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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo reconstruir os aspectos históricos da criação, e tratar da
estruturação curricular da primeira escola de comércio de Sergipe, a Escola de Comércio Conselheiro
Orlando. O trabalho buscou compreender os aspectos funcionais e educativos da proposta do ensino
técnico profissionalizante em Perito em Comércio e Contabilidade. O estudo contempla o período que
compreende da primeira tentativa de implantar em Sergipe o ensino comercial em 1922 até o ano de
formação da primeira turma de Perito Contador, em 1925. Tem como aporte teórico metodológico os
pressupostos da História Cultural. Para tanto, tomamos como fontes: Leis, Decretos, diplomas,
certificados, mensagens presidenciais, jornais, além da literatura que versa sobre o ensino técnico e
profissionalizante no Brasil e em Sergipe.

Palavras-chave: ensino profissionalizante, curriculo, história

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo reconstruir los aspectos históricos de la creación, y abordar la estructura
curricular de la primera escuela de comercio de Sergipe, llamada “Escola de Comércio Conselheiro
Orlando”. Los aspectos funcionales y educacionales de la propuesta con su enseñanza tecnica y profesional
en Experto de Comercio y Contabilidad también fueron analizados por el estudio. El período de estudio
abarca desde el primer intento de poner en prácica la enseñanza de comercio en Sergipe en el año de
1922 hasta el año de formación de la primera clase de Experto Contable, en el año de 1925. La
metodologia del estudio se basa en la História Cultural. Por lo tanto se toma como fuente las Leyes,
Decretos, diplomas, certificados, mensajes presidenciales periodicos y publicaciones que se ocupan de la
enseñanza técnica y professional en Brasil y en el Estado de Sergipe.

Palabras-Clave: formación profesional, estructura curricular, historia,

O ensino das ciências econômicas e comerciais experimentou um inexpressivo desenvolvimento no Brasil
durante a Primeira República. De acordo com Nagle (2001), essa modalidade recebeu atenção em três
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momentos: 1905, 1913 e 1926. O primeiro ocorreu quando a União estabeleceu o Regulamento do ensino
das ciências econômicas e comerciais através do Decreto 1.339, de 9 de janeiro de 1905. As normas deste
decreto atingiam as instituições privadas, uma vez que não existia instituição oficial, do Governo Federal,
destinada a ministrar o ensino técnico em ciências econômicas e comerciais, e, a partir do ato legislativo,
as instituições que ofereciam esta modalidade de ensino passaram a ser diretamente fiscalizadas pela
União.

No período havia a Academia de Comércio do Rio de Janeiro e a Escola Prática de Comércio de São Paulo,
ambas fundadas em 1902. Com o Decreto 1.339, a lei declarou de utilidade pública a Academia de
Comércio do Rio de Janeiro, destinada a oferecer dois cursos, o “Geral”, habilitando para as funções de
guarda livros, perito judicial e empregos da Fazenda, e “Superior do Comércio”, para cargos de agentes
consulares, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, atuários de companhias de seguros e
chefes de contabilidade de estabelecimentos bancários e grandes empresas comerciais.

As disposições do decreto estenderam-se para a Escola Prática de Comércio de São Paulo. Os diplomas
expedidos pelas instituições seriam reconhecidos como de caráter oficial e conferia ao portador, habilitação
para as funções a que eles se referiam, dispensando os habilitados de outras provas de concurso.

De acordo com Nagle (2001, p. 229), o segundo ato legal de iniciativa Federal consta do ano de 1923,
através do Decreto 4.724-A, de 23 de agosto, que equipara os diplomas conferidos por diversas
instituições, de variados estados, aos expedidos pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro. O
documento revigorou as normas estabelecidas no Decreto Legislativo 1.339, de 9 de janeiro de 1905,
determinando que enquanto não fosse organizado o ensino oficial das ciências econômicas e comerciais, os
estabelecimentos deveriam observar os programas de ensino constantes no decreto anterior, podendo
ainda as instituições estabelecer aulas livres de outras matérias.

