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RESUMO 
 

 
O estudo tem como objetivo investigar a criação e o processo de implementação da Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana, seu funcionamento e os impactos na formação dos 

profissionais contabilistas. Os acervos consultados foram: Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe, Arquivo Público de Sergipe, Arquivo da Cúria Metropolitana de Aracaju e o Arquivo 

da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana; Arquivo Geral da Universidade Federal 

de Sergipe. As fontes identificadas e que permitiram a elaboração da trajetória da referida 

instituição e o conhecimento de suas práticas formativas, foram: Documentos oficiais (Leis e 

Decretos), depoimentos orais, fotografias, Jornal “A Cruzada”, e estudos relacionados à 

temática. As principais categorias de análise utilizadas se fundamentam nos pressupostos da 

História da Educação e da História Cultural, entre elas: cultura escolar, (Julia, 2001); 

representação e apropriação (Chartier, 1990); capital social e capital cultural (Bourdieu, 1982; 

2004) estratégia e tática (De Certeau, 1998). O estudo tem por base a pesquisa histórica 

bibliográfica e documental. Busca-se com o resultado da pesquisa contribuir com os estudos 

da historiografia educacional sergipana, em particular o ensino profissionalizante, na segunda 

metade do século XX.  

 

 

Palavras-chave: Cultura Escolar. Ensino Profissional. Ensino Técnico Comercial. Itabaiana. 

Sergipe.  

 

ABSTRACT 

 

The study aims to investigate the creation and implementation process of the Itabaiana Trade 

Technical School, its operation and the impacts on training of professional accountants. The 

collections were consulted: Historical and Geographical Institute of Sergipe, Sergipe Public 

Archive, Metropolitan Curia Archive of Aracaju and the Archive of St. Anthony's Parish and 

Soul Itabaiana; General Archive of the Federal University of Sergipe. The sources identified 

and led to the drafting of that institution's history and knowledge of their training practices 

were: Official documents (laws and decrees), oral testimony, photographs, newspaper "The 

Crusade", and studies related to the theme. The main categories of analysis used are based on 

the assumptions of the History of Education and Cultural History, including: school culture 

(Julia, 2001); representation and appropriation (Chartier, 1990); social and cultural capital 

(Bourdieu, 1982; 2004) strategy and tactics (de Certeau, 1998). The study is based on 

bibliographic and documentary historical research. Search up with the search result contribute 

to studies of Sergipe educational historiography, particularly vocational education, in the 

second half of the twentieth century. 

 

 

Keywords: School Culture. Vocational Education. Commercial Technical Education. 

Itabaiana. Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo tem como objetivo investigar a criação e o processo de implementação da 

Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, seu funcionamento e os impactos na formação dos 

profissionais contabilistas.  

A pesquisa busca levantar questionamentos atrelados ao objetivo e as necessidades de 

respostas, motivadas por conhecer como vida da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

(1967 a 1978), e a organização do ensino profissionalizante na Cidade. 

O direcionamento do estudo ao objeto de pesquisa se deu em função da relação de 

interesse entre o pesquisador e o objeto, pelo fato deste ter conhecimento da existência da 

Escola Técnica de Comércio, e buscar compreender a contribuição desta, na formação de 

profissionais contabilistas para o desenvolvimento do comércio local e para a vida dos 

mesmos. Assim como, o despertar das pessoas para a formação do profissional contábil, do 

qual era carente na época o comércio da cidade de Itabaiana, o que levou a um grande número 

de ex-alunos que se encontravam sem oportunidade de trabalho na perspectiva de visualizar 

um futuro melhor. Outro fator interessante é que algumas pessoas após a conclusão do curso 

passaram a exercer a profissão de contabilista na cidade, prosperando profissionalmente 

alcançando sucesso na carreira, e contribuindo para a formação da sociedade itabaianense. 

Esses profissionais, atualmente, continuam na atividade, o que lhes proporcionou a uma 

posição de destaque no meio empresarial da cidade.  

A Dissertação levada nessa perspectiva visa a uma interlocução dos dados coletados 

com os aportes do referencial teórico que serviu de apoio. A questão central, então passa a ser 

a de entender e contextualizar as possibilidades trazidas pelos documentos levantados, que 

provocaram mudanças no cenário acadêmico e político brasileiro, em decorrência das 

mudanças de paradigmas nos padrões de produção, de empregabilidade e da formação do 

trabalhador. Por isso, este estudo pretende atentar-se às particularidades regionais, visando 

evitar a naturalização do processo de implantação dessas escolas profissionais, que na época 

eram consideradas modelos.  

Dentro de uma perspectiva histórica, o estudo busca através de pesquisa bibliográfica 

e documental, mostrar que é possível a compreensão do modo como ao longo do tempo, a 

Escola Técnica de Comércio de Itabaiana-SE tenha se constituído em eixo matricial da 

Educação para formação de Profissionais Contabilistas, além de ser igualmente possível, 

reconstruir como os aspectos culturais, sociais e econômicos de um dado período histórico 

condicionam a estruturação de uma sociedade.  
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A investigação compreende a consolidação da Educação Profissional no Município de 

Itabaiana-SE, durante o período de 1967 a 1978, o qual teve como cenário, as transformações 

socioeconômicas ocorridas na época, e como marco inicial, a fundação da instituição e o 

fechamento da mesma, como marco final. Nesse estudo, trabalhamos as categorias de 

apropriação e representação de Roger Chartier (1990), cultura escolar de Dominique Julia 

(2001), capital social e capital cultural (Bourdieu, 1982; 2004), estratégia e tática de Michel 

De Certeau (1998), visando aglutinar através da pesquisa histórica e da análise das práticas 

educativas, os valores fundamentais dos profissionais contabilistas formados pela Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana. 

Sendo o Ensino Técnico Comercial um ramo do Ensino Técnico Profissionalizante, 

nos é permitido uma vasta gama de possibilidades de exploração sobre o tema, o qual 

favorece a pesquisa com fontes documentais, com destaque para as Leis, Decretos, 

Regulamentos e jornais da época, carecendo ainda de estudos já realizados em outras áreas do 

conhecimento com o objetivo de compreender os processos educativos (a formação e a 

trajetória profissional) dos indivíduos, suas representações e apropriações.  

Segundo Chartier, 

 

[...] o conceito de apropriação pode ser útil na análise das práticas culturais, 
uma vez que devemos considerar as implicações relacionadas à questão e 

reconstruir trajetórias complexas, da palavra proferida ao texto escrito, da 

escrita lida aos gestos feitos, do livro impresso à palavra leitora. 
(CHARTIER, 1990, p. 37). 

 

 

No entanto, “as representações dos sujeitos, consequência de processos de 

apropriação, são tão importantes para a compreensão da História quanto às lutas políticas ou 

as crises econômicas, já que englobam os conhecimentos dos indivíduos e suas práticas.” 

(CHARTIER, 1990, p. 17).  

Ainda para Chartier (1990, p. 16), a História Cultural, “tal como a entendemos, tem 

por principal objeto identificar “o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Assim, busca-se entender os 

procedimentos educacionais próprios a esse tipo de ensino, o que envolve categorias analíticas 

de estabelecer distinções e menções a teorias. (NASCIMENTO, 2004, p. 27). O qual nos 

mostra que devemos sempre questionar tais práticas, buscando redimensionar no tempo e no 

espaço onde elas definitivamente ocorreram, infiltrando-se no terreno das investigações e 

colocando sempre em dúvida, os seus instrumentos conceituais.  
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Para tanto, nos propomos aqui, estudar e entender as diferentes formas de práticas 

escolares, dentro de uma especificidade da cultura escolar na qual, segundo Julia: 

 

É um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas à finalidade que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p. 

10). 

 
 

Portanto, pensar um conceito como cultura escolar, nos remete a indagar sobre 

problemas das trocas e transferências culturais que se operam através da escola e da sociedade 

(civilidade) de modo à (re)definir essas transferências culturais da escola para a sociedade e 

desta para a escola. As quais, para Julia:  

 

Além dos limites da escola pode-se buscar identificar, em um sentido mais 
amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de 

nossas sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e 

de habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização. 

(JULIA, 2001, p.11). 

     

Como se vê, os processos estabelecidos a partir da História Cultural envolvem a 

relação que se estabelece entre a história dos textos, a história dos livros e a história da leitura, 

permitindo uma fértil reflexão a respeito da natureza da História como discurso da realidade e 

ainda, como o historiador exerce o seu ofício para compreender tal realidade. Ou seja, para o 

pesquisador é necessário lançar um olhar onde a luz que o ilumine, alcance além do que se 

pode enxergar, no tempo e no espaço.  

 Para Lopes e Galvão (2000, p. 44), uma das marcas da História da Educação, hoje é 

exatamente seu diálogo permanente com a produção historiográfica propriamente dita e seus 

arcabouços teóricos e metodológicos. Desse modo, a pesquisa através de uma abordagem 

histórica a respeito da trajetória da Educação Profissional Brasileira, pretende retratar a 

importância dessa modalidade de ensino ao longo da História, as mudanças que se fizeram 

presente, a legislação e suas implicações. 

 Nesta presperctiva, na gestão de Francisco Campos, no Ministério da Educação e 

Saúde Pública, foram aprovados projetos de reforma do ensino secundário e comercial. 

Melhorou a situação do ensino profissional nas escolas federais, ampliando-se seu número e 

passando o ensino a ter nível mais elevado que o do ensino primário. Foram criados outros 

dispositivos, aumentando a autonomia das escolas e dos Estados em relação ao ensino 
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industrial, tentando reduzir o objetivo de imediata e estreita profissionalização do primeiro 

ciclo ou propondo reestruturações do ensino secundário (CURY, 1982). 

A Reforma de Francisco Campos atingiu também o Ensino Técnico Comercial. Com o 

Decreto exarado em 30 de junho de 1931, de nº. 20.158, que organiza o ensino comercial 

regulamentando a profissão de contador e dá outras providências (KRUGER 2007, p.160).  

A sociedade brasileira sofreu uma série de mudanças importantes, ligadas ao 

desenvolvimento dos processos de industrialização e de urbanização e à decorrente 

diversificação da estrutura social. O país enfrentava a necessidade de suprir ele mesmo suas 

necessidades básicas. Nesse processo, a necessidade de estender a educação a parcelas cada 

vez maiores da população tornou-se patente, desde a década de 1930. (CURY, 1982).  

O Estado começou a tomar consciência da importância estratégica do sistema de 

ensino para assegurar e consolidar as mudanças estruturais ocorridas, passando a 

regulamentar a organização e o funcionamento da educação e submetendo-a a seu controle 

direito. Neste sentido, o Decreto Lei nº. 6.141 de 28 de Dezembro de 1943 – Lei Orgânica do 

Ensino Comercial, em seu capítulo primeiro, das Finalidades do Ensino Comercial, estabelece 

que: 

 

Art. 1º. Esta lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino 
comercial, que é o ramo de ensino de segundo grau, destinado às seguintes 

finalidades:  

1. Formar profissionais aptos ao exercício de atividades específicas no 
comércio e bem assim de funções auxiliares de caráter administrativo nos 

negócios públicos e privados.  

2. Dar a candidatos ao exercício das mais simples ou correntes atividades no 
comércio e na administração uma sumária preparação profissional. 

3. Aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades técnicas de profissionais 

diplomados na forma desta lei. (DECRETO LEI Nº. 6.141 de 28.12.43). 

 

 

 Marco importante dos esforços de organização do sistema educacional brasileiro foi a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 4.024 de 20 de dezembro de 1961) 

que constituiu a primeira lei global de Educação do País. A Lei 4.024/61 manteve o conceito 

já consagrado do ensino médio como um gênero, do qual o secundário, o técnico industrial e o 

normal, entre outros ramos, seriam as espécies. Apresentou uma concepção orgânica da escola 

média, simultaneamente global e diversificada, definida por dois pontos básicos: o objetivo de 

formação comum com anterioridade às especializações e a equivalência de seus cursos, tendo 

em vista o acesso ao ensino superior (CURY, 1982).  
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 O ensino técnico-profissional manteve-se sem mudanças positivas em relação ao que 

era antes da Lei: um ensino com marcada predominância do caráter profissionalizante, apenas 

temperado por certa dose de Educação geral diluída, não tanto no número de matérias, mas no 

padrão de ensino ou na fixação em disciplinas e programas mais relacionados com problemas 

técnicos. No período de 1930 a 1961 foram, pois, bastante acentuadas as funções propedêutica 

e profissionalizante no Brasil. Ambas estavam em consonância com a modernização do País, 

visando formar, de um lado, a elite dirigente urbana capaz de dar suporte à política de 

industrialização e, de outro, a qualificação da mão-de-obra nos limites necessários ao 

funcionamento do modelo urbano/industrial. (CURY, 1982). 

 Desta forma, procurando extinguir a antiga dualidade no sistema escolar brasileiro, em 

11 de agosto de 1971 é criada a Lei nº. 5.692, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de 

1º e 2º graus, e nela é instituída a profissionalização universal e compulsória para o ensino 

secundário, equiparando os cursos secundários e os cursos técnicos. Assim, com a Lei nº 

5.692/71, surgiu parcerias entre a escola secundária e as profissionalizantes. Em síntese, 

ficaram abolidos os antagonismos típicos dos sistemas de ensino anteriores, que 

caracterizavam a escola secundária de um lado e escolas profissionalizantes de outro.  

No entanto, a proposta de reforma do ensino de 1º e 2º graus, introduzida pela Lei nº 

5.692/71, apesar da possibilidade de correção da antiga dualidade no sistema escolar 

brasileiro, não correspondeu ao que se esperava para a Educação, obrigando o Ministério da 

Educação, em 1982, a propor alterações na Lei, com a extinção da obrigatoriedade da 

profissionalização do ensino de 2º grau. 

A pesquisa tem como fundamentação teórico-metodológica a História Cultural, e 

trabalha com fontes documentais existentes nos seguintes acervos: Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe – IHGS (Pesquisa realizada no Diário Oficial do Estado, nos jornais do 

período de 1967 a 1978. Contribuiu com os estudos, porém, não se encontrou reportagem 

sobre a Escola Técnica de Comércio de Itabaiana); Arquivo Público de Sergipe (Pesquisa 

realizada no jornal: Gazeta de Sergipe, do período de 1967 a 1978. Contribuiu com os 

estudos, porém, não se encontrou reportagem sobre a Escola Técnica de Comércio de 

Itabaiana); Arquivo Geral da Universidade Federal de Sergipe (Pesquisa realizada em diversas 

obras que retratam a Educação Profissional); Arquivo da Cúria Metropolitana de Aracaju-SE 

(Pesquisa realizada nos Livros de Tombo nº. 1 e  2. Pasta Individual do Padre Mons. José 

Curvelo Soares e o Jornal “A Cruzada”. Com grande contribuição para o estudo do objeto); 

Arquivo da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana (Pesquisa realizada nos livros: 

Termo de Expedição de Diploma e Atas do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana – 
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CASCI. Com contribuição fundamental para o estudo do objeto);  Arquivo do Programa de 

Pós-Graduação em Educação – PPGED, da Universidade Federal de Sergipe (Pesquisa 

realizada nas Dissertações de Mestrado, que abordam assuntos ligados a Educação 

Profissional). No Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, da Universidade 

Federal de Sergipe – UFS, no qual apesar de não ter encontrado estudos que tratem 

especificamente do Ensino Comercial no Brasil e em Sergipe, este foi de relevância para o 

enriquecimento do trabalho.  

Dentre os estudos do PPGED que tratam do ensino profissionalizante no campo da 

História da Educação, até o momento foram localizados: Genivaldo Alves dos Santos (2004), 

que tratou dos impactos do plano de qualificação profissional em Sergipe; Joaquim Tavares 

da Conceição (2007), que investigou as práticas culturais do internato da Escola Agrotécnica 

Federal de São Cristóvão entre 1967 e 1973; Claudileuza Oliveira da Conceição (2010), que 

abordou a trajetória da Escola de Química de Sergipe no período de 1948 a 1967; Marina 

Oliveira Malta (2010), que pesquisou sobre o Instituto Profissional “Coelho e Campos”; 

Solange Patríco (2004), que estudou, “Educando para o Trabalho: A Escola de Aprendizes 

Artífices em Sergipe (1911-1930)”; Ricardo Torres Ribeiro (2007), que verificou, “A 

Reforma da Educação Profissionalizante no Brasil (1995-2002): O caso CEFET-BA”; Maria 

Lúcia de Góis (2005), que analisou “As Políticas Públicas de Educação Profissional no Estado 

de Sergipe, a partir das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas Reformas”; 

Marcos Paulo de Oliveira Sobral (2005), que abordou “A Formação Profissional - projetos e 

perspectivas dos atores sociais do SENAC em Sergipe”. Além de se estender em artigos 

científicos, Decretos e Leis, as publicações de cunho técnico/científico e sites na internet, que 

se relacionaram com o objeto de estudo.  

A investigação também coletou entrevistas semi-estruturadas (depoimentos orais), 

com diferentes sujeitos relacionados com a temática pesquisada. Que constitui uma forma 

simples e, normalmente, bastante eficaz e interessante de levantamento e identificação da 

percepção dos agentes com o objeto de estudo (GIL 1996, p. 48). As quais foram analisadas 

com base na Análise de Conteúdo, que segundo Laurence Bardin:  

 

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 17). 
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As entrevistas apresentam uma grande vantagem por permitir uma manifestação direta 

e individual de cada um dos atores sociais (11 ex-alunos, 03 ex-professores, 03 ex-diretores 

do CASCI – Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, os Senhores: José Hênio Araújo – 

Presidente; Adelardo José de Oliveira – Tesoureiro; Francisco Tavares da Costa “FEFI” – 2º 

Tesoureiro, e a ex-secretária Maria Telma de Oliveira, da Escola Técnica de Comércio de 

Itabaiana), com tempo e liberdade para sua manifestação.  

Apoiadas em um roteiro de consulta, no qual foram elencados alguns aspectos 

relacionados com: a instituição, a cultura escolar, o ensino técnico profissionalizante e as 

relações entre os alunos, os professores e a direção, as entrevistas geraram um conjunto de 

informações que foram processadas e organizadas para atender os objetivos propostos. De 

modo que, as interpretações não foram, necessariamente, convergentes, as manifestações das 

diversas entrevistas constituíram representações e subsídios para serem organizadas e 

trabalhadas com outras formas de expressão da percepção de uma dada realidade.  

Neste sentido, o texto está composto pela introdução e quatro seções, a primeira seção 

aborda os “Aspectos da História Comercial no Brasil”, desde século XIX, com Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro, contando parte de sua existência e as tantas modificações 

sofridas, até o ano de 1882, quando chegam ao fim das suas atividades. Em outro momento, 

discorre sobre o Ensino Comercial no século XX, passando pela legalidade dos diplomas, e a 

institucionalização dos cursos Técnicos Profissionalizantes, denotando sua expansão no país 

provocada pelo processo de urbanização e industrialização que vivia o Brasil da época. E por 

fim, as modificações realizadas pelas leis que regem o Ensino Contábil no Brasil.  

A segunda seção retrata parte da História da Vila de Santo Antônio e Almas de 

Itabaiana: de Vila a Grande Centro Comercial, que se entrelaça com a conquista do Estado de 

Sergipe, prespassando pela sua colonização, povoamento, Império e República, quando 

Itabaiana aparece no cenário sergipano e nacional. Destacando-se uma Itabaiana, celeiro do 

Estado, produtiva e próspera comercialmente e culturalmente.  

Na terceira seção, abordando os aspectos da sua vida educacional, nos século XIX e 

XX, por fim, alguns aspectos políticos importantes que marcaram a história da cidade de 

Itabaiana, no decorrer do período estudado. 

A quarta seção dá ênfase a História Educacional Profissionalizante em Itabaiana: 

Escola Técnica de Comércio de 1967 – 1978. Período que a cidade viveu momentos de 

euforia e entusiasmo com a chegada do curso Técnico, e também, momentos de decepção 

com a extinção da Escola Técnica de Comércio na cidade.  
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Nessa trajetória se enfatiza os aspectos do processo de formação do aluno e suas 

relações com a cultura escolar, e, por fim, trata da extinção do Ensino Profissionalizante na 

Escola Técnica de Comércio em Itabaiana.  

Sendo assim, nessa Dissertação retrataremos a Escola Técnica de Comércio de 

Itabaiana e a importância do Curso Técnico em Contabilidade na formação de profissionais 

Contabilistas, na esperança de contribuir para a História da Educação de Sergipe. Desse 

modo, através de uma abordagem histórica a respeito da trajetória da Educação Profissional 

Brasileira, pretende-se abordar a relevância dessa modalidade educativa de ensino ao longo de 

sua História, as mudanças que se fizeram presentes, a legislação e suas implicações.  

 

 

2. ASPECTOS DA HISTÓRIA DO CURSO COMERCIAL NO BRASIL 

 

 

2.1 SÉCULO XIX – AULAS DE COMÉRCIO 

 

O ensino comercial, no Brasil, data do século XIX, com a chegada da família Real 

Portuguesa em 1808. Neste esse período, os comerciantes aprendiam com a própria vivência 

adquirida no cotidiano das casas de comércio. Com a entrada da Colônia no mundo dos 

negócios, torna-se necessário para a economia nacional, um comércio instruído e moralizado. 

O ensino comercial no Brasil está diretamente ligado à abertura dos portos da Colônia às 

nações amigas, o que acabou na prática como o pacto colonial. No século XIX, a educação 

brasileira não foi destinada à preparação do povo, mas, para a elite prestigiada pela vida na 

Corte, pelas atividades públicas e pelo regime parlamentar. Um grande contraste com a 

ausência da educação popular.  

Neste sentido, o ensino comercial não progredia, e a razão principal do desinteresse 

era a ideia de inferioridade das profissões mercantis e o culto ao bacharelismo. Neste caso, 

para se gastar dinheiro com educação, escolhia-se as profissões que davam status e título de 

doutor, e por conta desse desinteresse, as atividades comerciais eram praticadas por 

estrangeiros que se estabeleciam e prosperava no setor econômico.  

Neste ínterim, os hábitos de consumo no Brasil foram se modificando, principalmente 

com a chegada de grandes quantidades de mercadorias e o aumento das casas de comércio, 

que logo passaram a exigir empregados mais qualificados. Até então, a atividade comercial 

brasileira estava ligada somente à venda dos bens produzidos no mercado internacional.  

É a exportação dos produtos (tropicais e metais) que se constituirá o elemento 

essencial das atividades comerciais da Colônia. O comércio era composto em sua maioria de 
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mercadorias importadas ou destinadas à exportação, e outra parte, ao abastecimento dos 

centros urbanos. 

Dentre as mudanças ocorridas neste período, destaca-se a preocupação do governo 

com os negócios públicos e privados, que o levou em 23 de novembro de 1808, a criar a 

cadeira de Aula Pública de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro, tarefa atribuída a José da 

Silva Lisboa – Visconde de Cairu.  Os estudos do comércio tiveram seus passos iniciais na 

obra de Visconde de Cairu, publicada em 1804, intitulada Princípios de Economia Política. 

A primeira Aula Pública de Economia, mais conhecida como Aula de Comércio, foi 

confiada ao Visconde de Cairu, para funcionar em horário noturno, e estava sujeita à direção e 

inspeção do Tribunal da Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. Era destinada 

a preparar os empregados do comércio para o exame na Junta Comercial, iniciativa que, não 

colheu bons resultados. Apesar da criação da referida cadeira, esta iniciativa não logrou êxito, 

sendo que o Visconde de Cairu jamais lecionou uma aula, fato explicado, pois ele não tinha 

conhecimento sobre a matéria. (PELEIAS, 2007). 