Dessa forma, conforme Nagle (2001, p. 228), foram ratificados os currículos do regulamento de 1905,
constando no programa do curso geral as disciplinas: Português, Francês, Inglês, Aritmética, Álgebra,
Geometria, Geografia, História, Ciências Naturais, incluindo ainda, as noções de drogas, tecidos, e outras
mercadorias, noções de direito civil e comercial, e legislação de Fazenda aduaneira, prática
jurídico-comercial, caligrafia, estenografia, desenho e escrituração mercantil.

O curso superior deveria ser precedido do curso geral, como uma condição de curso preparatório, e a ele
cabiam as disciplinas: Geografia Comercial e Estatística, História do Comércio e da Indústria, Tecnologia
Industrial e Mercantil, Direito Comercial e Marítimo, Economia Política, Ciências das Finanças,
Contabilidade do Estado, Direito Internacional, Diplomacia, História dos Tratados e Correspondência
Diplomática, Alemão, Italiano, Espanhol, Matemática Superior, Contabilidade Mercantil Comparada a Banco
Modelo. Ambos os cursos eram considerados regulares e podiam ser estabelecidas aulas de outras
matérias.

Ao consultar a literatura, o que se percebe é que no regulamento decretado pela União não havia
especificações quanto à seriação das matérias, duração do curso e condições de ingresso. Já as fontes
documentais Trouxeram informações de que a administração governamental dos Estados tinha autonomia
para estabelecer seus regulamentos internos, desde que adequassem o seu programa aos moldes do
Decreto Federal, para que dessa forma pudessem gozar dos privilégios e legitimidade dos diplomas
conferidos pela União aos cursos profissionalizantes em comércio.

Em Sergipe, a modalidade do ensino comercial foi contemplada na administração de Graco Cardoso que,
de acordo com Nunes (1984), após frustrada iniciativa de funcionamento de um curso comercial noturno
no Atheneu Sergipense, o então Governador concedeu-lhe autonomia ao implantar a Escola de Comércio
Conselheiro Orlando.

A primeira tentativa de implantar em Sergipe o ensino comercial consta do ano de 1922, quando o Decreto
736, de 23 de novembro, autorizou a criação do curso noturno anexo ao Atheneu Sergipense, com período
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de duração de três anos. Em 8 de fevereiro de 1923, o Decreto 768 estabeleceu a condição de ingresso e
determinou o currículo que deveriam compor o curso, o qual deveria ofertar 9 disciplinas: Português,
Francês, Inglês, Aritmética, Geografia e Chorografia do Brasil, Escrituração Mercantil, Noções de
sociologia, Direito Usual, e, Higiene Geral, distribuídas do seguinte modo:

QUADRO III: DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO NOTURNO ANEXO AO ATHENEU SERGIPENSE
PELO DECRETO 768.

1° ANO 2° ANO 3° ANO
Português Português 
Francês Francês 

___ Inglês Inglês
Aritmética Aritmética 

Geografia e Chorografia do
Brasil  

___ Escrituração Mercantil Escrituração Mercantil

  Noções de Sociologia
  Direito Usual
  Higiene Geral (noções)

Fonte: Diário Official do Estado de Sergipe, anno VI, n° 937, Aracaju, 9 de fevereiro de 1923.

Em 16 de fevereiro de 1923, o Decreto 779, fez alterações no currículo estabelecido pelo Decreto 768, de
8 de fevereiro de 1923, que regulamentava o ensino comercial em Sergipe, dando-lhe ainda outras
providências, sob o argumento de que:

O Presidente do Estado, attendendo à conveniência de ampliar as matérias do
curso commercial do Atheneu Sergipense, por maneira a poder assegurar aos
interessados um ensino melhor adequado aos fins geraes do alluno do curso;
attendendo a que em todo o ensino profissional o estudo das disciplinas
theoricas deve ser inseparável do da technica propriamente dita; atendendo o,
dest’art, a que, ao lado da instrução lingüística e mathemática, o moderno curso
commercial requer conhecimentos outros, de ordem mais especial e elevada,
visando à culminação mais perfeita da cultura profissional. [...]. (DIÁRIO
OFFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 17 de fevereiro de 1923).

O novo Decreto modificava, em seu Art. 1°, a grade de disciplinas do curso, deslocando a disciplina de
Inglês do terceiro ano para o primeiro, e acrescentava ao segundo ano as disciplinas Dactylografia e
Stenografia, e Geografia Comercial. No terceiro ano, fazia a inclusão das disciplinas: Rudimentos de
Economia Política e Fazenda Pública, Prática de Comércio em Bancos e Bolsas, e História do Comercio.

As disciplinas passaram então, a serem distribuídas da seguinte maneira:

QUADRO IV: DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO NOTURNO ANEXO AO ATHENEU SERGIPENSE
PELO DECRETO 779

1° ANO 2° ANO 3° ANO
Português Português 
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Francês Francês 
Inglês Inglês 

Aritmética Aritmética 
Geografia e Chorografia do

Brasil  

 Geografia Comercial 
 Escrituração Mercantil Escrituração Mercantil
 Dactylografia e Stenografia 
  Noções de Sociologia
  Direito Usual
  Higiene Geral (noções)

  Rudimento de Economia
Política e Fazenda Pública

  Prática de Comércio em
Bancos e Bolsas

  História do Commercio

Fonte: Diário Official do Estado de Sergipe, anno VI, n° 943, Aracaju, 17 de fevereiro de 1923.

Com relação à metodologia que deveria encaminhar as disciplinas, o regulamento fazia referência apenas
ao ensino de línguas estrangeiras, o qual deveria ter acentuado cunho prático, através de exercícios de
conversação; redação de instrumentos públicos, correspondência e documentos comerciais.

O quadro docente seria composto pelos professores catedráticos do Atheneu, nomeados pelo Governador,
através de decretos que autorizavam reger as cadeiras do curso comercial, e, para a ocupação das novas
cadeiras, o Art. 4° do Decreto 779, incumbia ao Governo à contratação dos professores à medida que as
mesmas fossem tornando necessárias.

O Decreto 779, em seu Art. 3°, deixava instituído que o curso de comércio do Atheneu habilitava os
concludentes do curso com o diploma de perito contador em comércio e contabilidade, e daria preferência
aos titulados, para os lugares da Secretaria Geral, do Tesouro e Recebedoria do Estado, independentes de
mais provas.

Para ingressar no curso, os candidatos deveriam dirigir ao Diretor do Atheneu, através de requerimento, a
solicitação de inscrição para o exame de admissão, o qual constava de prova escrita de Português (ditado)
e prova oral que versava sobre leitura com interpretação de texto fácil, rudimentos de aritmética prática e
geografia física. No ato da matrícula os alunos deveriam apresentar o certificado de aprovação nos
exames, documento comprobatório do candidato possuir mais de 14 anos, atestado médico informando
não ser portador de doença contagiosa, ser vacinado ou já ter sido infectado de varíola, e talão de
pagamento da taxa de matrícula no valor de 15$000.

No “Diário Official do Estado de Sergipe”, foram publicados constantemente as chamadas para a inscrição
nos exames de admissão, como também as chamadas para a matrícula. A última publicação a respeito do
curso noturno de comércio foi um convite aos professores do primeiro ano do curso comercial, para uma
sessão ordinária da Congregação, em 24 de março de 1923. No mês seguinte, o jornal publicou o Decreto
798, de 9 de abril, o qual desintegrava do plano do ensino do Atheneu Sergipense o curso comercial a ele
anexo, passando a constituir uma Escola de Comércio, e dá outras providências.

A cerimônia de inauguração da Escola de Comércio teve lugar no Grupo Escola General Siqueira de
Menezes, prédio no qual foi instalado provisoriamente a recém criada instituição. Em sua Mensagem
Presidencial, de 07 de setembro de 1923, o Governador Mauricio Graccho Cardoso, reconheceu que o
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prédio não dispunha de acomodações necessárias a um estabelecimento daquela natureza, no documento,
anunciou ainda, que era de intento de seu governo, instalar oportunamente a Escola de Comércio em um
prédio próprio e adrede escolhido, que lhe serviria então, de patrimônio no futuro.