Para Oliveira (2010, p. 66) foi através do Alvará de 15 de julho de 1809 que se 

proporcionou a base legal necessária para a abertura das aulas de comércio no Rio de Janeiro, 

e depois Império do Brasil, possibilitando a sua criação nas Praças de Comércio das 

províncias.  

Posteriormente, mudou-se a denominação de Aulas de Comércio do Estado, para 

Aulas de Comércio do Império e/ou da Corte, através do Decreto n. 456 de 6 de julho de 

1846, quando foram dados novos Estatutos à Aula de Comércio da Corte e o estabelecimento 

foi desligado do Tribunal da Imperial Junta do Comércio e passou a depender do Ministério 

do Império, mudando sua denominação para Instituto Comercial do Rio de Janeiro 

(OLIVEIRA, 2010). Assim, estava indicada a direção para a consolidação do ensino 

comercial no Brasil, o que apesar de muitas dificuldades se desenvolvia timidamente através 

de algumas publicações que começaram a surgir em maior número. As Aulas de Comércio 

foram extintas no ano de 1857. 

 

2.1.2 Século XIX – Instituto Comercial do Rio De Janeiro 

 

A década de 1850 foi palco de importantes eventos para o ensino comercial no Brasil. 

Por volta de 1851, vários cursos foram criados em colégios pagos para meninos, que eram 

preparatórios para o comércio e para as academias do Império, onde se ensinava além, da 

educação primária, outras matérias necessárias para entrar no comércio e academia. Segundo 
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Bielinski (2011), eram esses colégios “o Lyceu Comercial na rua Andarahy, 10; Collegio São 

Sebastião, em Botafogo, 26; Collegio João Henrique Freese, no município de Nova Friburgo e 

o Collegio Estrella de Petrópolis”.  

Nesta década, também foram várias as reformas no ensino comercial.  

 

A reforma da Aula de Comércio da Corte ou do Rio de Janeiro, através do 
Decreto n. 769 de 09.08.1854, essa reforma materializou-se com o Decreto 

n. 1763 de 14.05.1856, que deu novos estatutos à Aula de Comércio da 

Corte, formando um curso de estudos denominado Instituto Comercial do 
Rio de Janeiro. (PELEIAS, 2007). 

 

  

 Desta forma, grandes foram as mudanças na grade curricular, porém, o curso 

permaneceu com duração de dois anos. O ensino era pago e diurno, o que contribuiu para o 

fracasso do curso, pois os caixeiros tinham dificuldades para saldar as mensalidades e, não 

podendo deixar a casa de comércio durante o expediente para estudar, acabavam faltando em 

demasia e sendo reprovados. Outro fato importante na época, era que apesar das Aulas de 

Comércio já existirem há cerca de meio século, não atraíam um grande número de alunos, em 

comparação com outros cursos superiores, como Direito, Engenharia e Medicina, que 

recebiam um número maior de interessados das classes socialmente mais abastadas da época. 

Alguns fatos contribuíram para que os alunos não se sentissem atraídos pelo curso, 

dentre eles pode-se citar: a substituição do trabalho escravo; a expansão e aumento da 

produção de café, tornando-se o principal produto de exportação; a expansão das estradas de 

ferro, das empresas de serviços urbanos e dos investimentos estrangeiros, foram indicadores 

de crescimento da economia, passando a absorver mais mão de obra semiqualificada, oriunda 

das classes menos favorecidas, levando-os a dedicação do trabalho como sustento, o que os 

impedia de estudar. 

Outro acontecimento marcante foi a promulgação da Lei nº. 1083 de 22.08.1860, 

considerada como a primeira Lei das Sociedades Anônimas do Brasil. (PELEIAS, 2007). Fato 

esse, que contribuiu para a reorganização do ensino comercial, na década de 1860. Outro 

Decreto nº. 2741 de 09.02.1861, alterou os estatutos do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, 

formando dois cursos, um preparatório e outro profissional. Neste sentido, modificações 

trouxeram maior atenção do governo para a gestão dos negócios, o que se traduziu na 

promulgação do Decreto 3058 de 11.03.1863, que reorganizou o ensino comercial e definiu 

novos estatutos para o Instituto Comercial do Rio de Janeiro. Alguns Decretos mais foram 

editados pelo governo Imperial, na década de 1870 e 1880: Decreto nº. 7538 de 15.11.1879, 
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que extinguiu as cadeiras de Francês, Inglês, Alemão, Caligrafia e Matemáticas, e os cargos 

de Diretor, Secretário e Porteiro. Decreto nº. 7679 de 28.02.1880, os estatutos do Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro foram modificados.  

Apesar de tamanhas alterações sofridas pelo Instituto Comercial do Rio de Janeiro, o 

que caracterizava uma aparente redução do curso, deve-se considerar um maior nível de 

exigência para o ingresso no curso, e que tenha mesmo aumentado e/ou ao menos se mantido.  

Devido a pouca atratividade em relação a outros cursos, as dificuldades dos alunos em 

atenderem as exigências para o ingresso no curso, e a dificuldade do Instituto em atender as 

necessidades que o comércio da Capital Federal apresentava à época, e por tantas 

reformulações acontecidas, chega ao fim em 1882, as atividades do Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro. Após esse período, inicia-se uma fase de expansão com mudanças 

significativas para o ensino comercial no Brasil. 

 

2.2 SÉCULO XX – PRIMEIRA METADE – ENSINO COMERCIAL 

 

No início do século XX, devido à expansão comercial do Brasil e das exigências de 

caráter administrativo, surge a necessidade de organizar de maneira uniforme o ensino 

comercial no país. Desta forma, grandes mudanças no ensino comercial brasileiro foram 

implantadas.  

Com a extinção do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, em 1902 foi criada para 

substituí-lo, a Academia de Comércio do Rio de Janeiro no Distrito Federal, e em São Paulo, 

a Escola Prática de Comércio de São Paulo, atualmente Fundação Escola de Comércio 

Álvares Penteado, essa instituição de ensino foi um empreendimento pioneiro de caráter 

particular. 

Assim, em 09.01.1905, por meio do Decreto nº. 1339, a Academia de Comércio do Rio 

de Janeiro foi declarada de utilidade pública e seus diplomas oficialmente reconhecidos. A 

Academia possuía dois cursos, e os títulos dos diplomas abrangiam os níveis: um de formação 

geral e prático, e outro de nível superior. Esse decreto, também estendeu suas disposições à 

Escola Prática de Comércio de São Paulo, a qual juntamente com a Academia de Comércio do 

Rio de Janeiro, torna-se referencias no ensino comercial no Brasil.  

A Academia de Comércio do Rio de Janeiro tem papel relevante no cenário nacional a 

ponto de em 23.08.1923, comprovando sua importância para o ensino comercial brasileiro, foi 

editado o Decreto nº. 4724 A, que equiparou os diplomas expedidos pela Academia de 
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Ciências Comerciais de Alagoas e de outras instituições de ensino comercial brasileiras, aos 

expedidos pela instituição carioca.  

Somente três anos mais tarde, os cursos profissionalizantes ou de Ensino Técnico 

Comercial foram instituídos no país pelo Decreto nº. 17329 de 28.05.1926, que aprovou o 

regulamento dos estabelecimentos de ensino para oferecerem os cursos, um com formação 

geral de quatro anos e outro, superior, de três anos, quando acontece a primeira reforma 

curricular do ensino comercial, o que segundo Nagle (1974, apud GOMES JUNIOR, 2013). 

No ano de 1926, inicia-se um processo para eliminar a fase da ausência de linhas gerais 

conformando o ensino técnico-comercial, do que se conclui que, até então não existia, para 

ele, uma organização geral no país, fato isolado na educação e tardio com relação ao ensino 

profissionalizante. O curso geral conferia o diploma de Contador e o superior o título de 

graduado em Ciências Econômicas. Esse Decreto estabeleceu as disciplinas oferecidas para 

ambos os cursos, especificadas para cada ano de sua duração. 

O país vivia, neste momento, um período de efervescência em sua economia com a 

precária situação cafeeira nas primeiras décadas do século XX. Além de crises em outros 

setores da economia, como o sistema comercial, de serviços e o bancário, e ainda mais pelo 

nascente sistema industrial, fator principal nos anos que se segue a crise de 1929, sendo que o 

mercado interno passa a ser a salvação para o país. Neste contexto, o país deixava de ser 

exclusivamente produtor agrícola, e passava a dar os primeiros passos na industrialização. Tal 

mudança impunha ao país, a modernização de sua mão-de-obra, tão carente de especialização 

para atender aos reclames da indústria.  

Assim, estava delineado o cenário para a segunda reforma do ensino comercial na 

primeira metade do século XX. Desta forma, em 1931 através do Decreto nº. 20158 de 30 de 

junho do mesmo ano acontecem à reorganização do ensino comercial e a regulamentação da 

profissão de contador. Essa reforma fez parte do bojo das ações da Gestão de Francisco de 

Campos no Ministério da Educação e Saúde, do Governo Vargas no período (1930-1932). 

Segundo o Decreto nº 20158 de 30.06.1931, a estrutura do ensino comercial foi dividida em 

três níveis: propedêutico, técnico e superior.  

 

O propedêutico exigia o mínimo de doze anos para o ingresso e realização de 

exames admissionais. No técnico, dividiu o ensino comercial em 

ramificações: secretário, guarda-livros e administrador vendedor, com 

duração de dois anos, e atuário e perito contador, com duração de três anos. 
O superior de Administração e finanças, com três anos e um elementar de 

Auxiliar de Comércio, com dois anos de duração (DECRETO Nº. 20158 de 

30.06.1931). 
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Assim, ficou instituído para toda regularização e fiscalização a Superintendência do 

Ensino Comercial, subordinada diretamente ao Ministério da Educação e Saúde. Esse foi um 

período importante para o ensino comercial e para Educação Brasileira. 

Com essa estrutura apresentado até o fim da gestão de Francisco de Campos, seu 

sucessor Ministro Gustavo Capanema (1934-1945), reestruturou o ensino comercial no país, 

através do Decreto-Lei nº. 6141 de 28.12.1943, conhecido como Lei Orgânica do Ensino 

Comercial, que estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino comercial, 

desdobrando-o em dois ciclos: o primeiro com um curso comercial básico e um segundo com 

cinco cursos de formação, denominado curso comerciais técnicos, dentre eles, o de 

Contabilidade. Nesta mesma data, o Ministro Gustavo Capanema, institui o Decreto-Lei nº. 

6142 – das Disposições transitórias para execução da Lei Orgânica do Ensino Comercial e o 

Decreto nº. 14373 – do Regulamento da Estrutura dos Cursos de Formação do Ensino 

Comercial.  

Um dos pontos favoráveis desta reforma foi promover a articulação do ensino 

comercial com outros ramos do sistema educacional brasileiro. Outro aspecto a considerar na 

reforma era a elevação do curso de Contador ao nível de ensino superior, com isso, o Ministro 

Gustavo Capanema, na sua exposição de motivos, argumentou que: “depois de decretada a 

reforma, espera que o ensino comercial rume em direção ao progresso de modo a atingir a um 

aperfeiçoamento que se torne mais adequado às exigências da vida comercial e dos negócios 

administrativos de nosso país.” (GOMES JUNIOR, 2010). 

Desta forma, a estrutura do ensino comercial ficou sendo: o Curso de Formação – 

Curso Comercial Básico com duração de quatro anos, mínimo 11 anos de idade para 

ingressar, com exame de admissão e com a conclusão, a obtenção de Diploma de Auxiliar de 

Escritório. Os Cursos Comerciais Técnicos com duração de três anos e ingresso pela 

conclusão de um dos seguintes cursos: Curso Comercial Básico, Curso de Primeiro Ciclo do 

Ensino Secundário ou Ensino Normal, Curso de Contabilidade, Curso de Estatística, Curso de 

Comércio e propaganda, Curso de Administração e Curso de Secretária. (GOMES JUNIOR, 

2013). 

No bojo das reformas, apareceram ainda dois documentos assinados pelo então 

Superintendente de Ensino Comercial, Sr. Vitor Viana, sendo o primeiro de 27.12.1939, com 

o nome “Instruções sobre Organização e Fiscalização do Ensino Comercial”, tratava-se do 

processo de reconhecimento oficial dos cursos de comércio. O segundo documento de 

20.03.1934 versava sobre “Instruções sobre a Fiscalização do Ensino Comercial – Circular 



28 

 

 

Complementar”. Esses documentos objetivavam tratar as orientações e os procedimentos a 

serem aplicados pelas escolas de comércio para o reconhecimento oficial. 

Verificou-se então, que o Ensino Comercial no Brasil apresentou importante destaque 

depois da sistematização das Reformas do Governo Vargas, na Gestão de Francisco de 

Campos (1930-1932) e principalmente na Gestão de Gustavo Capanema (1934-1945), esse 

período foi rico em acontecimentos que envolveram alterações estruturais na sociedade 

brasileira, dentre elas: modernização da economia, aumento da urbanização, conquistas 

sociais no trabalho e no ensino comercial com a Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

Mudanças estas, que ainda hoje se constituem no eixo central das relações de trabalho, e 

serviram de base para as reformas educacionais no país ao longo do tempo. 

 

2.2.1 Século XX – Segunda Metade – Ensino Comercial 

 

Com a expansão da modalidade de ensino comercial no Brasil, que se deu 

concomitantemente com o processo de urbanização e industrialização, e que se acelerou 

durante e após o Governo Vargas. O curso técnico comercial já existia, com duração de três 

anos, e que junto com o curso preparatório, que o antecedia, e equivalia ao curso secundário 

(ginasial) com duração de cinco anos, se configurava como uma opção para os concluintes do 

antigo primário. Estava assim estabelecido o ensino comercial, como segmento da educação 

escolar brasileira de nível médio – equivalente ao antigo segundo grau, destinado à 

qualificação para o exercício de atividades laborais nos diversos setores da economia – 

agrícola, industrial, comercial e de serviços. 

Após a Reforma Francisco Campos, e a criação do curso superior de Administração e 

Finanças, o curso técnico comercial perdeu seu caráter de terminalidade, permitindo o acesso 

dos concluintes ao curso de ensino superior. Com a Reforma Capanema, a decretação das 

“Leis Orgânicas do Ensino”, e a criação das escolas técnicas, o ensino comercial é deslocado 

para o 2º ciclo do nível secundário e se constitui como parte de uma política nacional de 

educação. 

Assim, em 12 de março de 1953, foi regulamentado pela Lei nº 1.821 como a “Lei de 

Equivalência,” o acesso dos profissionais concluintes do ensino comercial, ao ensino superior, 

a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 34.330, de 21 de outubro de 1953. 

Deste momento em diante, o ensino comercial passou por várias alterações em sua 

estrutura, adequando-se desta forma às novas leis que o nortearam durante a segunda metade 

do século XX.  



29 

 

 

Neste sentido, foram suprimidos o curso superior de Administração e Finanças e o de 

Auxiliar do Comércio. O curso de Contabilidade passou a conceder o diploma de Guarda-

Livros, o curso tornou-se um misto de Guarda-Livros e Contador, já que em sua grade 

curricular constavam matérias dos dois cursos. Assim, ficou o curso de Contabilidade, voltado 

aos assuntos ligados às empresas industriais, agrícolas, bancárias e ao comércio em geral.  

Ainda no bojo das alterações do ensino comercial, a Lei nº 2.811 de 2 de julho de 

1956, declarou o diploma de Técnico em Contabilidade aos ex-alunos do antigo curso de 

Contador, mediante aprovação em prestação de exame de suficiência. A Lei nº 3.384 de 28 de 

abril de 1958, deu nova denominação à profissão de Guarda-Livros, passando a integrá-los 

como Técnico de Contabilidade, com as atribuições e prerrogativas conferidas aos Guarda-

Livros. Porém, com a Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), foi que o ensino técnico comercial integrou o quadro da educação 

profissional no país. 

Desse modo, verifica-se que neste período o ensino comercial ganhou proporções 

gigantes no país. As escolas de comércio se multiplicam na esfera pública, e em especial na 

esfera particular, quando, segundo Brejon (1976, apud GOMES JUNIOR, 2013), no ramo 

comercial, as escolas particulares atenderam a mais de 80% dos estudantes. Porém, mesmo 

com expressivos indicadores, o ensino comercial se revelou ainda como um ensino de 

segunda categoria e de menor prestígio, que para Werebe (1970, apud GOMES JUNIOR, 

2013): 

 

Entre nós, o ensino comercial jamais foi prestigiado, nem socialmente bem 

valorizado. Não poderia ter sido outra sua acolhida, principalmente até as 

primeiras décadas desse século, numa sociedade com pretensões aristocratas 

em que, por conseguinte, as atividades e profissões mercantis sempre foram 
depreciadas e consideradas inferiores. Tanto assim que o comércio deve o 

seu desenvolvimento aos estrangeiros que se instalaram no país. 

 
 

 Porém, mesmo com o caráter de inferioridade, o ensino comercial confirmou a posição 

do Estado em aproximar-se ou criar espaços na educação brasileira para a iniciativa privada, 

com o objetivo de viabilizá-lo. Neste sentido, a iniciativa privada se saiu muito bem, porque 

essa modalidade tinha um baixo custo, mesmo para uma clientela modesta, mas, de grande 

número de pessoas de média e baixa renda, as quais trabalhavam durante dia, e a noite 

estudavam. Visto que, com o diploma galgariam melhores condições de trabalho, vida social e 

familiar. 
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Nesta perspectiva, confirmou-se um forte direcionamento de desenvolvimento do 

ensino comercial privado na educação brasileira, o que tornou essa modalidade de ensino, 

concentrada na iniciativa particular.  

Com a instauração do golpe civil militar em abril de 1964, as funções econômicas 

atribuídas à educação, em especial ao ensino profissionalizante alcançaram um papel de 

destaque no cenário educacional, o que acabou levando às reformas efetivadas pelas Leis 

5.540 de 28 de novembro de 1968 e a 5.692 de 11 de agosto de 1971, que implantaram 

respectivamente, novas políticas educacionais para o ensino superior e novas diretrizes e 

bases para o ensino de 1º e 2º graus. A Lei 5.692/71 tornou obrigatória a profissionalização no 

ensino de 2º grau, com objetivo de dotar a nação dos recursos humanos – especialmente no 

que se referia à qualificação profissional de nível médio – necessário aos programas de 

desenvolvimento nos diversos setores da economia. 

Depois de 11 anos, com a reforma da Lei 5.692/71, pela Lei nº 7.044 de 18 de outubro 

de 1982, a profissionalização no ensino de 2º grau deixou de ser obrigatória. Porém, com a 

promulgação da LDB, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, esta modalidade de ensino da 

educação escolar brasileira passou a designar-se como Educação Profissional. 

 

2.3 O CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

 

Com as modificações realizadas pelas leis que regeram o ensino contábil no Brasil, e 

as dificuldades encontradas na aplicabilidade das mesmas, o ensino comercial passou a se 

desenvolver timidamente através de ações localizadas durante o século XIX, que vieram a 

culminar com a criação de algumas escolas de ensino profissionalizante comercial (escolas de 

comércio). Sendo a primeira a implementar o Curso de Contabilidade no Brasil, a Escola de 

Comércio Álvares Penteado, que mais tarde passou a se chamar Escola Prática de Comércio, 

na cidade de São Paulo em 1902. 

Nesse período, decorrido o período três anos, através do decreto nº 1.339/05 foi 

reconhecido oficialmente os diplomas expedidos pela referida escola, e instituído dois cursos: 

um curso geral e outro superior. No curso geral sua estrutura curricular era eminentemente 

prática, e constavam as seguintes disciplinas: Português, Francês, Inglês, Aritmética. Álgebra, 

Geometria, Geografia, História, Ciências Naturais, Noções de Direito Civil e Comercial, 

Legislação Fazendária e Aduaneira, Prática Jurídico-Comercial, Caligrafia, Estenografia, 

Desenho e Escrituração Mercantil. Assim, já se observava a Contabilidade presente no 



31 

 

 

currículo do curso geral, visto que, a disciplina Escrituração Mercantil era uma das disciplinas 

previstas. 

Contudo, apesar da força apresentada nos cursos de comércio e a ênfase dada em 

contabilidade, somente em 1931 com a Reforma de Francisco de Campos, no Governo 

Vargas, é que o curso de Contabilidade foi instituído, com duração de três anos e formava o 

“perito contador”. Ainda no bojo da reforma, o curso concedia o titulo de “guarda-livros” a 

quem completasse dois anos de estudos.  

Ao encerrar as mudanças nos cursos profissionalizantes, o Decreto-Lei nº 6.141 de 28 

de dezembro de 1943, “Leis Orgânica do Ensino” pela Reforma Capanema, ainda no Governo 

Vargas, estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino comercial desdobrando em 

dois ciclos: o primeiro com um curso comercial básico e um segundo com cinco cursos de 

formação, denominado cursos técnicos, dentre eles o de contabilidade. Neste mesmo período, 

o decreto nº 14.373 regulamentou a estrutura dos cursos de formação do ensino comercial. 

Porém, o Curso de Contabilidade ganhou maior credibilidade a partir de 1946, com a 

criação do Conselho Federal de Contabilidade, através do Decreto-Lei nº 9.295, o qual deu 

grande impulso à profissão que definiu entre outras coisas, o perfil dos contabilistas:  

 

Contadores eram os graduados em cursos universitários de Ciências 
Contábeis; os técnicos em contabilidade eram aqueles provenientes das 

primeiras escolas técnicas comerciais e que apresentavam, portanto, nível 

médio; e guarda-livros eram pessoas que, apesar de não apresentarem 
escolaridade formal em contabilidade, exerciam atividades de escrituração 

contábil. (COELHO, 2012). 

 
 

Foi somente em 1958, com a Lei nº 3.384 que se deu definitivamente, uma nova 

denominação à profissão de guarda-livros, a qual fica estabelecida que os profissionais 

passassem a integrar a categoria de Técnico em Contabilidade. 

Na década de 1950, verificou-se a articulação entre as políticas de formação 

profissional e o quadro socioeconômico do país. Este período foi precedido por expressivas 

crises de poder, tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do então Presidente Getúlio 

Vargas; destituição e suicídio.  

Assumiu o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), como estratégia política, 

estabeleceu o Plano de Metas, que visava a efetivar as relações entre os estados e a economia, 

em favor do desenvolvimento econômico, articuladamente no que dizia respeito à 

industrialização, por meio tanto de investimentos nacionais e de estrangeiros, período este de 
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intensas mudanças, as quais foram necessárias para adequação dos perfis profissionais e 

também dos currículos dos cursos superiores e de formação (técnico).  

O Ensino Técnico teve, neste contexto, um terreno fértil para seu desenvolvimento. 

Sua nova fase foi marcada pela Lei n.º 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que propiciava uma 

maior autonomia e o desenvolvimento da organização administrativa da rede de ensino. 

Conteúdos de Cultura Geral foram incluídos nos currículos dos cursos técnicos, com duração 

de quatro anos.  

Essa lei teve curta duração, foi substituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1961. O período que compreende o governo do presidente Juscelino Kubitschek 

representou um momento particular para o desenvolvimento do Ensino Técnico no Brasil, por 

articulá-lo às transformações do sistema econômico da nação. As novas demandas surgidas da 

expansão econômica do país fizeram do ensino profissional uma das prioridades nacionais. 

Contudo, ainda permanecia o estigma deste ensino, a marca de ser ele destinado às camadas 

pobres da sociedade, vez que o ensino secundário continuava propedêutico e orientado para as 

classes economicamente favorecidas, para as quais eram reservadas as vagas nas 

universidades. 

Assim, acompanhando as ondas desenvolvimentistas do governo, em 1961, foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024 de 20 de 

dezembro do mesmo ano, a qual ficou caracterizada como a primeira tentativa de articulação 

dos dois sistemas de ensino, a partir da equivalência plena entre os cursos propedêuticos e os 

profissionalizantes. 

A década de 1960 foi palco de fortes contribuições para o ensino de Contabilidade no 

país, a “Era do Milagre Econômico”, e o Brasil é alvo de grandes investimentos em várias 

áreas da economia, em especial no setor automobilístico. Neste mesmo período convivia-se 

também com o Regime Militar, que fez intervenções na área educacional atuando de duas 

formas: de um lado tentou aumentar as vagas no ensino profissionalizante (técnico de nível 

médio), levando em consideração as exigências e reivindicações da classe média, e por outro, 

buscando conter o acesso das pessoas ao ensino superior. Desta forma, alegando que a crise 

educacional era resultado da falta de formação profissionalizante (nível médio), em 

detrimento ao ensino superior. E que, a crise ameaçava a segurança nacional, o domínio 

político militar, uma vez que, o descontentamento estudantil frente à falta de vagas nas 

universidades públicas, possibilitava situações de atuações políticas estudantis que o Estado 

não teria controle. 
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Neste sentido, em 11 de agosto de 1971 foi promulgada a Lei nº 5.692/71 (Reforma do 

Ensino, de 1º e 2º graus), que alterou o modelo existente de ensino secundário e técnico, na 

tentativa de integrar numa só escola ao mesmo tempo, educação geral e formação 

profissional, visando à realização do aluno, com um melhor desempenho como indivíduo e 

como membro da sociedade e sua preparação para o mercado de trabalho.  

Fato que, com a implantação do ensino profissionalizante em nível médio, formaria o 

aluno para ser inserido concomitantemente no mercado de trabalho logo após sua formação 

em nível médio. Desse modo, a intenção manifesta do Governo Militar, não se concretizou, e 

tornou-se um dos grandes fracassos deste Governo, motivado por vários fatores, dentre eles: a 

falta de recursos suficientes para investir na expansão e equipamentos da rede escolar, onde o 

ensino profissional exigia um custo 60% maior em comparação ao ensino geral; resistência 

por parte das empresas em absorver a mão de obra formada neste ensino; como também, a 

frustração das expectativas governamentais em reduzir a demanda educacional para as 

universidades, através do ensino profissionalizante, dando-lhe um caráter de terminalidade.  

Neste prisma, a Lei nº 5.692/71 teve função de atuar na garantia do controle social, da 

ordem, da harmonia entre as classes, e da reprodução do sistema econômico nas relações de 

classes. Assim, muito mais do que formar o profissional para atender a novas demandas 

incorporadas na sociedade, a referida lei previa assegurar o funcionamento da estrutura social 

do país.  

Neste viés, a formação desta sociedade trouxe consigo uma nova fase a Educação 

Profissionalizante, que com a aprovação da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), o 

governo disciplinou, desvinculando-a do Ensino Médio e possibilitando o acesso, tanto para 

os alunos matriculados no ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador 

em geral, jovem ou adulto. A educação profissional passou a constituir-se como uma  

modalidade de ensino que agregou pessoas de diferentes níveis de escolarização.  

Com o Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, o governo passou a regulamentar o § 

2º do artigo 36 e os artigos 39 e 42 da LDB, estabelecendo que a Educação Profissional 

compreenderá três níveis de ensino. “O nível básico: destinado à qualificação e 

reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade prévia; o nível técnico: 

destinado a proporcionar a habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do 

ensino médio, e o nível tecnológico: correspondente a cursos de nível superior” (BRASIL, 

1997). 



34 

 

 

A partir do Decreto nº 2.208/97, o nível técnico passou a ser organizado de forma 

independente do ensino médio, ainda que permitindo a complementaridade até o limite de 

25% do total da carga horária mínima desse nível de ensino. 

A Educação Profissional no Brasil, desde o século XIX, teve seu acesso de forma 

inédita apesar de tantas modificações e alterações nas Leis que regem o sistema educacional, 

que há pouco tempo, a classe menos favorecida da população começou a participar do 

processo social no qual a formação educacional acadêmica se faz presente com bastante força.  

Desta forma, é neste contexto que se insere o curso Técnico em Contabilidade na 

História da Educação do Brasil, e na formação de profissionais que fazem parte da construção 

do país, através da atuação nas mais variadas modalidades de empresas. 

 

3. VILA DE SANTO ANTÔNIO E ALMAS DE ITABAIANA: DE VILA A GRANDE 

CENTRO COMERCIAL 

 

3.1 ITABAIANA – VILA  

 

 
E tal pujança do bravo itabaianense nos faz recordar a extraordinária 

sentença de Paulo Costa, quando exalta: “O homem de Itabaiana grande é 
antes de tudo um sacrificado. Um lutador sem recompensas, um esquecido 

pequeno lavrador sem o mais mínimo auxílio dos poderes públicos. A 

propriedade, retalhada, subdividida, como enorme painel de pequeninos 

mosaicos, tem a dinamizá-la a força hercúlea, a vontade indômita e a fé 
imparisível do itabaianista forte, ordeiro, místico nos acenos da sua 

religiosidade, não amparado, nem protegido, até hoje, por qualquer dos 

nossos governantes. E longa e penosa odisséia daquela gente. Trabalha de 
sol a sol, plantando hortas e roças, sem as compensações suficientes. (“ Em 

louvor a Itabaiana Grande”, in “Sergipe Jornal”, de 13/06/1951). 

(CARVALHO, 1973). 
 

 

A História de Itabaiana perpassa o processo da colonização de Sergipe, através de 

Cristóvão de Barros. De certo, que se imbrica, com a lenda e/ou história de Simão Dias 

Francês, que segundo Carvalho (1973, p. 18), “é a primeira pessoa civilizada a nascer em 

Itabaiana”. Conta a lenda e/ou história, que em 1594 embaixo de uma árvore (quixabeira), 

nasceu um menino, filho de uma índia com o guerreiro português, o qual passou a se chamar 

Simão Dias Francês, nome igual ao do seu pai. Com a morte de sua mãe ao nascer, o menino 

foi amamentado por uma cabra, após um ano do seu nascimento, morreu também seu pai, fato 

que, ao ficar sozinho no mundo, estaria destinado ao convívio dos espíritos. Porém, “conta a 

lenda, que a cabra continua a lhe alimentar, até que os colonos descobrem, no início do século 
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XVII, o garoto e lhe conduzem para o arraial de Santo Antônio, onde mais tarde se torna 

vaqueiro de Brás Rabelo.” (CARVALHO, 1973 p. 19). 

Aos 47 anos, casado, e com medo da invasão holandesa em Sergipe, foge para as 

Matas do Caiçá, a qual se faz colonizar, e mais tarde povoamento, que recebeu seu nome. 

 

A história de vida do primeiro itabaianense civilizado, diz mais respeito à 
história do Município de Simão Dias. No de Itabaiana, ele nasceu e viveu até 

os 47 anos; no outro, colonizou e povoou as terras conseguindo, assim, de 

maneira pioneira e singular, inscrever seu nome na primeira página da 
história de dois municípios. (CARVALHO, 1973 p. 20). 

 

 

Contudo, a vida de Simão Dias Francês se entrelaça em lenda e/ou história, que para 

Carvalho (1973 p. 20), “difícil precisar onde começa a lenda e onde termina a história. Não 

foi delimitada ainda a questão”. 

 

3.2 COLONIZAÇÃO E POVOAMENTO DE ITABAIANA 

 

A colonização de Itabaiana data do ínicio do século XVI, quando foi doada a sesmaria 

ao fidalgo português Ayres da Rocha Peixoto, que foi o primeiro proprietário de terra em 

Itabaiana. Assim, para o historiador Vladimir Sousa Carvalho: 

 

Com a chegada do colono acompanhado de sua família, servos e gado, o 

povoamento, inevitavelmente, se concretiza, e o Vale do Cotinguiba, do 
Vaza-Barris as Matas de Itabaiana e de Simão Dias, pontos principais da 

nova Capitania, começam a ser habitados pelo elemento branco que, 

vencendo as dificuldades da época, lançam por terra as primeiras sementes 
que mais tarde resultariam em vilas e depois em cidades. (CARVALHO, 

1973 p. 23). 

 

 

Porém, somente em 1590 é que Ayres da Rocha Peixoto, toma posse de suas terras em 

Itabaiana, como prêmio a sua ajuda e participação na vitória das tropas de Cristóvão de 

Barros. Para se ter noção da extensão da quantidade de terra destinada ao fidalgo português, 

deve-se, portanto, observar o mapa atual com o propósito de verificar  o tamanho das terras 

ganhas.  

Por seu turno, desnecessário falar da quantidade de terras recebidas pelo fidalgo 

elvense, em Sergipe, tanto que não somente ficou dentro dela uma parte da região 



36 

 

 

itabaianense como também outras futuras vilas, como é notório o exemplo de Santo Amaro 

das Brotas. (CARVALHO, 1973 p. 26). 

Neste período, época em que se passa a doação, o nome “Itabaiana” não apareceu nos 

limites do terreno ganho por Ayres da Rocha Peixoto, isto por que, simplesmente, ainda não 

existia nem ao menos um arraial de gente civilizada na localidade.  

Desta forma, até o século seguinte XVII, a terra que fora doada ao fidalgo português, 

recebeu a denominação do seu nome ao sítio existente como “Caatinga de Ayres da Rocha”. 

É a partir do século XVII, como fruto da colonização, que Itabaiana ganha importância 

quando acontece propriamente dito o povoamento de suas terras. Assim, surgiu o primeiro 

agrupamento humano em Itabaiana, formado pelo arraial de Santo Antônio, numa região fértil 

vizinha aos rios Lomba e Jacaracica.  

Por ser local de terras muito boas para o cultivo e criação, “a região do arraial de Santo 

Antônio oferecia condições maiores ao colono, haja vista o terreno ser mais propício para a 

criação do gado e plantio da cana.” (CARVALHO, 1973 p. 27). 

 

Durante o século XVII, a sesmaria de Itabaiana passou por vários 

colonizadores, ou seja, foram os responsáveis pela colonização neste século: 
Manoel da Fonseca, 1600; Padres da Companhia de Jesus, 1601; Gaspar 

fontes, 1601; Francisco da Silveira, 1601; João Guergo, 1601; Manoel Tomé 

de Andrade, Francisco Borges e Gonçalo Francisco, 1602; Pero de Novaes 

Sampaio, 1602; Duarte Muniz Barreto, 1602; Jorge Barreto, 1602; Fillipe da 
Costa e Melchior Velho, 1603, Cristovam de Burgos, Pedro Garcia Pimentel, 

Manoel de Couto Dessa, Jerônimo da Costa Taborda e Antônio Rodrigues, 

1669; estes os últimos colonizadores do século XVII. (CARVALHO, 1973 
p. 41). 

 

 

Com o final da colonização, o arraial de Santo Antônio era denominado de Igreja 

Velha, conforme as informações do Padre Francisco Lobo em 1757 (CARVALHO, 1973, p. 

38). Por ser uma região muito grande, e como o historiador Vladimir Sousa Carvalho, indicou 

que os habitantes da época denominavam que a região de Itabaiana era realmente 

“enormimíssima e vastíssima”, isto por que, seus limites já tinham sido delimitados em 1757, 

indo do Rio Vaza-Barris à vila de Lagarto, do Rio Sergipe à vila de Santo Amaro, confinando 

com o sertão de Geremoabo (CARVALHO, 1973, p. 38).  

Com as novas terras sendo desbravadas e povoadas em Sergipe, devido às doações, e 

se fazendo povoamento em grande parte do território, o aparecimento do homem se torna cada 

vez maior, e Itabaiana, passa a ter suas terras mais povoadas. Já no século XVII, recebera a 
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condição de distrito e depois de vila. No século XVIII, consolidou-se a vila e cresceu o 

número de habitantes.  

Neste século, foram os colonizadores de Itabaiana: Capitão Francisco de 

Almeida Cabral, 1723; Coronel Manoel Nunes Coelho, 1731; Capitão 
Antônio Martins Fontes,1732; Antônio Tavares de Meneses, 1735; Sargento 

Mor José Correia de Araújo, 1748; Tenente João Paes de Azevedo, 1765; 

Antônio José da Costa, 1778; Francisco Curvelo de Barros, 1789; Francisco 
Pereira de Jesus, 1793; José Maria da Silva, 1793; Capitão João Barbosa de 

Madureira, 1800. (CARVALHO, 1973, p. 42). 

 
 

 

3.2.1 Império – Caminhando para a República 

 

 

 A transição do Império para o Republica, não foi fato marcante na vida dos cidadãos 

Itabaianenses. Nada há mais de interessante ocorreu na década que precede a República, salvo 

o agravamento da seca em 1878 e suas consequências. (BISPO, 2013, p. 131). Não se sabe 

exatamente quando a notícia da República chegou. Para o itabaianense, nada denunciava a 

mudança de regime. 

 O certo é que, da mesma forma que Itabaiana se fechou em sua indiferença, ou 

distância, à propaganda republicana, a notícia da chegada da queda da Monarquia e 

implantação da República foi recebida também sem se conceder ao fato o valor devido. 

(CARVALHO, 2000, p.52). 

 Assim, quando a Câmara Municipal de Itabaiana aderiu à República, as decisões de 

Governo já eram conhecidas e os nomes dos integrantes do Governo Provisório tinham sido 

indicados. Fato que, antes dela, outras Câmaras Municipal já tinham aderido à Republica. 

 
Os camaristas Itabaianenses não eram monarquistas frustrados que assistiam 
agora à Republica triunfar. Tampouco eram republicano convictos que viam 

seu ideal chegar ao poder. Eram apenas homens públicos que cumpriam seus 

deveres de representantes do povo, sem se esbaldar para um regime e sem se 
lamentar pela perda do outro. Aderiram à República, com o fariam com 

qualquer outro sistema que fosse instalado, como bateriam palmas a 

Monarquia, se um contragolpe desmanchasse a República. (CARVALHO, 

2000, p. 54). 

   

 

3.3 ITABAIANA – REPÚBLICA 

 

 

A notícia da mudança de regime político no Brasil, não causou grande impacto na 

cidade de Itabaiana. A vida na cidade corria de forma calma e tranquila, nada anunciava a 
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mudança de regime. Não se sabe exatamente quando a notícia chegou. Ou veio com atraso, ou 

a Câmara Municipal da época não tomou posicionamento de imediato.  

Segundo Carvalho (2000, p. 52), “O certo é que, da mesma forma que Itabaiana se 

fechou em sua indiferença, ou distância, à propaganda republicana, a notícia da chegada da 

queda da Monarquia e implantação da República foi recebida também sem conceder ao fato o 

valor devido”. 

Neste ínterim, algumas Câmaras Municipais da Província já tinham aderido ao novo 

regime de Governo, perfazendo um total de nove Câmaras Municipais. A Câmara Municipal 

de Itabaiana, em 22 de novembro, às 13 horas, formalizou sua adesão, percebendo-se ser o 

momento oportuno, e que não podia mais atrasar o apoio ao novo regime. 

Assim, em ofício dirigido ao governo provisório, a Câmara Municipal, após 

recebimento de expediente do dia 17, qualificava o novo regime de:  

 

[...] fausto e auspicioso acontecimento, ao tempo em que expressava sua 
adesão e lealdade à República Brasileira, congratulando-se com o governo 

provisório, e garantido toda sua solicitude e esforço no intuito de manter-se a 

liberdade individual, a paz e tranquilidade de seus concidadãos e a ordem 
pública. (CARVALHO, 2000, p. 53/54). 

 

 

 Quando a adesão itabaianense ocorreu, os fatos já estavam bem definidos na 

Província. Todos os nomes dos integrantes do governo provisório já eram conhecidos, 

inclusive os indicados pelos sergipanos que residiam no Rio de Janeiro, para ocuparem o 

governo do Estado. Portanto, como a Câmara Municipal era composta por homens de 

negócio, nada mais natural que seus membros aguardassem os acontecimentos se desenrolar, 

evitando tomar posições precipitadas.  

 

Para Carvalho (2000, p. 54), os camaristas itabaianense não eram 
monarquistas frustrados que assistiam agora à República triunfar. Tampouco 

eram Republicanos convictos que viam seu ideal chegar ao poder. Eram 

apenas homens públicos que cumpriam seus deveres de representantes do 
povo, sem se esbaldar para um regime e sem se lamentar pela perda do 

outro. Aderiram a República, como fariam com qualquer outro sistema que 

fosse instalado, como bateriam palmas a Monarquia, se um contragolpe 

desmanchasse a República. 
 

 

No fundo, esses camaristas não eram políticos de carreira. Valiam-se da política como 

maneira de colaborar com a comunidade. 
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3.4 ITABAIANA: CIDADE CELEIRO DO ESTADO 

 

O Município de Itabaiana localiza-se a uma latitude 10º41’06” Sul e a uma longitude 

37º25’31” Oeste, estando a uma altitude de 188 metros acima do mar. É o mais importante 

município da microrregião do Agreste Sergipano. 

Dados do IBGE (2012) constam que Itabaiana, em 2010, tinha uma população de 

86.967 habitantes, localizada na região central do Estado de Sergipe, ocupa uma área de 

336.693/Km², com densidade demográfica 258,30 habitantes/Km²  

 Em seu relevo, apresenta-se vasta e frondosa elevação rochosa, que para o escritor e 

historiador:  

É uma cordilheira independente, sem ligação, em absoluto, sem nenhuma 

outra do Brasil, erude no coração de Sergipe, como montanha ciclópica e 
majestosa, que lhe dá o nome, por ser a mais elevada do Estado, ao tempo 

que faz à cidade, que lhe fica, quase ao sopé, à urbe da serra da morada das 

almas, da serra que foi céu e inferno aborígenes. (SEBRÃO, Sobrinho, 2003, 
p. 239). 

 

 

 Sebrão Sobrinho (2003, p 239) retrata ainda que, “Tobias Barreto costumava compará-

la à figura do remorso pregada na consciência do criminoso. De efeito, seja qual for o 

itinerante, que a ascenda sozinho, se sentirá atordoado na insulidez pétrea”.  

 A Serra de Itabaiana está localizada entre os Municípios de Itabaiana e Areia Branca. 

Em 2006, foi criado o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, pelo Governo Federal. No 

interior da serra funciona a sede do IBAMA, cuja infraestrutura permite assessorar estudantes 

e pesquisadores que vão ao local com o objetivo de melhorar seus conhecimentos sobre as 

potencialidades da serra. Sua vegetação é formada por plantas características do litoral e do 

sertão, isto se dá por ser uma região de transição, ou seja, agreste. Por este motivo, o clima na 

sede do município é considerado semiárido, com temperatura variando entre 34,5ºC e 35ºC, 

tornando a cidade mais quente do que a capital do Estado.  

 A origem do nome Itabaiana data do século XVII, quando os primeiros portugueses 

traduziram erroneamente a palavra indígena: 

 

 “Itabauoane” para “Itabayana”, na presunção de que o y, letra grega, era 

igual, e tinha a intensidade vocal de dois ii. A palavra “Itabauoane” se 
decompõe assim: Ita, pedra, montanha, serra; ba, contração de taba, aldeia, 

morada, poiso, estância; ü, água, rio; oane, gente, alma, espírito. Tudo isso 

significa: “naquela serra há uma aldeia de gente das águas, das almas dos 
rios ou, melhor: a serra que é morada das almas abaís.” (SEBRÃO, Sobrinho 

2003, p. 239). 
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   Na economia, Itabaiana é dona de um dos maiores comércio de Sergipe, ficando atrás 

apenas da capital do Estado. O título de Celeiro do Estado é ostentado pelos Itabaianenses há 

mais de cinquenta anos, quando na época, quase toda produção de alimentos era destinada 

para o abastecimento da capital do Estado, fato que ainda hoje permanece, porém, em menor 

quantidade. O núcleo do comércio de Itabaiana é a feira livre, segundo Menezes (2010): 

 

Desde tempos idos a feira de Itabaiana é realizada aos sábados. O local da 

antiga feira de Itabaiana era a Praça da Matriz. Comercializavam-se as 
mercadorias em pequenos botecos confeccionados com varas e esteiras. 

Assim se procedia por facilitarem a tarefa de desarmamento tão logo à feira 

fosse encerrada, no final da tarde. As mercadorias pagavam impostos. Desde 
essa época grande era a variedade de produtos comercializados (carnes, 

cereais, açúcar, café, bebidas, remédios caseiros, tecidos, couro e etc.). 

Grande impulso ganhou a feira de Itabaiana com a edificação de um 
Mercado Municipal no final do século XIX, situado atualmente num prédio 

vizinho à atual Prefeitura. Devido às rivalidades políticas da República 

Velha, a cidade passou a ter dois mercados (Mercado dos Pebas e Cabaús). 

Em 1926, foi edificado o Mercado Municipal e a feira passou a funcionar no 
atual Largo Santo Antonio. (MENEZES, 2010). 

 

 

Em volta da mesma, se concentra grande parte do comércio varejista/atacadista. Após 

a década de 1970, aconteceu uma grande expansão do comércio na cidade com a abertura de 

largas avenidas e o vigoroso crescimento do sítio urbano (áreas de terra para loteamento 

residencial e comercial), a cidade sofreu uma maior difusão em seus estabelecimentos. 

Itabaiana é nacionalmente conhecida como a terra de empreendedores, graças a sua feira, que 

é considerada, uma das mais importantes do Estado de Sergipe, para Menezes (2010): 

 

Com o crescimento da cidade, no século passado, passou-se a ter dois dias 
de feira livre, o tradicional sábado e quartas-feiras. Nessa época também a 

extensão da feira foi sensivelmente ampliada com a ocupação do atual Largo 

José do Prado Franco. Mais recentemente, o município edificou o atual 
“Mercadão”, outrora Tanque do Povo, o que impulsionou de forma decisiva 

o progresso da cidade.  Atualmente, a feira de Itabaiana ocupa um espaço 

físico considerável do centro da cidade e é frequentada por milhares de 
pessoas das mais variadas cidades. (MENEZES, 2010). 
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Figura 1- As colunas quadradas do Mercado dos pebas, bem destacadas na festa de 

Natal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Percílio da Costa Andrade, final do século XIX. 

Fonte: CARVALHO, Souza Vladimir. A República Velha em Itabaiana. Aracaju: Fundação Oviedo 
Teixeira, 2000. Acervo: Vladimir Souza Carvalho. 

 

Pebas, grupo político liderado na cidade pelo Cel. José Sebrão de Carvalho, filiado ao 

grupo político liderado pelo Ex-Governador do Estado, Sr. Oliveira Valadão. 

O mercado dos Pebas se diferenciava do mercado dos Cabaús, pelo formato de suas 

colunas que eram quadradas. Enquanto as colunas do mercado dos Cabaús tinham partes 

arredondadas. (ver figura 02). 
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Figura 2 - Mercado Municipal dos Cabaús, na Praça Santo Antônio. Parte das colunas 

era redonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Miguel Teixeira da Cunha, final do século XIX. 
Fonte: CARVALHO, Souza Vladimir. A República Velha em Itabaiana. Aracaju: Fundação Oviedo 

Teixeira, 2000. Acervo: Vladimir Souza Carvalho. 