O ato foi justificado pelo Presidente do Estado,

Considerando que a fundação de institutos especiais e autonomos importa na mais
efficaz das contribuições à acção educativa do Governo; considerando ademais que
o ensino commercial, por sua utilidade pratica e sua influência no progresso
social-econômico, não admite que o releguem a uma posição acanhada, como
parte integrante ou connexa de um plano didático completamente estranho;
considerando que a desintegração do curso commercial do programa de ensino do
Atheneu Sergipense, para formar um curso à parte, com vida própria e regimen
independente, traduz uma assignalada conquista para o Estado, relativamente ao
desenvolvimento do alto ensino technico e profissional; [...]. (DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SERGIPE, Decreto 798, 10/04/1923).

Além de desintegrar o curso de comércio e instituir uma escola, de organização autônoma e personalidade
jurídica, o Decreto 798, autorizava a formulação de novos estatutos, e a denominação que escolhesse,
firmando que enquanto não o fizesse vigoraria o regulamento do extinto curso de comércio, determinando
também a permanência do corpo docente.

A instituição recebeu o nome de Escola de Comércio “Conselheiro Orlando”, em homenagem ao sergipano
consagrado jurista que “foi um dos mais brilhantes expoentes da cultura jurídica do Império,
notabilizando-se, sobretudo, ao comentário ao direito comercial pátrio, [...]”. (NUNES, 1984, p. 250).

O curso da Escola de Comércio Conselheiro Orlando foi, conforme autorização da lei estadual, estruturado
com duração de 3 anos, concedendo ao concludente o diploma de Perito em Comércio e Contabilidade.
Seu programa foi composto pelas disciplinas: Português, Francês, Inglês, Aritmética, Escrituração
Mercantil, Geografia e Corografia do Brasil, Geografia Comercial, Datilografia e Estenografia, Legislação
Mercantil, Noções de Sociologia, Direito Usual, Higyene Geral, Prática e História do Comércio.

O currículo ofertado pela Escola de Comércio Conselheiro Orlando estava de acordo com o cronograma de
ensino regulamentado para o ensino do Curso Geral da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da
Escola Prática de Comércio de São Paulo. Este dado faz inferir que o curso ofertado em Sergipe conferia
apenas o grau de nível técnico em comércio e contabilidade.

Havia a preocupação dos dirigentes do poder público em fazer funcionar em Sergipe o nível de
desenvolvimento educacional equiparado ao que circulava como modelo nacional de instrução.

[...] O maior testemhunho da nossa grandeza está no progresso commercial da
República. [...]. Nos paizes de vida intensa, o desideratum dos governos é
difundir e desenvolver o ensino techinico profissional, industrial e comercial. Em
todos os grandes Estados do Brasil, esplende a mesma cívica aspiração. Sem
querer emparelhar-se com elles, e mau grado a sua humildade, Sergipe não
podia deixar de enveredar pelo mesmo rumo daqueles que marcam o roteiro do
progresso da nação. Dahi a fundação do instituto em cujo pórtico tão
auspiciosamente ingredis hoje. [...] Descerram-se agora, pela primeira vez, as
suas portas, afim de que possaes realizar os vossos sonhos de labor e utilidade.
Deus há de permitir que esta Escola seja qual outro pharol a illuminar, com luz
radiosa, a senda florida que deve conduzir a mocidade sergipana aos serros
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luminosos do porvir. [...]Estado em que tudo está por começar, o ensino por que
deve ansiar a mocidade é o que melhor lhe possa assegurar o caminho do êxito
e exercitar as suas faculdades na arena positiva dos resultados práticos. [...]
(DIÁRIO OFFICIAL, 10/04/1923).

No discurso presidencial proferido no ato da inauguração da Escola, o governador Graccho Cardoso
demonstrou o encargo de “obrigação que cumpria de virmos officialmente, e em nosso nome individual,
augurar a Escola de Comércio”. Argumentando ainda que, com a expansão dos setores industriais e
comerciais no período republicano, tornava imperativo o conhecimento de mecanismos apropriados para
manejar os produtos do trabalho humano. Para Graccho Cardoso, os sergipanos precisavam “triunfar os
obstáculos insuperáveis que a falta de preparo suficiente pudesse acarretar”, assim, era uma prioridade do
seu governo, oferecer um ensino condizente com a plataforma educacional que impulsionava os Estados a
acompanhar o progresso da nação. Para tanto, o primeiro passo era orientar-se por uma educação gradual
e conveniente.