 

Cabaús, grupo político liderado na cidade pelo Dr. Manoel Batista Itajahy, filiado ao 

grupo político pelo Ex-Governador do Estado, Padre Olímpio Campos. 

No século XX, na primeira metade da década de vinte, foi construído um novo 

Mercado Municipal onde passou a se realizar a feira livre da cidade, deixando assim, os 

velhos mercados de existirem.  

Esse mercado, ainda hoje se encontra em funcionamento na antiga Praça Santo 

Antônio, atualmente denominado de Largo Santo Antônio. 
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Figura 3 - Mercado Municipal, inaugurado na Intendência de Antônio Dultra de 

Almeida, que de uma vez por todas, segurou a feira na Praça Santo Antônio, depois 

Largo Santo Antônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: João Teixeira Lôbo, primeira metade do século XX. 

Fonte: CARVALHO, Souza Vladimir. A República Velha em Itabaiana. Aracaju: Fundação Oviedo 

Teixeira, 2000. Acervo: Vladimir Souza Carvalho. 

 

Ao longo do tempo esse mercado passou por várias reformas, abrigou diversos 

segmentos comerciais e atendeu aos anseios da população itabaianense. No passado recente 

final do século XX, na gestão do Ex-Prefeito Luciano Bispo passou pela sua última reforma 

até o momento.  
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Figura 4 - Atual Mercado Municipal, reformado na gestão do Ex-Prefeito Sr. Luciano 

Bispo, que recebeu o nome do seu pai “ZEZÉ DE BEVENUTO”, localizado na antiga 

Praça Santo Antônio hoje Largo Santo Antônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: José Paulo de Andrade, 2013. Acervo: José Paulo de Andrade. 

 

Além do comércio, a agricultura também impulsiona sua economia, o município é 

grande produtor de hortifrutigranjeiros (tomate, pimentão, cebola, coentro, cenoura, vagem, 

mandioca, batata-doce, macaxeira e amendoim etc.), sua pecuária é semi-intensiva, 

direcionada para produção de carne e leite, para o consumo interno. Nos últimos anos, tem 

crescido vertiginosamente a criação de aves destinadas ao abate e a produção de ovos, tendo 

em vista a proximidade do município com a capital, maior centro consumidor do Estado.  

O grande avanço na agricultura Itabaianense, intensificou-se a partir da década de 

1980, através da implantação de vários perímetros irrigados pelo Governo do Estado, nos 

povoados mais próximos da sede do município, como Jacarecica e Ribeira, e com as 

melhorias no Açude da Macela. Estes perímetros são cultivados por pequenos agricultores e 

neles são produzidos vários produtos agrícolas que abastecem todo o Estado de Sergipe e 

Estados vizinhos. Itabaiana não é um grande centro industrial, apesar de haver algumas 
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indústrias de pequeno porte como: calçados, bebidas, cerâmica, móveis, beneficiadora de 

algodão, de panelas, de carrocerias de caminhões e implementos rodoviários. (LIMA, 2002, p. 

71).  

 As manifestações culturais na Cidade de Itabaiana datam desde século XVIII, quando 

ela ainda era vila, foi o Padre Francisco da Silva Lobo (1745-1768), o fundador da vida 

cultural através da música, quando da criação de uma orquestra sacra para acompanhar os 

festejos e ritos religiosos. Essa orquestra conseguiu despertar o interesse do povo 

itabaianense, e o gosto pela música. Já em 1879, Samuel Pereira de Almeida, trouxe de 

Salvador-BA, instrumentos para a orquestra, a qual foi transformada em filarmônica com o 

nome de “Eufrosina”. A existência da filarmônica é curta, vai de fevereiro de 1879 até 

meados de 1897, quando se extingue. Provocado pela extinção da Filarmônica Eufrosina, 

nasce em 31 de outubro de 1897, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, nome dado pelo 

maestro Francisco Alves de Carvalho Junior. 

A mudança de nome foi em virtude de a Filarmônica Eufrosina não mais funcionar, 

porém, seus instrumentos musicais foram todos aproveitados, inclusive as partituras de 

marchas, dobrados, tangos e valsas. (CARVALHO, 1973, p. 133).  

Os primeiros Estatutos da nova Filarmônica foram aprovados no mesmo dia de sua 

criação, e fizeram parte os últimos músicos da Filarmônica Eufrosina e os primeiros da 

Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Assim, a partir deste momento, a Filarmônica 

Nossa Senhora da Conceição funcionou sem interrupção até o ano de 1904, quando da criação 

da Filarmônica Santo Antônio. Deste ano em diante, a Filarmônica Nossa Senhora da 

Conceição, passou a ser conhecida popularmente como Banda dos Pelados ou Banda dos 

Pebas, isso devido pertencer politicamente ao Partido Conservador, dirigido pelo Coronel José 

Sebrão de Carvalho. (CARVALHO, 1973, p. 134).  

Hoje, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição é, também, conhecida como 

Orquestra Sinfônica de Itabaiana, sua presença é marcante nos grandes eventos festivos tanto 

na cidade de Itabaiana como em outras, inclusive na capital do Estado, Aracaju, tais como: 

procissões religiosas, inaugurações e eventos políticos etc. 
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Figura 5 - Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, na porta do maestro Paulino 

Aristides de Menezes, na Rua do Sol. Assinalado pela seta, o menino Sebrão, sobrinho. 

No fundo, sobrados e casas sem platibanda. A última da direita serviu de residência 

para Tobias Barreto de Menezes no final da década de cinquenta do século dezenove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Miguel Teixeira da Cunha, final do século XIX. 

Fonte: CARVALHO, Souza Vladimir. A República Velha em Itabaiana. Aracaju: Fundação Oviedo 

Teixeira, 2000. Acervo: Vladimir Souza Carvalho. 

 

A Filarmônica Santo Antônio nasceu da necessidade política do chefe dos Cabaús, o 

Dr. Manoel Baptista Itajahy, apesar de estarem no poder, de rivalizar com o outro grupo 

político, dos Pebas, pois, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, pertencente aos Pebas, 

não tocava em nenhuma festa dos Cabaús. Fundada em julho de 1904, teve como seu único 

maestro, o Sr. Esperidião Noronha, que em 02 de outubro do mesmo ano deu-lhe o nome de 

Filarmônica Santo Antônio. A extinção da Filarmônica Santo Antônio deu-se em 1925 após a 

morte do seu mentor intelectual Dr. Manoel Baptista Itajahy.  

As causas principais de sua extinção foram: a perda do poder político do Dr. Itajahy 

em meados da segunda metade do século XX, e a falta de pagamentos aos músicos. Os 

instrumentos foram vendidos para outras filarmônicas, inclusive para a Filarmônica Nossa 
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Senhora da Conceição, para a qual foram quase todos os músicos da Banda dos Cabeludos ou 

Banda dos Cabaús.  

Figura 6 - Filarmônica Santo Antônio, sob o comando do maestro Esperidião Noronha, 

quarto da esquerda para a direita, sentado. Apontado pela seta, o músico Manoel das 

Neves Barreto, seu Néu, o último a falecer do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Miguel Teixeira da Cunha, final do século XIX. 
Fonte: CARVALHO, Souza Vladimir. A República Velha em Itabaiana. Aracaju: Fundação Oviedo 

Teixeira, 2000. Acervo: Vladimir Souza Carvalho. 

 

As manifestações folclóricas de Itabaiana se dão numa perspectiva de perpetuar a 

cultura de forma viva na mente dos seus filhos mais novos e também, como uma forma de 

vida mais salutar para seu povo. Dentre estas, podem-se destacar, a festa do padroeiro Santo 

Antônio realizada no dia 13 de junho, de caráter religioso, embora segundo a tradição 

mistura-se com o profano, comemora-se neste mesmo dia, a Grande Festa dos Caminhoneiros. 
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Figura 7 - Vista aérea da cidade de Itabaiana, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Acervo Carlos Mendonça 
Fonte: MENDONÇA, Carlos. Vidas em Trânsito: a surpreendente e emocionante história dos 

caminhoneiros. Itabaiana-SE: NCA – Nordeste Cultura e Arte, 2012. 

 

A Chegança é um folguedo de características variadas que dramatiza as dificuldades 

vividas pelos portugueses durante as conquistas - corsários, calmaria, motim e tempestade. 

Em algumas variantes inclui também o combate entre cristãos e mouros, quando aparecem 

ainda um rei mouro, seus embaixadores e princesas. Os personagens vestem uniformes da 

Marinha, segundo o escalão militar, podendo também figurar nas apresentações um padre, um 

doutor, um cozinheiro e etc. 

A chegança é uma dança que tradicionalmente retrata a vida dos marinheiros no dia-a-

dia em suas viagens além mar, e suas aventuras em todos os portos. Esta manifestação 

folclórica se apresenta na rua comandada pelo seu Capitão-mor Zé de Biné e o seu grupo de 

marinheiros, tradicionalmente no período natalino.  
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Figura 8 - Chegança Santa Cruz de Itabaiana completa 63 anos de existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Foto: Acervo Wanderlei Menezes, 2010. 

Fonte: <http://culturaitabaiana.blogspot.com.br/2010/06/breve-historico-sobre-feira-de.html> 

 

O reisado é uma tradição portuguesa, trazidas pelos primeiros colonizadores dessa 

terra. Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo e a festa de reis, sempre composta com as 

mesmas cenas, os mesmos personagens, porém, com algumas variações.  

Desde 1991, se apresenta no povoado Bom Jardim, o Reisado dos Idosos, que conta 

com todos integrantes residentes no povoado, fato tradicional na cidade.  Na década de 1990, 

surgiu o Micarana, carnaval fora de época onde a cidade recebe milhares de foliões, blocos 

carnavalescos e trios elétricos, sendo realizada entre a última semana de abril e a primeira de 

maio, acontecendo sempre no segundo domingo após a quaresma com pequena variação, 

durante quatro ou cinco dias. Hoje é considerado um dos maiores evento do interior 

sergipano. 

No antigo Cruzeiro, atual bairro São Cristóvão, o artesanato de barro é outra tradição 

itabaianense como forma de expressão cultural, com a fabricação de seus potes e utensílios de 

cozinhas como panelas, pratos, moringas e jarros para ornamentação.  

 

 

 

http://culturaitabaiana.blogspot.com.br/2010/06/breve-historico-sobre-feira-de.html
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4. ASPECTOS DA VIDA EDUCACIONAL E POLÍTICA DE ITABAIANA 

 

4.1 ASPECTOS DA VIDA EDUCACIONAL DE ITABAIANA – SÉCULO XIX 

 

Na primeira década do século XIX, a vila de Itabaiana permanecia alheia à educação. 

No início da década de 20, mais precisamente em 1821, é que se tem notícia da existência de 

alguma cadeira de primeiras letras. Foi através do Decreto de 30 de junho, dada a permissão 

para que qualquer cidadão abrisse escola de primeiras letras, independente de exame ou 

licença. Em 1827, a nova Lei de 15 de outubro, mandava que o Conselho de Governo das 

Províncias apurasse junto às Câmaras Municipais das Vilas, o número de cadeiras existentes e 

informasse o funcionamento ou não das mesmas. 

A Câmara Municipal de Itabaiana, em resposta ao Conselho de Governo no dia 21 de 

janeiro de 1829, informava que a Vila de Itabaiana possuía cadeiras de primeiras letras e de 

gramática latina, e pedia a criação de nova cadeira de primeiras letras para a freguesia de 

Nossa Senhora da Boa Hora do Campo do Brito. Neste mesmo ano, são habilitados e 

nomeados os primeiros professores para reger as Cadeiras de Primeiras Letras, na vila de 

Itabaiana. Essas cadeiras eram restritas ao sexo masculino. Passados alguns anos, “as meninas 

foram agraciadas com o Decreto 6, de 16 de fevereiro de 1838, que em seu art. 1º. – Ficam 

transferidas as seguintes cadeiras: [...] § A de meninas da vila de Socorro para a vila de 

Itabaiana”. (CARVALHO, 1973, p. 125). 

Após dezenove anos, em 20 de fevereiro de 1857, a Resolução 460, criou a cadeira de 

instrução primária para a vila de Itabaiana, sexo feminino, com ordenado de 500$ para seu 

titular. Nesta época, a instabilidade na educação era constante e foram enormes as ameaças 

para suprimi-las.  

Interessante é que, a Lei de 1º. de Outubro de 1838, mandava às Câmaras Municipais 

prestarem auxílio às aulas de ensino primário, porém, após 29 anos não se contatou nenhuma 

ajuda por parte da Câmara Municipal, como retrata o historiador Vladimir Souza Carvalho: 

Nunca houve e mesmo em 1867 não apareceu qualquer providência neste sentido. 

(CARVALHO, 1973, p. 127).  

Mesmo sem apoio da Câmara Municipal, a vila de Itabaiana, já contava com três 

escolas em 1865, uma com 10 alunos do ensino secundário, e as outras duas repartidas no 

ensino elementar para o sexo masculino e o sexo feminino. 

Desta forma, a estabilidade começava a se firmar e o ensino foi alcançando os 

povoados da vila, como: Campo do Brito, Saco do Ribeiro, Várzea do Gama, São Paulo, 
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Olhos D’Água, Pedra Mole, Lagoa Vermelha, Cajueiro, Gandu, Terra Vermelha e outros. 

(CARVALHO, 1973, p. 127).  

A educação na vila de Itabaiana tomou proporções maiores com a criação do Gabinete 

de Leitura, em 28 de fevereiro de 1875. Esse Gabinete de Leitura era comandado pelo 

Professor Manoel Damásio Pereira Leite e contava com mais vinte e cinco pessoas, que 

tinham como finalidade educacional, ministrar aulas de primeiras letras, de Matemática, 

Língua, Literatura Nacional e Religião, de História, Geografia e Língua Francesa, e de 

Música. Embora de curta duração de vida, o Gabinete de Leitura, tornou-se produto do ensino 

em Itabaiana. Isto por que, a influência da política pouco progressiva da Província, era mais 

forte que qualquer tendência para aumentar os alicerces da educação. Porém, para Carvalho 

(1973, p.127), em 1882, se abrem novos horizontes na vida educacional de Itabaiana, através 

da Resolução 1221, de 25 de abril, ao criar dentro do ensino elementar misto, uma cadeira na 

sede da vila serrana, sendo nela matriculados os meninos e meninas maiores de dez anos.  

Assim, transcorreu a educação no século XIX na vila de Itabaiana, sofrida, sem 

grandes incentivos e reformas, tão pouco com atenção dos governantes da época, os quais 

segundo Carvalho (1973, p. 128), aliás, o ambiente educacional sergipano no século XIX é de 

efeitos tão precários que Baltazar Goes, quando da Proclamação da República em Sergipe, em 

1889, escrevia: 

A despeito das numerosas reformas por que passou a instrução pública do 
Estado no domínio do regime decaído, não a conseguiu nesta província 

atingir a um grau útil e proveitoso ao povo. A pequena política dos tempos 

passados que tudo procurava avassalar em sua marcha destruidora, invadiu o 

terreno da instrução popular, e fez de tão importante serviço o joguete das 

paixões e dos ódios. (apud, CARVALHO, 1973, p. 128). 

 

 

4,2 ASPECTOS DA VIDA EDUCACIONAL DE ITABAIANA – SÉCULO XX 

 

Com a chegada do século XX, a cidade de Itabaiana tomou grande impulso na 

educação. A instrução pública dá um salto de qualidade, principalmente, quando da 

publicação da Lei 786, de 5 de novembro de 1919, que autorizou o funcionamento de 

estabelecimentos de ensino particular em Sergipe. Tal Lei oficializou a divisão do ensino em 

público e particular, atingiu somente o curso primário na cidade, fato que, aos poucos foram 

sendo abolidas as cadeiras isoladas para os sexos, e logo depois, sendo unidos no ensino 

misto. 

Durante este século, os anos que registram os principais acontecimentos na educação 

em Itabaiana, são: 1937, 1949, 1967 e 1969. O Município iniciou uma caminhada nas fileiras 
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da Educação. Foi na primeira metade do século XX, que Itabaiana tomou impulso na 

Educação com a criação e funcionamento do Grupo Escolar “Guilhermino Bezerra”, pelo 

então interventor no Estado Sr. Eronildes Ferreira de Carvalho, através da Lei nº. 5 de 27 de 

Novembro de 1937. (CARVALHO, 1973, p.130). 

 Com a criação do Grupo Escolar "Guilhermino Bezerra", se abriu perspectivas na vida 

educacional de Itabaiana, para a comunidade de alunos e professores da época. Esse Grupo 

Escolar reuniu em seu bojo os alunos dispersos em escolas isoladas de ponta de rua. 

(CARVALHO, 1973, p. 129). 

 

Em torno dele é que o ensino primário acompanhando as evoluções da época 
vai girar, a ponto de exigir em seguida a criação de um ginásio, o que foi 

feito em 1949, na gestão do Prefeito Sr. José Jason de Correia, e do Governo 

Estadual de José Rolemberg Leite. Funciona a primeira turma da Escola 
Normal Rural “Murilo Braga”, inicialmente com o curso ginasial, logo em 

seguida com o curso pedagógico. (CARVALHO, 1973, p.130). 
 
 

“O curso técnico data de 1967, e foi uma das mais notáveis realizações do Monsenhor 

José Curvelo Soares, pároco da freguesia.” (CARVALHO, 1973, p.130). O grande impulso na 

vida Educacional Profissionalizante de Itabaiana foi dado com a chegada do Monsenhor José 

Curvelo Soares, quando da sua apresentação na reunião do CASCI – Centro de Ação Social 

Católica de Itabaiana, no dia 2 (dois) de abril de 1967, ao expor o seu plano de fundar uma 

Escola Técnica de Comércio.  

Mais tarde, em 1969, o curso científico foi criado na Escola Normal Rural "Murilo 

Braga", graças ao empenho e luta insistente de outro filho da terra, José Augusto Machado.  

Neste ínterim, as escolas particulares vão se multiplicando, algumas delas como é o 

exemplo do: 

Educandário “Nossa Senhora Menina”, criado e dirigido pela professora 

Maria Meneses Santos (Maria de Branquinha), o Colégio D. Bosco, (Colégio 

das Freiras) que consta com o curso primário e ginasial. Não obstante, o 

Estado participa da Educação no ensino primário do povo itabaianense, de 
forma precária, com algumas escolas funcionando em garagens, e com 

Grupos Escolares, a exemplo do Grupo Escolar “Dr. Airton Mendonça 

Teles”, Grupo Escolar “Eliezer Porto”, Grupo Escolar “Eduardo Silveira”, 
Escola de Aplicação “Zenaide Schultz”, além do tradicional Grupo Escolar 

“Guilhermino Bezerra”, todos localizado em pontos diferente da cidade e 

funcionando em prédios próprios. (CARVALHO 1973, p. 130). 
 

 

Esse quadro se desenvolveu durante todo século XX na cidade de Itabaiana, e com a 

chegada do século XXI, tomou maior impulso. Até 2012, em Itabaiana, segundo dados do 
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IBGE, constava de 1.610 unidades de ensino, com 16.170 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental, e 3.504 alunos matriculados no Ensino Médio. Contudo, outra grande 

quantidade de estudantes da cidade, se desloca para concluir seus estudos na capital do 

Estado. Atualmente, Itabaiana conta com duas Instituições de Ensino Superior, uma 

particular, a Universidade Tiradentes – UNIT, e uma outra pública, a Universidade Federal de 

Sergipe – UFS.  

 

4.3 ASPECTOS DA VIDA POLÍTICA DE ITABAIANA 

 

Na cidade de Itabaiana, os acontecimentos políticos marcantes deram os rumos na vida 

da política local, e na vida econômica. Assim, os grupos políticos de Itabaiana foram 

formados pela predominância de agricultores, comerciantes de secos e molhados, e com raras 

exceções de profissionais autônomos. Que para Carvalho: 

 

Na falta do que fazer, o político itabaianense, instigado e com o apoio da 
Presidência da Província ou Governo do Estado mais tarde, teve um caminho 

trágico pela frente: querelas e lutas, dando justas condições para que se 

criasse o conceito de que a vila de Itabaiana era o local “onde as paixões 

políticas tanto se agitam”, conceito que encontrou na emancipação política, 
novas condições para se manter vivo. (CARVALHO 1973, p. 44). 

 

 

Assim, o processo político em Itabaiana seguiu sozinho, entregue à sua própria sorte,  

em uma indiferença incomum, sem dever nada a ninguém. Um dos aspectos que marcou a 

vida política de Itabaiana, no século XIX, foi quando a Câmara Municipal da cidade em 1830, 

com o apoio de distintos políticos sergipanos, protestou sobre o domínio da Capitania da 

Bahia, e enviou a todas as Câmaras Municipais Sergipanas, cartas a fim de eleger aqui mesmo 

em Sergipe, o Governo da Província. 

No dia 22 de novembro de 1889, é que foi reconhecida a República em Itabaiana em 

sessão solene realizada no paço municipal. Ali, se fizeram presentes nomes influentes da 

política local, com esperança que o novo regime instituído no Brasil, fosse bom para todos. 

Com a Proclamação da República, a vida política de Itabaiana permaneceu sobre revezamento 

de comando dos dois nomes principais que surgiram a partir de 1892 até 1946. 

  

O Coronel José Sebrão de Carvalho, que dominou a política de 1892 a 1899, 

e de 1915 a 1926, afastando-se aos poucos da política, mesmo assim ainda 

exercendo influência até o ano do seu falecimento 1946. Enquanto o Dr. 
Manoel Baptista Itajahy, ditou a política de 1899 a 1915, influenciando a 



54 

 

 

política local até 1918, ano de sua morte. Chefes políticos locais dos pebas e 

dos cabaús, respectivamente. (CARVALHO, 1973, p. 60-71). 

 

 

Durante esses períodos, os Pebas e os Cabaús vieram trazer tempero (sal e pimenta) à 

política sergipana, refletindo em todo Estado. Se durante a Monarquia, conservadores e 

liberais dividiram a vila, na República, Pebas e Cabaús mantiveram a tradição da rivalidade. 

(CARVALHO, 2000, p. 215).  

Essa rivalidade permaneceu ao longo dos anos, alcançando seu marco histórico no 

início da década de 1960, quando os partidos políticos eram denominados de "abelha" e 

"mangangá", UDN e PSD, respectivamente.  

A década de 1960 foi a mais turbulenta em acontecimentos marcantes na política do 

século XX. O final da década de 1950, mais precisamente em 1958, com o final do mandato 

do Prefeito, Antônio Serapião de Góis, após vencer as eleições, derrotando o candidato Dr. 

Pedro Garcia Moreno Filho (PSD), é eleito pela segunda vez o ex-deputado Euclides Paes 

Mendonça (UDN), para o período de 1959-1962.  

Nesse período governava o Estado o Sr. Luiz Garcia. Em Itabaiana, Euclides 

aproveitando da situação, sob colocar a sua disposição, a Exatoria Estadual e a Delegacia de 

Polícia. 

Com as eleições de 1962, tanto para Governo Estadual, como para Governo 

Municipal, em Itabaiana, os candidatos que disputavam o pleito eram pela UDN, José Sizino 

de Almeida e pelo PSD, José Araújo Tavares "Zeca Araújo". Neste ano, a UDN ganhou as 

eleições municipais, porém, perdeu o Governo do Estado. Neste momento, e diante dos 

resultados, o ex-prefeito Euclides ficou sem apoio da máquina administrativa do Governo.  

Fato que fortaleceu o grupo político do PSD, que mesmo sem ganhar a Prefeitura 

Municipal, ganhou o Governo do Estado, passando a ficar de “cima”, e a dar as cartas do jogo 

político local, comandado pelo seu líder Manoel Francisco Teles "Mané Teles", adversário 

político de Euclides. Com tantas idas e vindas, o cenário político local e estadual, não se 

modifica, continuou a política do coronelismo. Porém, já no fim de seu segundo mandato 

como prefeito, Euclides se candidatou a deputado federal sendo eleito e elegeu seu filho, 

Antônio Oliveira Mendonça a deputado estadual. 

O ano de 1963 ficou marcado na História Política de Itabaiana. Euclides vinha em 

torno de uma década, com o apoio do Governo do Estado no Município, e pela sua forma de 

governar se aproveitou de tudo para poder beneficiar seus aliados, e perseguir seus 

adversários. Contudo, a partir do momento que a UDN perdeu o Governo do Estado para o 
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PSD, os adversários políticos (inimigos políticos) de Euclides ganharam forças e começam a 

armar o revide. Durante muito tempo, o clima político na cidade foi tenebroso, com acusações 

de ambas as partes, perseguições, espancamentos, e até mortes. Culminado no fato mais 

marcante da década, em 08 de agosto de 1963, são assassinados em praça pública, Euclides e 

seu filho, Antônio. Deste momento em diante, o herdeiro político de Euclides, Francisco Teles 

de Mendonça "Chico de Miguel", assumiu o seu lugar como líder político local. 

Com o golpe político de março de 1964, são extintas as siglas partidárias (UDN e 

PSD) respectivamente, e criadas novas nomenclaturas para os partidos políticos brasileiros, 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional e MDB – Movimento Democrático Brasileiro.  

Em 1966, Chico de Miguel (ARENA) se candidatou a deputado estadual, sendo eleito, 

e seu adversário político, Manoel Teles (MDB), mais conhecido como “Mané Teles”, ficou 

como suplente.  

Fato interessante na política de Itabaiana se deu logo após o Golpe Militar de 1964, 

quando foram extintas as siglas partidárias UDN e PSD, e criado os novos partidos políticos 

na cidade, quando a ARENA partido da situação foi dividida em duas: ARENA I e ARENA 

II, que segundo Bispo (2013, p. 206), o primeiro grupo foi representado pela fina flor da UDN 

euclidiana, enquanto o segundo era totalmente o velho PSD manoelino. Assim, a partir de 

1965, o comando da ARENA I ficou sob a responsabilidade de Francisco Teles de Mendonça 

“Chico de Miguel”, e a ARENA II, sob o comando de Manoel Francisco Teles “Mané Teles”.   

 

Na política local, os dois grupos (ARENA I, Euclidiana e ARENA II, 

Manoelina) fizeram um acordo para a Prefeitura, uma composição: ARENA 

euclidiana junto com a ARENA manoelina elegeu, pela parte de Euclides, o 
Sr. Vicente Machado Menezes para Prefeito, e pela parte de Manoel Teles, o 

primeiro vice-prefeito da história de Itabaiana: o Sr. Derivaldo Queiroz 

Correia, para o quadriênio 1966-1970.  (BISPO, 2013, p. 199). 
 

 

Com a Prefeitura nas mãos e exercendo o mandato de deputado estadual, Chico de 

Miguel começou a influenciar nos altos escalões do poder em Sergipe (MENDONÇA 2011, p. 

31). 

Manoel Teles continuou no comando de seu grupo político. Porém, em agosto de 

1967, quatro anos após a morte de Euclides Paes Mendonça, é assassinado Manoel Francisco 

Teles "Mané Teles" em frente a sua residência.  

Chico de Miguel mesmo preso, acusado de mandante do crime que vitimou o Sr. 

Manoel Francisco Teles "Mané Teles", conseguiu eleger o candidato a Prefeito de Itabaiana 

nas eleições de 1970, Sr. José Filadelfo Araújo e o Sr. Josias da Silva Nunes, vice-prefeito 
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para o biênio 1971-1972, uma vez que já havia sido modificada a periodicidade eleitoral pela 

Junta que formulou o Ato nº 5 – o AI-5. (BISPO, 2013, p. 207).  Essa eleição teve um sabor a 

mais para o líder Chico de Miguel, não concordando com a composição feita pelo acordo que 

lançava para prefeito o Sr. Mozart Fonseca de Oliveira, ARENA II, e o Sr. José Elson da 

Silva Melo “Pituca”, para vice-prefeito ARENA I. Aceitou um outro acordo com o líder do 

MDB Deputado Federal Sr. José Carlos Teixeira, no qual  Chico de Miguel apoiaria o 

candidato do MDB, para prefeito de Itabaiana, o Sr. José Filadelfo Araújo, isso ocorreu 

faltando 15 dias para o pleito, não houve campanha de rua, apenas duas manifestações. A 

campanha ocorreu no boca a boca, dividindo a sociedade itabaianense e em 15 de novembro 

deu-se a eleição e o candidato do MDB saiu vitorioso. 

Após sua liberdade, Chico de Miguel, mais uma vez conseguiu eleger seu candidato 

para prefeito o Sr. Antônio José da Cruz "Totó", e como vice-prefeito o Sr Anízio Amâncio 

de Oliveira “Anízio da madeireira”, nas eleições de 1972, para o quadriênio 1973-1977 

demonstrando assim, sua liderança política no Município, e no Estado, apoiando um ilustre 

desconhecido da Cidade de Itabaianinha, o Sr. Oseas Batista para deputado estadual, o qual 

foi eleito. 

Consolidado seu prestígio político, Chico de Miguel, precisava dar sustentação a sua 

trajetória e domínio político. Com seus direitos políticos cassados pelo Regime Militar não 

podia se candidatar. Em 1974, indicou seu filho José Teles de Mendonça candidato a 

deputado estadual, elegendo-o. (MENDONÇA 2011, p. 51).  

Em 1976, Chico de Miguel elegeu seu outro filho como Prefeito de Itabaiana, Antônio 

Teles de Mendonça e para vice-prefeito o Sr. José Américo Bispo, para o quadriênio 1976-

1980. Chegando assim Chico de Miguel em 1976, a atingir o apogeu, com seu segundo filho 

empossado como prefeito. Seu mandato foi prorrogado por mais dois anos, se beneficiando 

das manobras políticas da época em Brasília. 

Mais uma vez, os Itabaianenses assistiram a um episódio que lembraria a época 

política mais violenta. O líder político Chico de Miguel, assassinou a tiros o taxista Sr. 

Antônio Barbosa, conhecido pelo apelido de "Pernambuco", na praça em frente à Igreja 

Matriz. Esse episódio (assassinato do taxista) ocorrido a poucos dias das eleições, não 

influenciou em seu resultado. Com o passar do tempo, Chico de Miguel tornou-se cada vez 

mais líder de prestígio, respeitado em todo Estado de Sergipe. 

Resumindo, na trajetória política de Chico de Miguel, todos os candidatos que foram 

apoiados por ele, tiverem sucesso eleitoral sempre se elegendo com mais votos a cada eleição. 

Outro fato relevante em sua caminhada foi o apoio político dos Governadores da época, 
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ajudando-o a consolidar sua liderança política no Município de Itabaiana, e em todo Estado de 

Sergipe. 

No tocante ao aspecto administrativo, até 1980, sob seu comando, Itabaiana conseguiu 

com recursos próprios, e com convênios do Governo Estadual e Federal, construir obras que 

representam o crescimento e desenvolvimento da cidade, como por exemplo: 

 

Construção do Conjunto General João Pereira, Euclides Paes Mendonça, 

Construção do Estádio Presidente Médici, Construção dos Grupos Escolares: 
Dr. Airton Teles, Isabel Esteves de Freitas (antiga Escola de Aplicação 

Zenaide Schultz), Eduardo Silveira, e construção de escolas no interior. 

Ampliação da rede elétrica na cidade e no interior, Construção do novo 
Hospital e da Avenida Dr. Luiz Magalhães, abertura de estradas, ruas e 

avenidas, Construção da Praça General João Pereira, do Terminal 

Rodoviário e Pavimentação a paralelepípedos em ruas e asfáltica em 

rodovias e principais avenidas da cidade. (MENDONÇA 2011, p. 51). 

 
 

  Chico de Miguel continuou na vida política até o ano de 2007, quando veio a falecer 

na tarde do dia 23 de dezembro, no Hospital São Lucas na capital.  Seu sepultamento foi 

realizado no dia seguinte, no Cemitério de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, onde foi 

sepultado ao lado da sua esposa Saturnina Vieira de Jesus, falecida em 2004 e seu filho José 

Francisco de Mendonça, "Chiquinho", falecido em 1989. O Governo municipal decretou três 

dias de luto oficial, o cortejo fúnebre contou com a presença do Governador do Estado, Sr. 

Marcelo Déda, com a presença de outras personalidades da política do Estado e todo País, 

além da população itabaianense.  

 

Quadro I: Prefeitos que administram o Município de Itabaiana no período 1967-1978 

 

Prefeito Vice-Prefeito Gestão – Período Partido Político 

Vicente Machado 

Menezes 

Derivaldo Queiroz 

Correia 

1967-1970 Arena I e II 

 

José Filadelfo Araújo Josias da Silva Nunes 1971-1972 MDB 

 

Antônio José da Cruz Anízio Amâncio de 

Oliveira 

1973-1976 ARENA I 

 

Antônio Teles de 

Mendonça 

José Américo Bispo 1977-1980 ARENA I 

O mandato foi 

prorrogado por mais 

dois anos. 
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5. HISTÓRIA EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE EM ITABAIANA: 

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO (1967 – 1978) 

 

O Curso Técnico em Contabilidade data de 1967, e foi uma das mais notáveis 

realizações do Monsenhor José Curvelo Soares, pároco da freguesia. (CARVALHO, 1973, 

p.130). O grande impulso na vida educacional profissionalizante de Itabaiana foi dado com a 

chegada do Monsenhor José Curvelo Soares, quando da sua apresentação na reunião do 

CASCI – Centro de Ação Social Católica de Itabaiana ¹, no dia 2 (dois) de abril de 1967, ao 

expor o seu plano de fundar uma Escola Técnica de Comércio. 

A razão deste plano foi abranger a juventude estudantil que, depois de concluírem o 

ginásio: “não tinham meios suficientes para enfrentar uma carreira mais elevada e vantajosa. 

Foi recebida com grande satisfação e bastante aplaudida a ideia do Reverendíssimo Assistente 

Eclesiástico, e foi logo resolvido de tomar as providências necessárias para que a Escola 

funcionasse ainda neste ano. Foi nomeada uma comissão para os trabalhos preparatórios 

imediatos.” ² 

É nesse clima de euforia e de grande vontade, que se implantou a Escola Técnica de 

Comércio de Itabaiana, com base no Decreto - Lei nº 6.141 de 28 de dezembro de 1943 (Lei 

Orgânica do Ensino Comercial), que tinha por finalidade em seu art. 1º, “estabelecer as bases 

de organização e de regime do ensino comercial, que é o ramo de ensino de segundo grau, 

destinado às seguintes finalidades”: 

 

1. Formar profissionais aptos ao exercício de atividades específicas no 
comércio e bem assim de funções auxiliares de caráter administrativo nos 

negócios públicos e privados. 

2. Dar a candidatos ao exercício das mais simples ou correntes atividades no 

comércio e na administração uma sumária preparação profissional. 
3. Aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades técnicas de profissionais 

diplomados na forma desta lei. (Lei nº 6.141/1943). 

 
 

 

___________________________ 

¹ CASCI - Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, entidade de caráter filantropo administrativo criada para 

administrar as finanças da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana.  
 

² LIVRO, nº1, Atas da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, Ata nº 1, p. 3, 02 de abril de 1967. 
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Assim, nada mais apropriado para o povo itabaianense, a criação de uma escola de 

ensino profissionalizante, voltada para as atividades comerciais, as quais são a vocação do seu 

povo. 

Figura 9: Foto: Frente do prédio da antiga Escola Técnica de Comércio. Atualmente 

Centro de Treinamento de Pastoral. Rua: José Mesquita da Silveira, s/n. Bairro: Centro. 

Itabaiana-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Foto: Lateral do prédio da antiga Escola Técnica de Comércio. Atualmente 

Centro de Treinamento de Pastoral. Rua: José Mesquita da Silveira, s/n. Bairro: Centro. 

Itabaiana-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo Particular de José Paulo de Andrade. 

 

Apesar da empreitada, da criação da Escola Técnica de Comércio para a cidade ter 

sido recebida com grande euforia e entusiasmo, o sistema educacional de Sergipe na segunda 

metade do século XX, não atendeu as expectativas da época, segundo a historiadora Maria 
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Thetis Nunes, em reportagem do Jornal “A Cruzada”, datada de 02 de setembro de 1967, com 

o título “Ensino em Sergipe: os grandes problemas”: 

 

As transformações que vem processando na conjuntura sócio-economica de 

Sergipe não tem correspondido às medidas educacionais tomadas. Daí os 

grandes e graves problemas que, no momento, desafiam o Governo. É só 
através de um levantamento global da realidade do Estado e de um 

planejamento adequado será possível resolvê-los. Até agora, as medidas 

tomadas são paliativos que, às vezes, momentaneamente parece resolver o 
problema, que surgirá, porém, com mais violência num futuro próximo. 

(JORNAL “A CRUZADA,” 02/09/1967). 

 
 

Em outra reportagem, no dia 09 de setembro do mesmo ano, intitulada “Situação 

Calamitosa do Professor Secundário”, a historiadora fez critica ao Governo do Estado, em 

relação à situação do professor secundário: 

  

É realmente calamitosa a situação do professor secundário do nosso Estado. 

Creio que só a ela se iguala a do operariado da Inglaterra do século XVIII, 

quando se inicia a Revolução Industrial, pois temos colegas que, como 
naquela época, trabalham 13 horas diárias para sobreviver [...]. (JORNAL 

“A CRUZADA,” 09/09/1967). 

 
 

Foi nesse clima de instabilidade sem maior apoio das esferas governamentais, que 

mesmo assim, a Escola Técnica de Comércio de Itabaiana iniciou suas atividades. Desse 

modo, enfrentando toda sorte de dificuldades para se manter, e poder alcançar seu objetivo 

por aproximadamente 12 anos de existência, que era de levar a formação profissional aos 

menos favorecidos, possibilitando para que todos pudessem buscar uma carreira, promissora 

na sociedade itabaianense.  

Ou seja, melhorando seu capital social e cultural, que para Bourdieu é: 

 

A mediação operada pelo agente tendo em vista a reprodução social associa-

se, segundo a mesma tradição, ao papel estratégico que o processo de 
socialização desempenha através das agências educativas, seja o sistema de 

ensino, seja os meios de comunicação de massa, seja a inculcação familiar. 

(BOURDIEU, 1982, p. 20). 

 
 

A reunião extraordinária para criação da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

realizou-se nas dependências do salão principal do Edifício Pio XII (localizado na Praça João 

Pessoa – centro da cidade, onde hoje funciona o Supermercado Nunes Peixoto) sede do 

Centro de Ação Social Católica de Itabaiana (CASCI), com a presença de representantes de 
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sua diretoria formada pelo: Presidente – Pe. José da Silva Queiroz; Vice- Presidente – Irmã 

Maria Rafaela Pepel (Diretora do “Colégio Don Bosco”); Secretária – Lygia Carvalho; 

Tesoureira – Irmã Maria Auxiliadora Graça Leite (Diretora do “Colégio Don Bosco”); e o 

Assistente Eclesiástico – Monsenhor José Curvelo Soares, contou também com a participação 

das associações paroquiais, bem como um número considerável do povo em geral e parte da 

mocidade estudantil. Após essa reunião, o andamento dos trabalhos para iniciar as atividades 

escolares ganharam impulso, e a Escola entrou em funcionamento no mês de novembro de 

1967. 

Deste período (novembro de 1967), até a segunda metade da década de 1970, a 

Diretoria do CASCI não se reuniu, por motivos desconhecidos e não documentados. Somente 

voltando a se reunir em 18 de setembro de 1970, já com novos membros compondo sua 

diretoria, desta feita formada por comerciantes locais, funcionários públicos e profissionais 

liberais da época.  

Faziam parte do CASCI: Sr. José Henio de Araujo (comerciante); Sr. José Andrade – 

(funcionário público), Dr. Ormeil Câmara de Oliveira (profissional liberal – Médico), Sr. José 

Pompéia de Souza (profissional liberal – contador), Sr. Francisco Barbosa Passos 

(comerciante), Sr. Adelardo José de Oliveira (comerciante), Sr. Francisco Tavares da Costa 

(conhecido como “FEFI”, comerciante) e o Monsenhor José Curvelo Soares (pároco da 

cidade), que trataram de vários assuntos ligados a Paróquia – a administração do capital 

arrecadado, recomendando a aplicação a prazo fixo em instituição financeira da cidade; sobre 

a Escola Técnica, da necessidade da compra de mesas para um melhor funcionamento do 

prédio novo; por fim abordou sobre o assunto da planta a ser feita para a Casa do Estudante 

Pobre, a fim de ser enviada à Alemanha, porque com isso havia possibilidade de se conseguir 

verba a favor da mesma. Desta forma, iam sendo conduzidos os trabalhos do CASCI junto às 

atividades da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. 

Neste interin, as dificuldades começaram a surgir em relação à Escola Técnica de 

Comércio. No dia 22 de março de 1971, o CASCI se reuniu e o Monsenhor Soares passou a 

relatar tais dificuldades, com a manutenção da Escola devido ao pequeno número de alunos e 

consequente diminuição da receita. Neste momento, com dificuldades de caixa para 

pagamento das despesas de manutenção, Monsenhor Soares se utilizou da tática de ajuda 

solidária da Prefeitura Municipal, a qual contribuiu com uma subvenção de Cr$ 300,00 

mensais, o que tinha sido a solução da Escola.  

Neste sentido, ao se utilizar da ajuda solidária do Município, Monsenhor Soares fez 

uso da tática, que para Michel De Certeau é a ação calculada que é determinada pela ausência 
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de um próprio. Ou seja, nenhuma delimitação de fora lhe oferece a condição de autonomia. 

(CERTEAU, 1998 p. 100). Ainda para o mesmo autor: 

 

A tática opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e 

dela depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e 

prever saídas. O que ela ganha não se conserva. Tem que utilizar, vigilante, 
as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder 

proprietário. Ai vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém 

espera. É astúcia. Em suma, a tática é a arte do fraco. (CERTEAU, 1998, p. 
100/101). 

 

 

Para Monsenhor Soares era muito fácil transitar entre os políticos e autoridades da 

época, já que se dizia apolítico, lutando pelo bem maior da comunidade. Porém, em momento 

algum deixou de fazer uso de suas técnicas de abordagem (táticas e estratégias), quando o 

cofre da Paróquia atravessava dificuldades financeiras. Assim, era visto a passear pelo 

comércio local nos finais de tarde a conversar com os comerciantes e diretores do CASCI, 

para solicitar ajuda seja para a Escola Técnica ou para os empreendimentos paroquiais 

(Abrigo de Menores "Otoniel Dorea", Casa do Estudante e a reforma da Igreja Matriz).  

Na mesma reunião, foi levantada a hipótese de solicitar subvenção ao Governo do 

Estado para melhorar a situação, ficando essa tarefa a cargo do Monsenhor Soares. 

Seis meses depois, no dia 30 de setembro de 1971, o CASCI voltou a se reunir. Neste 

momento foram tratados assuntos de interesse da Escola, quando na oportunidade o Mons. 

José Curvelo Soares “comunicou que esteve com o Governador do Estado, o Sr Paulo Barreto 

e pediu para a Escola de Comércio ser mantida pelo Estado, não tendo encontrado 

possibilidade de conseguir ajuda do Governador, declarou que a Escola de Comércio não tem 

condições de continuar com suas atividades educacionais”. 
1
 

Com a negativa do Governo do Estado em assumir a Escola Técnica de Comércio, a 

situação tornou-se mais difícil para o Assistente Eclesiástico em manter a Escola em 

atividade, afirmando que, a Escola não tinha condições de continuar como estava, e, que era 

preciso encontrar uma solução para o caso. Porém, na mesma reunião, “o tesoureiro do 

CASCI, fez uma exposição do movimento financeiro do Centro, que não devia nada e 

continuava com o depósito em prazo fixo de Cr$ 6.000,00 no Banco do Estado".
2
 Percebe-se, 

portanto, que o CASCI tinha suas contas em dia, e não estava devendo no comércio local e 

                                                
1
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 4, p. 7, 30 de setembro de 1971. 

 
2
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 4, p. 7, 30 de setembro de 1971. 
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com fundos suficientes para se manter, também é notável, que o CASCI não demonstrava 

interesse em assumir e sanear as dificuldades enfrentadas pela Escola de Comércio. Relatou-

nos o Sr. Adelardo José de Oliveira, em entrevista no dia 22 de agosto de 2011, então 1º 

Tesoureiro do CASCI na época, ao ser questionado sobre tal situação que: 

  

Não. É que o Centro mantinha não só a Escola Técnica tinha a Casa do 
Estudante. Entendeu como é. Por exemplo, estudantes daqui da redondeza 

vinham pra cá estudar, e pagavam um preçinho simbólico, é bem aqui depois 

do ginásio. Aliás, ou antes, não sei bem. É depois do ginásio. Entendeu? 
Tinha a Casa do Estudante. Então esse caixa era geral, entendeu como é? 

Quer dizer os estudantes pagavam, não era de graça, agora não era, por 

exemplo, assim um hotel, assim se um hotel custasse Cr$ 200,00, ele 

custaria Cr$ 30,00 ou Cr$ 40,00. O pessoal de Moita, tal. E tinha até outros 
estudantes, que eles ficavam aqui assim mais, fazendo qualquer serviço, 

plantando alguma coisa, porque não tinham recursos. Entendeu como é? Pra 

pagar, quem podia pagar, quem não podia ficava assim. (OLIVEIRA, 2011). 
 

Figura 11 – Foto: Adelardo José Oliveira 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1º Tesoureiro CASCI 

Acervo: José Paulo de Andrade 
 

 

Segundo o 1º Tesoureiro do CASCI, a entidade mantinha além da Escola de Comércio, 

a Casa do Estudante, a qual agregava os estudantes de outros Municípios do Estado, da 

periferia da cidade e do interior do município, e que a maioria deles não tinha condições 

financeiras para pagar as mensalidades, mesmo sendo simbólica, por isso, prestavam 

pequenos serviços às obras paroquianas. Com tudo, o CASCI, obtinha renda (aluguel) de 

imóveis que arrendava para pessoas físicas e/ou jurídicas e outras. Mesmo assim, a renda que 

chegava não dava para suprir as necessidades do CASCI, tendo em vistas, que outras obras 

paroquianas estavam sendo tocada, como por exemplo, o Abrigo de Menores "Otoniel 

Dorea", e a restauração da Igreja Matriz.  
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Como também, por parte do Monsenhor Soares, privilegiou suas obras de cunho social 

mais relevantes o Abrigo de Menores "Otoniel Dorea" e a Casa do Estudante, assim, informou 

o Sr. Adelardo José de Oliveira: 

 

É o seguinte, é que a renda, por exemplo, não dava pra pagar, é claro. O 

Centro não aguentava aquilo ali, porque o Centro tinha renda já para pagar a 

Casa do Estudante. Que Monsenhor Soares se preocupava muito com a Casa 
do Estudante. E tinha também o Abrigo de Menor do outro lado. Então quer 

dizer, aquela entidade Abrigo de Menor, o Centro de Ação Social Católico 

de Itabaiana e etc. quer dizer tinha uma renda mas também tinha aquela 

despesa maior. Por exemplo, o Abrigo dava prejuízo, claro, muito, porque 
não vinha verba. Entendeu já como é? E tinha que você tá de 6 em 6 meses 

ou de 3 em 3 meses naquela época prestando conta dos tostões e dos mil réis. 