Ao consultar o diploma e as certidões de ex alunos da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, que diz
respeito aos resultados e aproveitamentos dos alunos, foi possível reconstituir a seriação e distribuição das
disciplinas do curso, as quais ficaram organizadas da seguinte forma:

QUADRO V: DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO OFERECIDO PELA ESCOLA DE COMÉRCIO
CONSELHEIRO ORLANDO (1923-1925).

1° ANO 2° ANO 3° ANO
Português  
Francês Francês 
Inglês Inglês 

Aritmética Aritmética 
Geografia e Corografia do

Brasil  

 Geografia Comercial 
 Escrituração Mercantil Escrituração Mercantil
  Legislação Mercantil
  Noções de Sociologia
  Direito Usual
  Higiene Geral

  Prática e História do
Comércio

  Datylografia e Stenografia

Fonte: Certificado de Perito Contador de Leyda Régis, 1925. Acervo da família Régis.

Embora no regulamento da instituição determinasse que o curso da Escola de Comércio Conselheiro
Orlando fosse regido conforme o regulamento do curso anterior, anexo ao Atheneu, foram feitas algumas
alterações na grade curricular. No segundo ano foi excluída a disciplina Português; Dactylografia e
Stenografia foram deslocadas do segundo para o terceiro ano; Rudimento de Economia Política e Fazenda
Pública, e Prática de Comércio em Bancos e Bolsas foram excluída do terceiro, acrescentando ainda no
último ano do curso a disciplina Legislação Mercantil.

Para Nagle (2001), o ensino das ciências econômicas e comerciais experimentou razoável
desenvolvimento, notando que, com o aumento das instituições escolares, cresceu o número de escolas
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fiscalizadas e ampliou-se a ação governamental no sentido de subvencioná-las. Iniciou-se, a partir de
então, o processo de pressionamento no sentido de regulamentar a profissão de contador. Pois, no campo
profissional, pouco valor era conferido ao diploma de bacharel ou doutor em ciências econômicas, ou
graduação em ciências econômicas e comerciais, e na atividade pública, raros eram os cargos recrutados
por concurso.

A Mensagem Presidencial dirigida à Assembléia Legislativa, em 7 de setembro de 1923, apresentava o
número de 66 matrículas na Escola de Comércio, informando ainda que o número já vinha ascendendo
desde o último levantamento. Embora as possibilidades de investimento no mercado profissional ainda
fossem parcos, a quantidade de alunos que matricularam-se no curso demonstra o entusiasmo que
vicejava o ensino comercial em Sergipe. Muitos foram os jovens que se candidataram a e ingressaram no
curso comercial, todavia, as exigências para o exame de admissão e a rigorosidade dos exames de
promoção ao ano conseguinte, impossibilitou a continuidade na carreira da grande maioria que o pleiteou.

Em novembro de 1923, o Diário Oficial publicou o edital de convocação de quarenta e seis alunos para
prestar os primeiros exames de promoção da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, ao final de
dezembro do mesmo ano foram publicados os resultados dos exames, sendo que na primeira prova, de
Geografia Geral e Chorographia do Brasil, apenas 13 foram promovidos com os seguintes resultados:

QUADRO VI: LISTA DOS ALUNOS PROMOVIDOS NA DISCPLINA GEOGRAFIA GERAL E CHOROGRAPHIA DO
BRASIL – 1923.