Por exemplo, eu fui tesoureiro também do negócio do Abrigo, mas a minha 
função era outra, não tinha condição de estar fazendo. Santino era quem 

fazia justamente as prestações de contas e etc. Porque eu não ia escriturar o 

Centro Social Católico de Itabaiana e etc. Porque não tinha tempo. E na 
época também tinha, sabe o que mais, na época que eu fui tesoureiro. A 

construção da matriz. Eu não tinha tempo pra isso. Várias obras ao mesmo 

tempo. É. Recebeu o dinheiro, repassou e acabou a história. (OLIVEIRA, 

2011). 

 

E todas as ações giravam nas atividades do CASCI, que somente oito meses depois, no 

dia 25 de maio de 1972, voltava a se reunir para deliberar sobre assuntos paroquianos.  

 

Mais uma vez o assunto principal foi a Escola Técnica de Comércio que foi 

aberta com uma matrícula reduzida e maiores dificuldades. Monsenhor José 

Curvelo Soares declarou que vinha exercendo o cargo de Diretor 
gratuitamente, e que não tem condições de dá assistência necessária, não 

sendo possível colocar um diretor devidamente remunerado. 
3
 

 

Neste momento, se utilizando da estratégia de solicitar ajuda e dividir o fardo da 

administração da Escola de Comércio, Monsenhor Soares, informou aos presentes que iria à 

reunião do Rotary Club, atendendo convite do Sr. José Antelmo, para expor a situação e pedir 

colaboração.  

Desse modo, o Assistente Eclesiástico, se valeu da estratégia como arma para vencer 

suas dificuldades. Estratégia que para De Certeau (1998 p. 99), “é o cálculo (ou manipulação) 

das relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer 

e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado”.  

Portanto, a estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio 

e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 

                                                
3 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. Ata nº 5, p. 8, 25 de maio de 1972. 
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(os clientes, ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e 

objetos de pesquisa, etc) (CERTEAU, 1998, p. 99). Agindo assim, Monsenhor Soares, 

vislumbrava uma solução para sanear as dificuldades e manter a Escola em atividade. 

Na mesma reunião, foi possível identificar a preferência do Monsenhor Soares por sua 

obra mais relevante, o Abrigo de Menores "Otoniel Dorea", quando na ocasião, falou sobre a 

possibilidade e conveniência do CASCI, se tornar a sociedade mantenedora do Abrigo, do 

qual ele era o presidente. “Disse que o abrigo vinha se mantendo com 48 alunos pobres graças 

à ajuda do Centro através da Casa do Estudante.” 
4
 Neste momento, os presentes na reunião 

concordaram com o Monsenhor Soares, mas, fizeram uma ressalva: que a Assembléia Geral 

do Abrigo de Menores, de acordo com os seus estatutos tomasse a decisão de passar 

(formalizar) a gestão do mesmo para o CASCI.. 

Com o passar do tempo as dificuldades da Escola de Comércio foram se agravando, e 

no dia 23 de junho de 1972, aproximadamente 30 dias após a última reunião, o CASCI voltou 

a se encontrar para deliberar sobre assuntos de interesse da paróquia, tendo como assunto 

principal mais uma vez, a Escola de Comércio. No primeiro momento, Monsenhor Soares deu 

conhecimento do resultado da sua visita ao Rotary Club, que foi a possibilidade da Prefeitura 

Municipal ficar com a responsabilidade da Escola. A ideia segundo Assembléia presente seria 

a solução para liquidar todas as dificuldades que enfrentava a Escola de Comércio. Neste 

momento, o Sr. José Filadelfo Araújo, Prefeito Municipal (1971-1972) se manifestou 

favorável, ressaltando, porém, que iria depender da aprovação da Câmara de Vereadores. 

Por outro lado, a diretoria do CASCI, aprovou a ideia, mas, com uma ressalva: 

“contanto que haja cláusula que faça a Escola voltar para o Centro no caso da prefeitura não 

conservar a Escola em pleno funcionamento.” 
5
 

Assim, a partir desse momento, a continuidade do funcionamento da Escola Técnica 

de Comércio, ficaria a cargo da decisão que a Câmara de Vereadores tomaria em reunião 

extraordinária, após, recebimento, apreciação e aprovação ou não, de Projeto que seria 

enviado pelo poder executivo municipal. 

Com aproximadamente 45 dias, o CASCI voltou a se reunir, no dia 08 de agosto de 

1972, quando foi abordado o último assunto tratado na reunião anterior, ou seja, a passagem 

da Escola de Comércio, para a administração da Prefeitura Municipal. Monsenhor Soares, 

declarou aos demais membros da diretoria, que a Câmara de Vereadores não aprovou o 

                                                
4
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 5, p.8, 25 de maio 1972. 

 
5
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 6, p. 9, 23 de julho 1972. 
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Projeto de transferência da Escola, para a administração da Prefeitura. Segundo consta na ata 

de nº 7, da referida reunião, nenhum membro do CASCI manifestou reação de protesto ou 

qualquer outro tipo. Apenas, aceitaram a situação expressando-se do seguinte modo: “Todos 

os membros da Diretoria foram unânimes no sentido de se descobrir uma fórmula para salvar 

a Escola.” 
6
 

Em sequência, foi comunicado pelo Assistente Eclesiástico, que não tinha mais 

condições de continuar como diretor da Escola, visto que, já exercia o cargo há três anos sem 

remuneração (gratuitamente) e que somente estava à frente da Escola, porque a mesma não 

tinha recursos financeiros para remunerar um diretor contratado. 

E, portanto, mais uma vez, o paliativo encontrado pela diretoria do CASCI foi recorrer 

aos préstimos solidários do Prefeito, Sr. Filadelfo Araújo, quando solicitariam ajuda para 

manutenção da Escola até o mês de dezembro de 1972. E assim, confiante, todos os membros 

do CASCI, manifestaram a esperança de que “o Sr. Prefeito, movido pelo seu espírito 

compreensivo, daria acolhida ao pedido e que a Câmara de Vereadores não iria, desta vez, 

negar o seu apoio.” 
7
  Em andamento à reunião, e atendendo a impossibilidade do Monsenhor 

Soares continuar à frente da direção da Escola, a diretoria do CASCI, escolheu entre os 

cidadãos Itabaianenses, o Sr. Dr. Ueliton Mendes da Silva e o Sr. Miburge Bolívar Góis, para 

exercerem os cargos de Diretor e Tesoureiro, respectivamente. Assim constituindo uma nova 

direção para a Escola de Comércio.  

Fato que, após serem convidados e aceitarem o encargo, passaram a assumir de 

imediato suas funções. Vale ressaltar, que as indicações dos nomes para compor a nova 

diretoria da Escola, foi uma escolha do Monsenhor Soares, fazendo valer o que rezava os 

“artigos 4º, 8º e 11º dos Estatutos do Centro, a nomear o Diretor e o Tesoureiro da Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana.” 
8
 

Antes do encerramento da reunião, os já empossados diretores, manifestaram sua 

vontade de contribuir para conservar e desenvolver a obra educacional de grande relevância, 

que tanto tem trazido benefícios aos jovens de Itabaiana. Portanto, neste momento, a Escola 

iniciou uma nova gestão.  

                                                
6
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 7, p. 10, 08 de agosto 1972. 
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 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 7, p. 10, 08 de agosto 1972. 
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Notório se faz, por parte do Monsenhor Soares, informar aos membros da diretoria do 

CASCI e aos novos diretores, que a Cúria Metropolitana, na pessoa do Arcebispo, V. Exª. 

Rev. Dom José Vicente Távora, tinha conhecimento das medidas que o mesmo vinha 

tomando para salvar a Escola Técnica de Comércio. 

Somente em 25 de junho de 1973, voltava o CASCI a realizar outra reunião, com 

aproximadamente um ano da última, aonde os problemas da Escola de Comércio iam-se 

avolumando, sem serem solucionados. Durante essa reunião, o assunto a ser tratado mais uma 

vez foi a Escola de Comércio. O Assistente Eclesiástico comunicou que novas medidas 

seriam necessárias, para tornar melhor o funcionamento da Escola. Isto, devido ao diretor 

empossado na reunião do dia 08 de agosto de 1972, apesar de sua boa vontade e competência, 

não dispunha de tempo para dar assistência necessária a administração da Escola. O motivo 

levantado pelo Monsenhor Soares, foram outras atividades que o Sr. Dr. Ueliton Mendes 

desenvolvia na cidade, além do expediente em seu consultório odontológico, exercia a função 

de Professor no Colégio Estadual Murilo Braga, e mantinha atividades filantropas no Rotary 

Club de Itabaiana. Ao expor os motivos que o inquietava, todos os membros presentes do 

CASCI o apoiaram, e como a Escola não poderia ficar sem um Diretor, como também não 

tinha condições de contratar um profissional da Educação, pela falta de recursos financeiros, 

ficou decidido pela assembléia, que Monsenhor Soares voltaria para a Direção da Escola de 

Comércio, nas mesmas condições que outrora deixara, ou seja, sem remuneração. Aceita as 

condições, foi empossado de imediato o Assistente Eclesiástico, e destituído seu antecessor. 

No dia 06 de fevereiro de 1974, reuniu-se mais uma vez o CASCI, para tratar da 

Escola Técnica de Comércio. Logo ao iniciar a reunião, Monsenhor Soares informou para 

todos os presentes, que já havia entregado ao Arcebispo Metropolitano a Paróquia, e que o seu 

afastamento seria depois de junho. 

É a partir deste ano, que a situação da Escola se tornar mais difícil de ser conduzida 

pelos motivos anteriores já citados e com um agravante a mais, a falta de professores, e um 

débito de Cr$ 18.000,00 perante o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), 

atualmente INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o qual foi liquidado “graças à 

colaboração da Câmara de Vereadores e do Prefeito Municipal, com um auxílio mensal de 

Cr$ 1.500,00, durante o ano anterior.” 
9
 

As dificuldades não paravam por aí. O número de alunos caiu assustadoramente, o 

Assistente Eclesiástico, manifestou o seu propósito de não abrir a Escola com somente duas 

                                                
9
 LIVRO de Ata nº 1 da Paróquia de Santo Antônio e Alma de Itabaiana. Ata nº 9, p. 12, 06 de fevereiro 1974. 
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classes compondo o quadro de alunos, e devido tal situação, não só econômica, mas, também, 

a falta de professores em razão do pequeno salário pago, decidiu não abrir matricula para o 1º 

ano técnico. 

Mediante situação tão delicada e preocupante, Monsenhor Soares informou aos 

membros do CASCI, que enviou proposta ao Governo do Estado, para que este assumisse a 

administração da Escola: “disse que foi por intermédio da Coordenação do Ensino Estadual 

enviado ao Governo do Estado uma proposta para transferir a Escola para o Estado.” 
10

 Em 

resposta o Governo do Estado solicitou permissão para ocupar o prédio da Escola de 

Comércio, durante o dia até ser resolvido pelo Conselho à transformação da Escola. 

Respondendo ao Governo do Estado, o Assistente Eclesiástico atentou que cedia o prédio 

durante o período necessário à decisão do Conselho Estadual de Educação em relação à 

Escola, e mediante uma ajuda de Cr$ 500,00 por mês, por parte do Estado. Assim, não 

obtendo nenhuma definição por parte do Governo do Estado, e percebendo que as 

dificuldades aumentariam, se decidiu por trilhar outras rotas. 

Em sequência ao desenrolar dos acontecimentos, no dia 18 de julho de 1974, mais uma 

vez reunidos os membros do CASCI, foram informados pelo Assistente Eclesiástico, "que foi 

procurado em Itabaiana pelo Dr. Freitas que veio dizer que a Secretaria de Educação estava 

disposta a receber a transferência da Escola do Comércio para o Estado". 
11

 A justificativa 

para tal decisão por parte do Governo do Estado foi motivada pala criação de três cursos 

Técnicos no Colégio Estadual Murilo Braga, para o próximo ano (1975), dentro da reforma do 

ensino, sendo um deles o de Contabilidade.  

Afirmou ainda, que com mais um prédio aumentaria o número de matrículas. Após 

comunicado, foi solicitada a diretoria a devida apreciação e aprovação da matéria. 

Manifestando-se favorável à transferência da Escola Técnica de Comércio, Monsenhor 

Soares, “apenas pediria ao Estado, o pagamento de uma verba de Cr$ 5.000,00 para cobrir as 

despesas com indenização de funcionários, cuja verba se encontra processada no Tesouro do 

Estado em Restos a Pagar.” 
12
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Levando-se em consideração o benefício que os cursos Técnicos trariam para a 

juventude itabaianense, todos concordaram em fazer doação através de escritura pública da 

Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, para a gestão do Governo do Estado. 

Com a saída do Monsenhor José Curvelo Soares da Paróquia de Santo Antônio e 

Almas de Itabaiana, foi nomeado pelo Arcebispo Metropolitano Dom Luciano José Cabral 

Duarte para exercer a função de pároco da cidade, Monsenhor Mário de Oliveira Reis, tomado 

posse em 15 de dezembro de 1974, em solenidade festiva.  

No dia 21 de dezembro de 1974, “no salão nobre da Casa Paroquial, reuniu-se em 

sessão extraordinária a diretoria do CASCI tendo a frente o seu presidente José Hênio de 

Araujo para receber em seu meio e proceder à tomada de posse do Revmo. Monsenhor Mário 

de Oliveira Reis, que de acordo com a provisão nº 15 de dezembro de 1974 recebida do 

Arcebispo Metropolitano Dom Luciano José Cabral Duarte, conforme disposição estatutária 

no artigo 4º - o Revmo. Vigário é o Assistente Eclesiástico nato do Centro de Ação Social 

Católica de Itabaiana (CASCI).” 
13

 Se fizerem presentes, além do presidente acima 

mencionado, o Sr. Francisco Barbosa Passos, vice-presidente; José Andrade, 1º secretário; 

Francisco Tavares da Costa, 2º secretário e Adelardo José de Oliveira, tesoureiro. Logo após, 

o novo Assistente Eclesiástico passou a tomar conhecimento do Estatuto do CASCI, que foi 

lido pelo secretário. 

A chegada do Monsenhor Mário não trouxe grandes mudanças em relação à Escola de 

Comércio. As dificuldades continuavam persistentemente, tanto que, no dia 01 de março de 

1975, o CASCI se reuniu mais uma vez e o assunto em pauta voltava a ser o aluguel do prédio 

da Escola pelo Governo do Estado. Desta feita, “Monsenhor Mário participou aos demais 

membros da diretoria, que o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação e Cultura, 

tinha manifestado interesse em alugar o prédio onde funcionava a Escola Técnica de 

Comércio, e para isso pedia a opinião dos demais membros da diretoria se devia ou não alugar 

o referido prédio. Como resposta, todos foram favoráveis ao aluguel do mesmo, pois era mais 

uma renda de que dispunha o CASCI.” 
14

  

Assim, em continuidade as ações desenvolvidas pelo novo Assistente Eclesiástico, no 

dia 15 de março de 1975, em reunião do CASCI, informou aos membros da diretoria “que 

havia assinado o contrato de aluguel do Prédio da Escola Técnica de Comércio com o 
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Governo do Estado através da Secretaria da Educação e Cultura, pelo prazo de seis (6) anos 

sendo o primeiro ano na base de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais e depois de cada 

período de um ano sofrerá um reajuste na base de vinte por cento (20%).” 
15

 

Monsenhor Mário permaneceu à frente da Escola de Comércio, nos últimos três anos 

de vida da Escola (1975 a 1978). A partir dessa data até o ano de encerramento das atividades 

da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, em 1978, não se encontrou nenhuma ata de 

reunião do CASCI, na paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. 

Sobre as dificuldades vividas e o encerramento das atividades da Escola de Comércio, 

alguns personagens da época que foram entrevistados, Sr. Miburge Bolívar Góis, em 17 de 

março de 2011, quando perguntado sobre a descontinuação da instituição, ressaltou:  

 

Não houve por uma questão de vontade política, nem pela parte do 

município, nem do Estado, nem da União, houve qualquer interesse que 
desse continuidade. A escola começou a funcionar precariamente. Após isso, 

inclusive até fui professor por determinado período da escola técnica já em 

outros locais, no prédio novo construído. Mas não havia uma participação 

ativa por parte das autoridades constituídas tanto municipal, estadual e 
federal. (GÓIS, 2011). 

 

 

Neste sentido, é compreensível que a Câmara de Vereadores não tenha aprovado o 

Projeto para transferir a administração da Escola para esfera Municipal, a falta de vontade 

política por parte dos membros da Câmara, ou questões políticas outras, que nossos 

entrevistados não tenham conhecimento, e/ou não desejaram expressar.  

Este mesmo sentimento também era compartilhado pelo Presidente do CASCI, Sr. 

Henio Araújo, que também era filho do Prefeito Sr. Filadelfo Araújo, quando questionado, em 

entrevista realizada 22 de agosto 2011, sobre por que os vereadores não ficaram 

sensibilizados com a Escola, se ela estava contribuindo muito para o comércio de Itabaiana e 

se havia sido por questões políticas, ele destacou: 

 
É o seguinte, papai foi eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro. Papai 

contava que foi eleito com dois vereadores, mas os dois vereadores que 

papai elegeu eram os dois piores. Então, papai não contava com a Câmara. 
Papai se elegeu com o apoio de Chico de Miguel. Então, papai não contava 

com o apoio dos vereadores. (ARAÚJO, 2011). 
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Figura 12 - Foto José Hênio de Araújo  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente do CASCI 

Acervo: José Paulo de Andrade 

 

Assim, também pensa outros alunos à época, como se reporta o Sr. José Antônio 

Moura em entrevista realizada no dia 22 de agosto de 2011, ao ser perguntado sobre 

fechamento da Escola, ele respondeu:  

 
O meu pensamento é uma questão política. Que Itabaiana infelizmente toda 
vida teve esse problema político e a falta de vontade, inclusive das 

autoridades na época. Que sabendo que era um curso que já vinha muitos 

anos funcionando, o próprio Estado, o próprio Município, não contribuíram, 

o padre e a paróquia com todo esforço foi até o fim. A gente tem a lamentar 
a falta de sensibilidade das autoridades.  (MOURA, 2011). 

 

 

Comungando com o mesmo pensamento dos entrevistados acima, o Prof. José 

Rivadálvio de Lima, (mais conhecido como Rivas), em 01 de setembro de 2011, ao ser 

indagado sobre a morte prematura da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, se 

manifestou: 

 

Eu vejo o seguinte: infelizmente, a Educação embora seja discurso constante 

durante toda a História brasileira, é descaso de continuidade de determinadas 
obras, efetuadas por grandes idealistas, idealizadores. Itabaiana deve muito 

ao Padre Monsenhor José Curvelo e Monsenhor Mário, e eu acredito com a 

saída deles de Itabaiana, os seus seguidores não ofereceram o 

prosseguimento e atenção que a Escola necessitava. Ademais há uma fatia 
muito grande dos segmentos sociais de Itabaiana com relação à parte 

cultural. Há uma preocupação constante com o ganhar dinheiro, com o 

capitalismo desenfreado. E a parte cultural de Itabaiana sempre foi relegada, 
e a educacional, a um segundo plano.  (LIMA, 2011). 

 

 

No período 1974 a 1979, surgiu um fato novo que provavelmente tenha contribuído 

para o encerramento das atividades da Escola, segundo o Prof. Rivas:  
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Possivelmente sim. É porque aconteceu também logo após o período 74 a 

79, quando eu fui vice-diretor do Colégio Estadual Murilo Braga, foram 

implantados os chamados cursos técnicos dentro da nova reforma do 
ensino.

16
 E me lembro que tinha dentro dos cursos, além de curso de 

Auxiliar em Eletromecânica, foi criado no Murilo Braga, o curso técnico de 

Contabilidade. Eu acredito que essas são políticas que queira ou não queira, 

mesmo tendo em vista os baixos salários, baixas mensalidades. Quer dizer 
dois cursos técnicos de Contabilidade numa cidade que para aquele 

momento não requeria à demanda que realmente requer. Agora, em Itabaiana 

sempre tem por detrás dos panos, vamos dizer assim, uma segunda cena, 
questões políticas que realmente emperram todo o desenvolvimento cultural 

e educacional da terra. (LIMA, 2011). 

 

 

Apesar de não existir um documento que fale sobre o fechamento da Escola, se pode 

afirmar conforme depoimentos de vários entrevistados, que os motivos foram de ordem 

diversas, como a falta de vontade política das autoridades constituídas na época, a falta de 

recursos financeiros e materiais e a Reforma do Ensino pela Lei 5602/71.  

Contudo, se percebe que apesar da Escola ter passado por grandes dificuldades e 

encerrado suas atividades no decorrer de 11 anos, a sua contribuição para o surgimento e 

ascensão e de uma classe social (Contadores) na cidade de Itabaiana, foi um fato de grande 

relevância e impulso comercial, visto que, até os dias de hoje vários profissionais formados 

naquela Escola, ainda se encontram em atividade. Pode-se citar como exemplo: Airton 

Almeida Marcial, Miburge Bolívar Gois, José Antelmo de Oliveira, dentre outros. Que 

seguiram outras carreiras profissionais. Dentre estes, alguns depoimentos que demonstram a 

expressão da importância que a Escola de Comércio representou para todos. Observaremos a 

seguir depoimentos de ex-alunos e do tesoureiro do CASCI. 

Maria José de Oliveira, em 13 de janeiro de 2011, ao ser questionada sobre a 

motivação para iniciar o curso de Técnico em Contabilidade na Escola Técnica de Itabaiana, 

explicou:  

 

Porque o curso técnico em Contabilidade tinha chance de a gente trabalhar. 

E como você ter um diploma para trabalhar sem faculdade, sem nada. 

Porque dá essa prioridade ao estudante a fazer curso técnico, você tá abrindo 
seu comércio, monta seu escritório de Contabilidade, no meu caso se eu 

quisesse abrir, mas não abri. Só fui professora, fui do Murilo Braga lecionei  

o curso técnico de Contabilidade, ensinei por 2 anos no Murilo Braga. Por 
isso, eu valorizo muito esse curso técnico que deve ser continuado, mesmo 

                                                
16 O entrevistado se refere à implantação da Lei 5602/71, que determinava a profissionalização obrigatória em 

todos os cursos de ensino do 2º grau. Com isso houve uma expansão significativa de cursos profissionalizantes 

em diferentes escolas nas diversas cidades do Brasil. 
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de outras áreas, mas deve continuar para o aluno que é pobre, que tem 

dificuldade para estudar. (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Assim, também, ela desenvolveu outra atividade como contadora da Prefeitura 

Municipal, e contou que a aprendizagem mais significativa que trouxe da Escola:   

 

Todas foram importantes. Todo professor cada um dá seu tipo de matéria. 
Para mim foi o curso técnico mesmo, de Contabilidade que foi a prioridade, 

foi onde eu consegui chegar até o Tribunal de Contas, para quando chegar ao 

balanço na Prefeitura de Itabaiana, eu sabia conversar com o pessoal sobre o 
curso que eu fiz aqui na escola. (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

Para o Sr. José Antônio Macedo, a aprendizagem mais significativa foi conseguir se 

tornar profissional Contador, como nos relatou em 13 de janeiro de 2011: 

 

A aprendizagem reforçou a minha vida porque com o curso de 

Contabilidade, a gente podia trabalhar, exercer a profissão de técnico em 

Contabilidade e que isso ia me dar uma sustentação. Todos nós, a juventude 
precisa de um ponto base, uma segurança na vida e aí a gente vê, que como a 

gente não tinha condições para ir para Aracaju, a gente tinha de ficar por 

aqui mesmo, e fizemos nosso curso técnico, uma sustentação para um bom 
emprego na frente, porque na frente, como técnico em Contabilidade, a gente 

podia assinar uma escrituração. (MACEDO, 2011). 