ALUNO MÉDIA COLOCAÇÃO
Laura Monteiro Rocha 8,72 1°  plenamente

Leyda Régis 8,22 2°  plenamente
Joaquim da Fraga Montalvão 6,0 3°  plenamente

Manoel Donizetti Vieira 6,0 4°  plenamente
Mario Dalto Dantas 6,0 5°  plenamente

Nelson Freire Simões 5,22 6°  simplesmente
Octacílio Rosa da Rocha 5,16 7°  simplesmente

Alexandre Oliveira 4,61 8°  simplesmente
Antonio Pedro Cardoso dos Santos 3,77 9°  simplesmente

Neves Hugo Cravo de Almeida 3,77 10° simplesmente
Braz Bispo dos Santos 3,75 11° simplesmente

Abelardo Pinto 3,61 12° simplesmente
Mittermayer Chagas 3,61 13° simplesmente

Fonte: Diário Official do Estado de Sergipe, anno IV, n°1184, 14 de dezembro de 1923.

Deste exame foram dispensados seis alunos, por não cumprirem a freqüência mínima exigida, faltaram à
chamada doze, e quinze não obtiveram o mínimo regulamentar da média.

Na prova de Inglês, quarenta alunos foram promovidos, sendo vinte com plenamente e dezenove com
simplesmente; e em Português quarenta e dois alcançaram êxitos, sendo dois com plenamente e quarenta
com simplesmente. O Diário Oficial do Estado de Sergipe tornou público, apenas, as três primeiras
avaliações, as disciplinas de Francês e Aritmética não fora publicadas.

QUADRO VII: RESULTADOS DOS EXAMES REALIZADOS POR LEYDA RÉGIS 1923-1925.

1° ANO 2° ANO 3° ANO
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Português – 7,0 plenamente  
Francês – 5,0 simplesmente Francês – 6,0 plenamente 

Inglês – 8,75 plenamente Inglês – 5,16 simplesmente 

Aritmética – 7,5 plenamente Aritmética – 6,33
plenamente 

Geografia e Chorographia
do Brasil – 8,22 plenamente  

 Geografia Comercial  5,83
simplesmente 

 Escrituração Mercantil –
3,82 simplesmente

Escrituração Mercantil – 8,6
plenamente

  Legislação Mercantil 
  Noções de Sociologia 
  Direito Usual 
  Higiene Geral 

  Prática e História do
Comércio 

  Datylografia e Stenografia –
8,87 plenamente.

Fonte: Certificado de Perito Contador de Leyda Régis, 1925. Acervo da família Régis

A certidão de conclusão de curso de ex alunos da Escola de Comercio Conselheiro orlando traz a
informação de que as disciplinas do terceiro 3º ano: Legislação Mercantil, Noções de Sociologia e Direito
Usual, Higyene Geral, Prática e História do Comércio, eram disciplinas componentes do curso, de acordo
com a regulamentação, mas que as mesmas não constavam no livro de atas de exame das matérias.

Nos certificados e nos diplomas expedidos pela Escola de Comércio Conselheiro Orlando, a instituição
conferia aos alunos a titulação de Perito em Comércio e Contabilidade, de acordo com o Decreto Estadual
n. 779, de 16 de fevereiro de 1923.

Na investigação realizada até o presente momento não foram encontrados documentos em Sergipe que
comprovasse a regulamentação da profissão, e até mesmo concurso público ou espaço no mercado
profissional para os diplomados em perito em comércio.

De acordo com Kruger (2007), o Ensino Técnico Comercial ganhou notoriedade ao ser contemplado na
Reforma Francisco Campos através do Decreto n° 20.158, de 30 de junho de 1931, o qual organizou o
ensino comercial e regulamentou a profissão de contador. Neste regulamento, o curso de Perito Contador
em Comércio, ficava legalizado com a duração de três anos, constituindo uma das modalidades técnicas
que seguiria o curso propedêutico, também com duração de três anos. O mesmo Decreto instituiu a
Superintendência do Ensino Comercial, subordinada ao Ministério da Educação e Saúde Pública.

Quanto às possibilidades de atuação do contador em Sergipe, no período em que foi formada a primeira
turma, estiveram restritas às vantagens que concedia o Decreto 779, que, como dito anteriormente,
priorizava os portadores de diploma de perito em comércio e contabilidade para ocupação de cargos
públicos das Secretarias do Estado, sem que precisassem submeter-se a concursos ou exames de
quaisquer espécie.
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