 
 

Daí surge que o Curso Técnico em Contabilidade, da Escola Técnica de Comércio de 

Itabaiana se revestiu de grande importância para várias gerações de itabaianense. Fato que, até 

o presente momento, é guardado por aqueles que vivenciaram a experiência, como também 

por outros, que se serviram dos serviços desses profissionais, sejam profissionais liberais, ou 

profissionais que desempenharam funções em empresas como nas instituições financeiras na 

cidade e por aqueles que não exerceram a profissão.    

Ficou assim demonstrado no depoimento do Sr. Miburge Bolívar Góis, em entrevista 

no dia 17 de março de 2011, quando questionado sobre a importância do curso para Itabaiana 

na época: 

Olha não só naquela época, como até hoje o curso trouxe grandes 

oportunidades profissionais, daí a participação de concursos, outros 

seguiram a Contabilidade através da montagem de escritórios e outros 
através de Bancos e empresas, graças tudo isso, ao curso de Contabilidade 

que aqui foi montado. (GÓIS, 2011). 

 

 

Assim, quando tratou da relevância do curso em sua vida, respondeu:  
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Olha para mim foi muito bom como lhe falei já tinha iniciado o curso de 
correspondência quando estava servindo o exército no Rio e assim que 

cheguei continuei o curso de Contabilidade na prática, e depois fui trabalhar 

no Banco, e do Banco montei um escritório, que durante esses 40 anos 
estamos aqui na luta. (GÓIS, 2011).  

 

 

Também, por parte do Profº. Rivas que demonstrou grande entusiasmo ao ser 

perguntado em 01 de setembro de 2011, sobre qual a contribuição que o curso de Técnico em 

Contabilidade trouxera para a comunidade itabaianense daquela época, ressaltou:  

 

Bem, eu vejo que foi uma oportunidade que surgiu para vários alunos que 
por falta de condições não conseguiram prosseguir em busca de carreira 

acadêmica. Então foram criados vários escritórios de Contabilidade que 

passaram não só da condição profissional ao nível de técnico, mas também 
socioeconômico de soerguimento. É o caso de Airton, de Miburge. E muitos 

desses ex-alunos ingressaram posteriormente em Bancos oficiais e privados 

da cidade, do Estado e da região Nordestina conseguiram galgar certas 
posições em função dos cargos da formação adquirida na Escola Técnica. 

(LIMA, 2011). 

 

Para a cidade de Itabaiana, que na época não contava com muitos profissionais de 

Contabilidade, e estava passando por uma expansão na área comercial, com o surgimento de 

vários segmentos, e por esse motivo sentia a falta desses profissionais, quando da formação da 

primeira turma de Técnico em Contabilidade em 1969, a cidade comemorou, principalmente 

os comerciantes locais, o fato de não ter que se deslocarem para a capital em busca do serviço 

de Contador.  

Notório se faz perceber, quando da resposta do 1º Tesoureiro do CASCI, Sr. Adelardo 

José de Oliveira, em seu depoimento no dia 22 de agosto de 2011, sobre a importância da 

instituição: 

Ave Maria, principalmente para aquela primeira turma, tenho lembrança 
assim de Neguinho, Miburge e outros, que saíram ótimos profissionais viu. 

Todo mundo saiu competente. E os professores tudo tinha experiência. 

Aquela turma se saiu tão bem que para aquela época porque em Itabaiana 

que os caras não podiam estudar em Aracaju, saíram tudo formados, bons 
profissionais e arretados. Não tem um ruim de vida. (OLIVEIRA, 2011). 

 

A administração do Monsenhor Mário de Oliveira Reis, frente às atividades da Escola, 

segundo alguns ex-alunos, se deu com um pouco mais de transparência em relação às 
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dificuldades que enfrentava a Escola. O Sr. José Antônio Moura, em 22 de agosto de 2011, 

sobre esta situação declarou: 

 

Claro. Inclusive em reuniões, a maior parte dos estudantes daquela época 

eram até casados, pessoas de maior. Ele transmitia dificuldades, das ajudas, 
por exemplo, da prefeitura, do governo do Estado. Que ela ia terminar, que 

era o último ano, último curso e tal. Ele transmitia dificuldade, mas com 

esforço da Igreja, e nosso também porque necessitava do curso, 
continuamos. Mas isso a dificuldade existiu muito, por isso que o curso 

acabou infelizmente. (MOURA, 2011). 

 

 

De 1975 a 1978, os alunos que estavam matriculados e cursando, já tinham o 

conhecimento que seria os últimos anos de vida da Escola, informados que foram pela 

diretoria no início das aulas. Constatou-se tal percepção no depoimento do ex-aluno, Sr. 

Marcos Costa Lima, em 19 de setembro de 2011, quando perguntado sobre a notícia do 

encerramento das atividades da Escola: 

 

Já no primeiro ano, quando eu estava fazendo o primeiro ano sabia que a 
última turma seria a nossa. Então, a Escola tinha por obrigação de terminar 

os três anos: primeiro; segundo e terceiro ano. Então a gente já passou do 

primeiro ano até o terceiro ano, já com aquela expectativa que seria o último 

ano da Escola, os últimos três anos da Escola. (LIMA, 2011). 
 

 

Fato que não causou surpresa nenhuma ao aluno, tendo em vista que, já tinham 

conhecimento do final das atividades, que segundo Lima (2011), “desde o primeiro ano que 

ela ia encerrar, quando nossa turma se formou”. Porém, o que suscitou outra questão é por que 

não foi informado o motivo do encerramento das atividades da Escola, para esses alunos. Ao 

ser questionado, o Sr. Marcos diz: “Que eu sabia não teve motivo nenhum”. 

Neste caso, fica a dúvida: afinal, quem sabia ou tinha conhecimento dos reais motivos 

que levou a Escola Técnica de Comércio encerrar suas atividades? 

Para alguns ex-alunos, a falta de vontade política por parte do poder constituído, 

Municipal, Estadual e Federal da época, para os dirigentes do CASCI, a quantidade de obras 

abraçadas pela paróquia de Itabaiana, que não conseguiu arrecadar fundos para atender a 

todas elas (Escola Técnica de Comércio; Casa do Estudante Pobre e o Abrigo de Menores 

Otoniel Dorea), como também, há quem levante a ideia de que Monsenhor Soares privilegiava 

algumas das suas ações, deixando a Escola relegada ao segundo plano.  
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Essa ideia pode ser percebida no depoimento da ex-secretaria a Sra. Maria Telma de 

Oliveira, em 17 de setembro de 2011, quando questionada se a presença dele (Monsenhor 

Soares) era constante: 

A presença dele não era constante. Ele visitava pouco, mas nunca houve 

atrito entre o corpo docente, discente e a secretaria. Era normal, também 

porque ele visitava pouco, às vezes eu passava lá pela paróquia, e dizia: 
Monsenhor passe lá na Escola para a gente conversar determinadas coisas, aí 

ele aparecia, mas eram coisas rotineiras que faziam parte de um 

estabelecimento de ensino. (OLIVEIRA, 2011). 
 

 

Figura 13: Foto Maria Telma de Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretária da Escola Técnica de Comércio. 

 Acervo: José Paulo de Andrade 

 

Então, com tempo escasso para se dedicar à Escola, em virtude das demais atividades 

que lhe eram atribuídas, Monsenhor Soares, deixava a administração da Escola nas mãos de 

sua secretária, conforme esclareceu, quando se abordou sobre o periodo de 1971 a 1974, e 

quem tomava as decisões na instituição: 

 

[...] Na realidade quem resolvia os problemas imediatos era eu, depois eu 
participava o que foi feito, ou então o que eu iria fazer. E sempre recebia 

apoio. (OLIVEIRA, 2011). 

 

  

Questionada sobre o conhecimento do final das atividades da Escola em 1978, a Sra. 

Telma, também disse que:  

 

O motivo eu não sei, por que eu já tinha me afastado que eu saí em 74, 

depois eu soube que a Escola, vamos dizer assim estava morrendo, mas eu 

nunca soube o diagnóstico. (OLIVEIRA, 2011). 
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Nota-se, portanto, que por não haver um documento que indique o fechamento da 

Escola, nenhum dos entrevistados soube afirmar concretamente qual o motivo do 

encerramento das atividades da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana.  

Contudo, o encerramento das atividades na Escola Técnica, além de todas as 

dificuldades financeiras vivida, foi a Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1971, que 

facultou as instituições de ensino médio a criação de cursos Técnico Profissionalizante, como 

ocorreu em Itabaiana no Colégio Estadual Murilo Braga, a criação de dois cursos Técnicos 

um em Eletromecânica e o outro em Contabilidade. Desta forma, não fazia sentido manter um 

curso Técnico em Contabilidade particular (custeado com recursos da Paróquia e da 

comunidade), quando o Estado, oferecia esse mesmo curso a custo “zero” para os alunos. 

No entanto, sabe-se que sua contribuição para a formação de profissionais em 

Contabilidade foi um dos fatores decisivos para o engrandecimento do Comércio de Itabaiana, 

e para as disputas que se travavam no campo das conquistas sociais e econômicas, entre 

aqueles que prosperaram dentro ou fora da profissão de Contador.  

Tais disputas são intrínsecas às relações sociais. Neste sentido percebeu-se no 

depoimento do Sr. Airton Almeida Maciel, quando perguntado em 13 de janeiro de 2011, 

sobre a importância do curso na trajetória dele: 

 

Eu posso dizer que foi a coisa mais importante da minha vida, porque 
cheguei ainda depois a fazer, a cursar a UNIT, a fazer o curso de 

Contabilidade na UNIT, mas desisti. Eu sou simplesmente técnico em 

Contabilidade, chamado contabilista, mas que muito me ajudou na minha 

vida. Hoje tenho dois filhos formados em Contabilidade, um pela UNIT e 
outro pela Federal. E uma filha que está prestes a se formar também. Mas 

para mim, o mais importante da minha vida foi esse curso que até hoje criei 

minha família, e trabalhei e mantenho meu escritório até hoje. (MACIEL, 
2011). 

 

 

Portanto, se faz compreender que tais personagens imbricados nesta questão estavam 

buscando afirmação em seu campo, conforme assevera Bourdieu (2004, p. 21) “[...] todo 

campo, o campo científico, por exemplo, é um campo de forças e um campo de lutas para 

conservar ou transformar esse campo de força”. 

Neste sentido, conclui-se que a Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, está 

enraizada na sociedade itabaianense, pelos feitos que seus ex-alunos realizaram, 

transformaram a vida comercial de uma cidade que buscava em sua pujança o crescimento e 

desenvolvimento, de uma coletividade: “E realmente teve sua passagem que possibilitou o 

soerguimento socioeconômico de vários filhos de Itabaiana.” (LIMA, 2011).  
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5.1 BREVE RELATO DA VIDA DE MONSENHOR JOSÉ CURVELO SOARES  

 

    Figura 14: Monsenhor José Curvelo Soares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Fonte: Acervo da Cúria Metropolitana. 

 

 José Curvelo Soares (17/3/1911 – 06/04/1989). Nasceu em Nossa Senhora das 

Dores/Sergipe. Filho do comerciante (dono de uma casa de tecidos) Manuel Joaquim Soares e 

de Emília Curvelo Soares. Foi incentivado a entrar para a vida sacerdotal pelo Padre Elpídio 

Teixeira, pároco de sua cidade. Em 1924, entrou para o Seminário Sagrado Coração de Jesus, 

onde se ordenou em 1934. Ainda seminarista, começou sua carreira de professor (1928 e 

1937-1939). 

 Em 1935, com apenas um ano da sua ordenação, o Padre José Curvelo Soares 

assumiu a reitoria do Seminário, que estava fechado, desde 1933, por ordem da Santa Sé. Foi 

Vigário nas Paróquias de São José, onde permaneceu nove anos, de Nossa Senhora de 

Lourdes, no bairro Siqueira Campos, na Paróquia de Propriá, e atuou como auxiliar do Padre 

Graça Leite, na Paróquia de Aquidabã, de onde saiu para assumir a Paróquia de Itabaiana. 

Auxiliou D. Fernando Gomes, preparando as condições materiais para a criação da Diocese de 

Propriá. Foi, ainda, Cônego efetivo do Cabido diocesano. Modernizou e dirigiu o jornal “A 

Defesa”, editado em Propriá, onde fundou o primeiro ginásio da cidade, o Ginásio Diocesano 

de Propriá. Criou a Escola de Comércio e a Casa do Estudante Pobre, em Itabaiana, sendo que 

a segunda abrangia os municípios de Campo do Brito, Areia Branca e Macambira. 

Efetivamente Monsenhor José Curvelo Soares toma posse na Paróquia de Santo Antônio e 

Almas de Itabaiana, em reunião no dia 02 de abril de 1967, quando é apresentado aos 

membros da CASCI. Porém, sua apresentação ao povo de Itabaiana, se deu em uma quinta-

feira antes da data referenciada acima, em solenidade que contou com a presença do 

Arcebispo Dom José Vicente Távora e do Bispo Auxiliar Dom Luciano José Cabral Duarte, e 

com outros Párocos das cidades vizinhas como: Padre José Balbino da cidade de Pinhão e do 

Padre João Lima Feitosa da cidade de Frei Paulo (JORNAL “A CRUZADA” 01/04/1967). 
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“Após missa realizada pelo Arcebispo Dom José Vicente Távora, onde a 
população do município Modelo de Sergipe participou com grande 

entusiasmo, o Arcebispo Metropolitano, usando da palavra fez a entrega da 

Paróquia ao Monsenhor Soares, tecendo elogios à cidade serrana pelas suas 
tradições e pela sua moral. Disse também, da confiança que depositava no 

novo vigário uma figura das que mais prestaram serviços à Arquidiocese. 

Em seguida, Monsenhor José Curvelo Soares, falou demonstrando dedicação 

e disposição para dirigir espiritualmente o povo de Itabaiana” (JORNAL “A 
CRUZADA” 01/04/1967). 

 

 

As obras realizadas pelo Monsenhor Soares, nas paróquias por onde passou trouxeram 

desenvolvimento para a comunidade, visto que todas elas foram de cunho social, 

principalmente voltada para as classes menos abastadas citam-se entre elas: construção da 

casa paroquial e reforma da Igreja Nossa Senhora de Lurdes no antigo bairro Aribé, 

atualmente Siqueira Campos, também foi presidente da COHAB – Companhia Habitacional 

de Sergipe construiu o primeiro conjunto residencial “Conjunto Castelo Branco, na cidade de 

Aracaju; na cidade de Propriá, reconstruiu a Igreja, fundou a Escola Técnica de Comércio e 

modernizou o Jornal “A Defesa”; em Itabaiana, reconstruiu a Igreja Matriz, fundou a Escola 

Técnica de Comércio, a Casa do Estudante Pobre e o Abrigo de Menores Otoniel Dorea; 

depois foi transferido para a Paróquia de Penedo-AL, onde foi empossado como Vigário da 

Paróquia da cidade de Arapiraca, lá construiu uma Igreja a qual foi denominada pelos 

paroquianos de “Basiléia”, logo após sua estadia no Estado vizinho de Alagoas, (sem ter 

realizado seu sonho de se tornar Bispo) retorna para Aracaju, quando assume as seguintes 

paróquias – Sol Nascente e São Pedro São Paulo na praia 13 de julho. 

Depois de cumprida sua missão como eclesiástico, Monsenhor Soares recolhe-se ao 

convívio do seio familiar, passando a viver com sua irmã mais velha e uma sobrinha. Assim, 

ao completar 50 anos de Ordenação, no dia 26 de agosto de 1984, seus parentes, paroquianos 

e amigos prestaram-lhe uma singela, mais significativa homenagem. Cinco anos depois, no 

dia 06 de abril de 1989, veio a falecer na cidade de Aracaju-SE.  

 

5.2 ASPECTOS DO IMPACTO DA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA 

DE COMÉRCIO DE ITABAIANA 

 

O processo de formação dos alunos da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana deu-

se quando Monsenhor José Curvelo Soares foi apresentado aos membros do CASCI, e 

levantou a ideia de fundar uma Escola Técnica de Comércio, para amparar os alunos que à 
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época concluíam o curso Ginasial, e não tinham condições de prosseguirem seus estudos na 

capital do Estado. Em razão de que Itabaiana no ano de 1967, somente existia o curso Normal 

direcionado para formação de Professoras. 

 Esse fato é notado nos depoimentos colhidos com os ex-alunos entrevistados, que de 

acordo com os mesmos, eles poderiam abraçar um curso de menor duração, e que 

principalmente, direcionava-os para o mercado de trabalho local, atendendo assim, a uma 

demanda existente na cidade de Itabaiana. O que segundo depoimento do Sr. José Rivadálvio 

Lima,  

Primeiramente, naquele momento é até 1969, no início de 69, não existia em 

Itabaiana o segundo grau. Todos nós que nos formamos antes tivemos pais 

que com muitas dificuldades nos enviaram para estudar o segundo grau em 
Aracaju, naquele tempo, se chamava curso cientifico. Em Itabaiana só tinha 

o curso normal. E posteriormente, com a criação da Escola Técnica foi outra 

opção. Concomitantemente, a partir de 69, aí surgi o curso cientifico. Mas o 

curso técnico abriu uma perspectiva justamente quando ela foi criada de que 
aqueles que os pais não tinham condições socioeconômicas de colocar seus 

filhos para estudar em Aracaju, fazer curso técnico e consequentemente 

ingressar numa profissão ligada ao comércio e como falei era uma pujança 
até os dias atuais. (LIMA, 2011). 

 

 

Assim como, nos falou o Sr. José Antônio Macedo ao ser questionado sobre, qual o 

motivo que o levou a iniciar o curso de Técnico em Contabilidade. 

 

O motivo principal foi reforçar o meu conceito porque eu tirei a 8ª série, na 

época o 4º ano ginasial. Depois do 4º ano, aqui em Itabaiana, nós não 

tínhamos o científico em 1967, aí a gente partiu para a Escola Técnica. Para 
ele a aprendizagem mais significativa durante seu trajeto na Escola Técnica 

foi porque com o curso de Contabilidade, a gente podia trabalhar exercer a 

profissão de técnico em Contabilidade e que isso ia me dar uma sustentação. 
(MACEDO, 2011).  

 

 

A Escola Técnica de Comércio, para a comunidade itabaianense foi uma grande obra 

de cunho socioeconômico e cultural naquele momento, que repercute até os dias atuais. Pode-

se confirmar a assertiva acima, nos depoimentos colhidos como, por exemplo, do Sr. Airton 

Almeida Maciel, “Mas para mim, o mais importante da minha vida foi esse curso que até hoje 

criei minha família, e trabalhei e mantenho meu escritório até hoje”. Neste sentido outros ex-

alunos também se posicionaram em depoimentos anteriores: a Sra. Maria José Oliveira, e o 

Sr. Miburge Bolívar Góis, dentre outros. A ex-aluna tem uma história peculiar por ter cursado 

no Colégio Estadual Murilo Braga, o curso Normal em 1973, e já entrou sendo aceita como 

portadora de diploma, cursando o 2º ano do curso Técnico em Contabilidade.  Para o ex-
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aluno, o curso Técnico em Contabilidade teve uma importante contribuição em sua vida 

pessoal e profissional, como também para a comunidade itabaianense. 

Desta forma, percebe-se que a Escola teve uma função no campo social e econômico, 

fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada em suas ações e 

determinações. Que para Bourdieu, 

 

 Eis a razão que acaba privilegiando as funções sociais cumpridas pelos 

sistemas simbólicos, as quais tendem no limite, a se transformarem em 
funções políticas na medida em que a função lógica de ordenação do mundo 

subordina-se às funções socialmente diferenciadas de diferenciação social de 

legitimação das diferenças. (BOURDIEU, 1982, p.10). 
 

 

Tendo isso em vista de compreendê-lo como um campo bourdieusiano pode ser uma 

alternativa teórico-metodológica satisfatória, na medida em que a noção de campo evidencia 

que apesar de sua normatividade, este é permeado por contradições e conflitos (SANTOS, 

2012). 

Assim, ao considerar a ciência como um campo, Bourdieu (2004), defende a ideia de 

que a dinâmica da construção cientifica se dá pelo diálogo ininterrupto entre os fatores 

históricos, econômicos e sociais externos, e suas leis internas.  

Ainda para o mesmo autor, campo científico é “o universo no qual estão inseridos os 

agentes e as instituições que produzem, reproduzem, ou definem [...] a ciência” (BOURDIEU 

2004, p.20). É neste universo construído por agentes e instituições, que devem ser percebidas 

suas próprias leis, mas, por se intercruzar com outros campos sociais – pressões externas – 

pode-se perceber que a autonomia se dá de forma relativa. Portanto, é relevante compreender 

que o campo científico, como qualquer outro campo social, possui a capacidade de refração, 

ou seja, toda e qualquer influência externa é mediada, retraduzida pela lógica do campo 

(SANTOS, 2012).  

Nesta perspectiva, que elevava a todos como um empreendimento salutar e promissor, 

a Escola Técnica tinha em seus alunos a vontade de aprender, desenvolver e em especial 

adquirir sua independência financeira, para se autossustentarem, como também, aquisição e 

manutenção de capital social e capital cultural. Um dos fatores ao qual se pode imputar o 

grande sucesso dos alunos ao deixarem a Escola estava no relacionamento entre eles, os 

professores e a direção. Assim, nos asseverou José Antônio Macedo que a relação entre 

alunos e professores era muito boa, conforme suas palavras: 
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A relação era a melhor possível de alunos com os professores e a direção em 

se tratando de curso técnico, você deve saber que o interesse de quem 

procura o curso era o melhor possível. O interesse de aprender para se 
fortalecer, então a gente tinha que fazer tratar a direção e os professores com 

o maior carinho do mundo porque nós que na verdade pagávamos e nós 

precisávamos daquilo que era bom para nós, para o futuro, que não é o caso 

de hoje que há dificuldade, os alunos ficam brincando demais, não tem 
aquele interesse todo. Mas é uma diferença muito grande, de hoje para o 

passado. O passado a vontade era grande. (MACEDO, 2011). 

 
 

Desta forma, em depoimentos dados pelos ex-alunos, identifica-se de forma clara de 

tal afirmação a exemplo, do que fala o Sr. José Antônio Macedo, quando indagado sobre a 

relação entre os colegas: “A relação era a melhor possível, primeiro, porque é como se diz 

quando você vai fazer um curso técnico, é porque você tem interesse em fazer alguma coisa 

para o seu próprio bem”. (MACEDO, 2011).  

Figura 15: Foto - Alunos da Primeira Turma da Escola Técnica de Comércio de 

Itabaiana 1967 a 1969. Da esquerda para direita: José dos Santos (Queiroz); Miburge 

Bolívar Góis; Airton Almeida Maciel; José Antelmo do Nascimento; Carlos Romualdo 

Neris; José Antônio Macedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo particular de Airton Almeida Maciel. 
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Por fim, todos os alunos entrevistados tiveram opiniões semelhantes, sobre a relação 

entre os diferentes dirigentes da instituição. O Sr. José Antônio Moura, aluno que buscou o 

curso Técnico em Contabilidade para auxiliar nas atividades de comércio que sua família 

possuía na cidade, destacou: 

  

Excelente. Primeiro porque nós tínhamos naquela época um grupo de 
professores muito bom, excelente que muito deles lecionavam no próprio 

Murilo Braga e por intermédio do Pároco da cidade, eles começaram a 

lecionar na Escola Técnica. Por isso, que a gente adquiriu esse 
conhecimento, que eu me sinto até orgulhoso de ter feito esse curso. 

(MOURA, 2011). 

 

 

O bom relacionamento entre os alunos e corpo administrativo e docente, também pode 

ser notado no momento de solenidade de colação de grau, da primeira turma, onde a entrega 

dos diplomas eram feitas pelos membros do CASCI, com a participação da sociedade 

itabaianense. 

Figura 16 - Foto: Solenidade de entrega de diplomas aos alunos da 1ª turma da 

Escola Técnica de Comércio de Itabaiana (1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: acervo particular de José Antônio Macedo. 
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Para o Sr. José Rivadálvio Lima, essa relação entre a diretoria da Escola e os alunos 

poderia ser mais constante, ou seja, diuturna, em seu depoimento ele afirmou:  

 

O diretor pelas suas múltiplas atividades diárias, geralmente mais um 

abnegado com o trabalho a que se propôs de criar e desenvolver uma escola 

técnica, da necessidade, da pujança que sempre teve o comércio  de 
Itabaiana em toda sua História. Ele sempre passava por lá não 

diuturnamente, mas frequentemente. É a secretária Telma, que praticamente 

dirigia a Escola, por sinal foi minha colega no curso de formação ginasial 
quando concluímos o ginásio em 1964, uma pessoa equilibrada, cordata e 

responsável. Realmente o número de alunos não era tão grande, pela 

demanda, de forma que a maioria dos alunos tinha uma relação amistosa 
com todos os professores e com a direção da escola. (LIMA, 2011). 

 

Figura 17 - Foto I: Entrega de diploma pelo Tesoureiro do CASCI, Sr. Adelardo José de 

Oliveira ao aluno José Antônio Macedo em companhia de sua Esposa. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fonte: acervo particular de José Antônio Macedo. 

 

Outro traço indicado nas relações entre os alunos e dirigentes, identificou-se em um 

espectro mais amplo das tradições da cultura escolar, a colação de grau, de modo especial é 
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um dos momentos que provoca mudanças que se leva para toda a vida, ou seja, são 

transformações de um saber em condições de luta pela existência. 

Figura 18 - Foto II: Entrega de diploma pelo Tesoureiro do CASCI, Sr. Adelardo José de 

Oliveira ao aluno José Antônio Macedo em companhia de sua Esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: acervo particular de José Antônio Macedo. 

 

A Sra. Maria Telma de Oliveira, ressaltou acerca da relação com a Direção, que apesar 

da presença do Monsenhor não ser constante, não havia atrito com o corpo discente e docente 

da instituição, visto que mantinham uma relação amistosa de respeito e profissionalismo. Ou 

seja, os problemas imediatos eram solucionados pela secretaria. 

Em relação ao currículo escolar, que para Frago (2008, p.188), “[...] A história das 

disciplinas escolares, neste sentido se localizaria sob o guarda-chuva da nova história cultural 

e constituiria inclusive, para alguns, o núcleo fundamental da cultura escolar [...]”. Desse 

modo, alguns entrevistados lembraram-se das disciplinas cursadas fazendo alusão a sua 

importância para formação do profissional contabilista: “Na última turma, o terceiro ano era 

Português, Estatística, Contabilidade Pública, Legislação Aplicada, Geografia Econômica, 

Contabilidade Industrial, Contabilidade Agrícola e Análise de Balanço.” (LIMA, 2011).  
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Da mesma forma para o Sr. José Antônio Moura, ao ser perguntado sobre as 

disciplinas cursadas, registrou: “Há lembro, a gente tinha aula prática, tinha teórica. A gente 

estudou Direito Usual, nós estudamos a própria Contabilidade que era essencial, Matemática, 

Português e etc. normalmente o currículo total, mas o importante mesmo era a parte da 

Contabilidade Comercial” (MOURA, 2011). Para o Sr. Miburge Bolívar Góis, quando 

perguntado sobre como a grade curricular estava composta, respondeu: ”As matérias eram 

Português, Matemática, Contabilidade Geral, Contabilidade Comercial, Ciências, História, 

mais ou menos por aí.” (GÓIS, 2011). 

É de suma importância reconhecer que a Escola Técnica, apartir da cultura escolar 

existente na época, deixou marcas indeléveis em seus ex-alunos. Para tanto, necessário se faz 

entender esses elementos da cultura escolar e como podemos examiná-los de maneira mais 

rigorosa.  

Cultura escolar que segundo Chervel a cultura escolar: 

 

[...], vai mais além. Depois de assinalar o poder gerador da cultura escolar e 

seu caráter relativamente autônomo, alude, com esta expressão, não à cultura 

que se adquire na escola, mas à cultura que não se adquire fora dela. Não é 

pois, aquela parte da cultura global especificamente escolar em seus modos 
de difusão, portanto, também em sua origem, em sua gênese e em sua 

configuração. Uma forma de cultura somente acessível por mediação da 

escola. Uma criação específica da escola que, vista assim, deixa de ser 
considerada um meio que se limita a transmitir saberes ou condutas geradas 

no exterior dela, mas saberes e condutas que nascem em seu interior e que 

levam as marcas características dessa cultura. (apud, FRAGO, 2008, p. 188-

189), 
 

 

Para Julia (2001, p.15), “A história das práticas culturais é, com efeito, a mais difícil 

de se reconstruir porque ela não deixa traço [...] o descrédito que se atribui a este gênero de 

produção, assim como obrigação em que periodicamente se acham os estabelecimentos 

escolares de ganhar espaço, levaram-nos a jogar no lixo 99% das produções escolares”. 

Neste sentido, também ocorreu que praticamente todo o acervo da Escola Técnica foi 

destruído pelo fogo, propositalmente ou por falta de consciência, com o falso argumento de se 

arranjar mais espaço, como nos relata o Sr. Santino Domingos Barreto, ex-aluno e ex-

contador da Escola Técnica na gestão do Monsenhor Mário de Oliveira Reis, em seu 

depoimento no dia 28 de janeiro de 2014: “E por incrível que pareça, aconteceu um fato 

curioso, o acervo da Escola ficou lá na Igreja e certa feita, uma freira disse que aquilo estava 

atrapalhando muito, para que aqueles papéis velhos, e tal e tocou fogo, e quem pegou o 

diploma pegou, quem não pegou, ficou sem nada.” (BARRETO, 2014).  
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Figura 19 - Foto Santino Domingos Barreto 

Contador do CASCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acervo: José Paulo de Andrade 

 

Portanto, torna-se difícil para o pesquisador em construir um diagnóstico que se 

aproxime mais da realidade vivida pelos ex-alunos, quando, regularmente, como se diz, é 

preciso “arranjar espaço” e os documentos não são nem mesmo transferidos para depósitos de 

arquivos que deveriam legalmente recebê-los. Assim, nos asseverou Diana Gonçalves Vidal:  

 

A decisiva questão das fontes emergia como problema, o qual Julia 
contornava sugerindo a capacidade do historiador para fazer flecha com 

qualquer graveto e lembrando o inusitado das surpresas dos arquivos, 

reveladas apenas àqueles que se deixavam sensibilizar por novos objetos, a 
despeito de reconhecer as dificuldades inerentes a uma investigação sobre as 

práticas culturais, uma vez que elas não costumam deixar traços. (VIDAL, 

2005 p. 25). 

 
 

Nesta perspectiva, a realidade aparecia como cenário, criando realidades mais 

próximas do virtual do que do vivido. Contudo, a ligação ao real vivido parecia ter-se 

fortalecido com o estudo do cotidiano, na significação dos agentes e do observador, que forma 

o todo, numa interação de significações concorrentes mais internas a um mesmo espaço ou 

campo de ação. 
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Quadro II: Distribuição das disciplinas do Curso Técnico de Contabilidade na Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana (1973 – 1975). 

Nome da Disciplina 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Português X X X 

Matemática X X - 

Contabilidade Geral X - - 

História X - - 

Economia X - - 

Educação Moral X - - 

Ciências X - - 

Inglês X X - 

Contabilidade Comercial - X - 

Organização Técnica e 

Comercial 

- X - 

Contabilidade Bancária - X - 

Direito Usual - X - 

Estatística - - X 

Contabilidade Pública - - X 

Legislação Aplicada - - X 

Geografia Econômica - - X 

Contabilidade Industrial - - X 

Contabilidade Agrícola - - X 

Análise de Balanço - - X 

 

Analisando o quadro acima, percebe-se que o primeiro ano é composto por disciplinas 

básicas para a época, sendo que a disciplina Português, também compõe a grade curricular no 

segundo e terceiro ano, ao passo que as disciplinas de Matemática e Inglês, aparecem apenas 

no 1º e 2º ano. Em relação à parte profissional do exercício da Contabilidade, ela tem maior 

presença na grade curricular no segundo e terceiro anos do curso. 
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Quadro III: Alunos da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana no período 1967-1978  

 

Nome do Aluno Ano de 

Conclusão 

Data de Expedição do Diploma 

 

Airton Almeida Maciel 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Carlos Romualdo Neris 1969 10 de dezembro de 1969 

 

José Antônio Macedo 1969 10 de dezembro de 1969 

 

José dos Santos 1969 10 de dezembro de 1969 

 

José Rubens Lima  1969 10 de dezembro de 1969 

 

Miburge Bolívar Góis 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Maria Dalva Vasconcelos 1960 10 de dezembro de 1969 

 

Maria Dejalmira de Oliveira 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Maria de Lourdes Santos 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Maria Izabel de Góis 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Maria Luzia de Menezes Vieira 1969 10 de dezembro de 1969 

 

Nivalda Lima 1969 10 de dezembro de 1969 

 

José Antelmo do Nascimento 1969 10 de dezembro de 1969 

 

---------- ---------- ---------- 

José Maria Nogueira de Oliveira 1970 10 de dezembro de 1970 

 

Maria José Menezes 1970 10 de dezembro de 1970 

 

José Narivaldo Viana 1970 29 de agosto de 1972 

 

Manoel da Costa Lima 1970 20 de agosto de 1971 

 

Maria Antônia de Mendonça 1970 20 de fevereiro de 1972 

 

Josenilda Ferreira da Cunha 1970 12 de maio de 1972 

 

Edvalda Lima 1970 20 de agosto de 1971 

 

Clide Nadja Costa de Santana 1970 14 de outubro de 1971 

 

José Gersonito Santos 1970 20 de fevereiro de 1972 
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---------- ---------- ---------- 

Edilma Oliveira Santos 1971 09 de agosto de 1972 

 

José Rivadálvio Lima 1972 04 de outubro de 1974 

 

---------- ---------- --------- 

Antônio Batista  dos Santos 1974 10 de dezembro de 1974 

 

José Helio Menezes 1974 10 de dezembro de 1974 

 

Edson Roque Macedo 1974 10 de dezembro de 1974 

 

Teófilo Pinheiro Noronha 1974 10 de dezembro de 1974 

 

---------- ---------- ---------- 

José Mauricio Almeida 1975 06 de setembro de 1976 

 

Francisco Alves de Oliveira  1975 30 de agosto de 1976 

 

João Bosco dos Santos 1975 30 de agosto de 1976 

 

Rivanda Maria Lima de Oliveira 1975 30 de agosto de 1976 

 

Adenilson Almeida Maciel 1975 19 de dezembro de 1975 

 

Josias da Silva Nunes 1975 16 de dezembro de 1975 

 

Maria José de Oliveira 1975 18 de dezembro de 1975 

 

José Rinaldo Andrade 1975 18 de dezembro de 1975 

 

Santino Domingos Barreto  1975 18 de dezembro de 1975 

 

José Antônio Moura 1975 30 de agosto de 1976 

 

Reginaldo Vieira dos Santos 1975 24 de setembro de 1976 

 

Fernando de Barros Pimentel 1975 24 de setembro de 1976 

 
    Fonte: Livro de Expedição de Diploma, da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

Através da amostra pesquisada pode-se identificar no quadro acima, que durante todo o 

período de sua existência, a Escola conseguiu formar 13 alunos no ano de 1969, no ano 

seguinte 1970, 09 alunos, nos anos de 1971 e 1972, somente 01 aluno respectivamente, 04 

alunos no ano de 1974 e 12 alunos no ano de 1975, contribuindo assim, para fomentar suas 

dificuldades vivenciadas. 
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5.3 EXTINÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE COMERCIAL EM ITABAIANA 

 

Foi a partir de 1971, que se acentuaram as dificuldades vividas pela Escola Técnica de 

Comércio de Itabaiana com relação à manutenção de suas atividades, como relatou 

Monsenhor Soares em reunião no CASCI, no dia 20 de março:  

 

Feita à leitura da ata e por todos aprovados o Mons. José Curvelo Soares, 

Assistente Eclesiástico falou sobre as dificuldades que tem surgido para a 
manutenção da Escola Técnica de Comércio, devido o pequeno número de 

alunos e conseqüente diminuição da receita. Comunicou que a Prefeitura 

Municipal contribuiu com uma subvenção de Cr$ 300,00 mensais, o que tem 
sido a solução da Escola.

17
  

 

 

Desse momento em diante, a Escola Técnica, passou a viver sempre em dificuldades 

financeiras para se manter, necessitando constantemente do auxílio do Governo Municipal. 

Nessa reunião o Presidente do CASCI, Sr. Hênio Araújo levantou a hipótese, indagando “se  

não haveria possibilidade de se conseguir uma subvenção do Governo Estadual para melhorar 

a situação”. Com o passar do tempo as dificuldades foram aumentando, como já fora citado 

anteriormente, até que em determinado momento no dia 25 de maio de 1972, Monsenhor 

Soares, em reunião do CASCI, informou que iria a uma reunião do Rotary Club para expor a 

situação em que se encontrava a Escola de Comércio. Nesta reunião se fizeram presente além 

dos membros do Rotary Club, o Prefeito da cidade Sr. Filadelfo Araújo e Monsenhor Soares. 

O objetivo principal era verificar a possibilidade da Prefeitura Municipal, passar assumir a 

responsabilidade administrativa da Escola de Comércio. A manifestação do Sr. Prefeito foi 

favorável a ideia, porém, ressaltou que necessitava da aprovação da Câmara de Vereadores 

Municipal. Neste ínterim, o Executivo Municipal elaborou Projeto de Lei nº. 03 de 03 de 

julho de 1972, que dispõe sobre a transferência da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana, 

para a Gestão da Prefeitura Municipal, conforme encaminhamento e projeto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 LIVRO de Ata nº1 da Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana. Ata nº 03, p. 4, 20 de março de 1971. 
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Figura 20 - Capa Projeto de Lei 03, de 03 de julho/1972.  

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana 
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Figura 21 - Projeto de Lei nº 03, de julho/1972.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana 

 

O Projeto nº 03 de 03 de julho de 1972, tratava além da transferência da Escola, da 

liberação de verba no valor de C$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros), para as despesas 
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decorrentes da transferência. Ao Governo Municipal ficava reservado o direito de obedecendo 

à Legislação vigente contratar, demitir e nomear todo pessoal necessário ao funcionamento da 

Escola, como também, a Escola daria em doação para a Prefeitura Municipal, o terreno e o 

prédio em que se localiza. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal caberia organizar e por 

em perfeito funcionamento a Escola. 

Assim, junto com o Projeto nº. 03 foram também encaminhados outros documentos 

pelo Ofício 40/72, de 03 de julho de 1972 que demonstrava as despesas financeiras do 

segundo semestre da Escola Técnica de Comércio. 

Figura 22 - Ofício nº 40/72. Encaminhamento de demonstrativo de despesas da Escola 

Técnica de Comercio de Itabaiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 
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Figura 23 - Previsão Orçamentária da Escola Técnica de Comércio para o segundo 

semestre/72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 
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Figura 24 - Relação de móveis e utensílios da Escola Técnica de Comércio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 

 



97 

 

 

E também foi encaminhado através do Ofício nº. 43/72, Parecer do Consultor Jurídico 

do Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
18

 que proporcionava uma maior 

visibilidade das condições pela qual passava a Escola, assim como, se valia de fundamentação 

legal para efetuar a transferência da Escola para a Prefeitura Municipal. Neste dia 25 de julho 

de 1972, somente houve apreciação da matéria, ficando a votação para dois dias depois 

Figura 25: - Ofício nº 43/72 de 07 de julho de 1972. Encaminhamento de Parecer do 

Consultor Jurídico do IBAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

 IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 
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Figura 26 - Ofício nº 025/72, Parecer Técnico do IBAM. Fonte: Acervo da Câmara 

Municipal de Itabaiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 
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Figura 27 - Ofício nº 025/72, Parecer Técnico do IBAM. Fonte: Acervo da Câmara 

Municipal de Itabaiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Câmara Municipal de Itabaiana. 

 

No dia 27 de julho de 1972, em sessão extraordinária na Câmara de Vereadores 

Municipal, os vereadores se reuniram para apreciação da matéria. Após todos os protocolos 

legais de leitura da ata anterior e esclarecimento do objetivo da convocação extraordinária, e 

acordado entre os vereadores que a votação seria secreta, o Presidente da casa propôs a 
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votação. Ao termino e apurados os votos, o Projeto foi rejeitado por 9 (nove) votos contra, e 3 

(três) a favor da transferência da Escola para Prefeitura Municipal. Portanto, ficava a Escola 

Técnica de Comércio, a continuar sua trajetória de dificuldades financeiras até o encerramento 

das atividades escolares. 

Embora com a reprovação do Projeto nº 03, de 03 de julho de 1972, pela Câmara de 

Vereadores, a Escola continuou suas atividades escolares vivenciando maiores dificuldades. 

Porém, a rejeição do Projeto de transferência da Escola para a Prefeitura, já era esperada à 

época, tendo em vista que o Prefeito Sr. Filadelfo Araújo, não contava com a maioria dos 

Vereadores na Câmara, como relatou anteriormente o Sr. Hênio Araújo, Presidente do CASCI 

e filho do Prefeito, em depoimento tomado no dia 22 de agosto de 2011. 

Desta forma, mesmo sendo eleito com o apoio da maior liderança política da região do 

agreste sergipano à época, o prefeito não possuía governabilidade, pois contava somente com 

o apoio de dois vereadores que não tinham liderança entre seus pares. Ainda durante a mesma 

entrevista, o Presidente do CASCI expressou sua indignação pela “falta de sensibilidade e 

amor à terra” dos vereadores daquele tempo: 

 

Não foi só questão política, foi a falta de amor à terra. Porque eu tive amor à 

minha terra, eu vou morrer, quando eu desaparecer, vão ficar as obras aí para 

essa rapaziada de Itabaiana, essa nova geração que está chegando aí e as 
futuras vão encontrar já lutas que outros fizeram para chegar ao ponto que 

Itabaiana está chegando hoje. (ARAÚJO, 2011). 

 

 

Aliado a essa indignação, também permeava a ideia de que a Escola não foi transferida 

para o município, por falta de vontade política dos vereadores, isso fica claro no depoimento 

do Sr. Hênio: 

Tudo isso na vida, é o poder político. Se não tiver poder político. Itabaiana 

passou muito tempo nas mãos de Chico de Miguel, a família dele hoje tem 

outra mentalidade, ele não tinha. A verdade é essa, a mentalidade era ficar 

aquém da época, eu tenho impressão disso, falta de interesse político. 
(ARAÚJO, 2011). 

 

 

Após toda turbulência vivida neste período pelos membros do CASCI e 

principalmente pelo Monsenhor Soares para dar continuidade às atividades escolares, estes se 

utilizaram mais uma vez da ajuda do Governo Municipal, solicitando verba no valor de Cr$ 

6.000,00 (seis mil cruzeiros) para sanear despesas emergentes. O Sr. Prefeito elaborou Projeto 

de Lei nº 5³, de 08 de setembro de 1972, o qual foi encaminhado para Câmara de Vereadores, 
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no dia 12 de setembro de 1972, sendo distribuído para a Comissão de Justiça e Finanças, para 

as devidas providências. 

Assim, no dia 26 de setembro de 1972, reunidos em sessão ordinária, e conforme 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Finança da Câmara, o Projeto de Lei nº 5, de 

08/09/1972, em primeira discussão e votação é aprovado por unanimidade pelos Vereadores 

presentes. Contudo, no dia 06 de outubro de 1972, reunidos em sessão ordinária em segunda, 

e em terceira discussão e votação no dia 10/10/1972, o Projeto de Lei nº. 5,
19

 foi aprovado 

mais uma vez por unanimidade, para alegria dos membros do CASCI, que iriam saldar os 

compromissos assumidos pela Escola Técnica de Comércio de Itabaiana. 

Passado um ano e cinco meses, no dia 06 de fevereiro de 1974, em reunião do CASCI, 

Monsenhor Soares comunicou a proposta de aluguel do prédio onde funcionava a Escola, para 

o Governo do Estado. Apesar da aprovação pelos membros do CASCI, a transação Governo 

do Estado com a Paróquia de Itabaiana, através do CASCI, não lograram êxito devido às 

condições que foram postas pelo Monsenhor Soares, conforme ata nº 10, da Sessão Ordinária 

do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, do dia 18 de julho de 1974, estas já citadas 

anteriormente. 

Com a saída do Monsenhor Soares, no dia 21 de dezembro de 1974 assumiu a 

Paróquia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, o Monsenhor Mário de Oliveira Reis. Nesta 

altura dos acontecimentos, já se notava certo desinteresse por parte do diretor da Escola em 

continuar com as atividades escolares. Isto porque, outro fato chamaria a atenção no 

depoimento do ex-contador do CASCI, Sr. Santino Domingos Barreto, que afirmou, em suas 

considerações na entrevista: 

 

 

Eu escutei do pároco que o Curso Técnico era um curso que estava em 
extinção, que não ia adiantar tocar para frente aquilo. “Mas como”, eu disse. 

Ele disse: “Não aquilo ali, quem se formar em técnico de Contabilidade não 

vai poder assinar a escrita, isso aí só para Contador”.
20

 Eu acho que houve 
um pouco de falta de interesse de tocar o barco para frente. (BARRETO, 

2011).  

 

 

Não se sabe por que o Governo do Estado implantou os cursos técnicos na cidade, se 

por conhecimento da nova Reforma do Ensino, Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, que em 

                                                
19 Projeto de Lei nº 5, não foi encontrado no acervo da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 

 
20 O entrevistado se refere à legislação da época que passou a exigir o curso superior em Contabilidade, para 

exercer a profissão de contador. 
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suas Disposições Transitórias, no artigo 87, dispõe: “Ficam revogados os artigos de números 

18, 21, 23 a 29, 31 a 65, 92 a 95, 97 a 99, 101 a 103, 105, 109, 110, 113 e 116 da Lei nº 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, LDB, bem como as disposições de leis gerais e especiais que 

regulem em contrário ou de forma diversa a matéria contida na presente Lei” (BRASIL, 

1971).  

Os artigos 31 a 65 englobam na Lei nº 4.024 de dezembro de 1961, LDB, no capítulo 

III, Do Ensino Técnico, que nos artigos de 47 a 51, tratam da regulamentação do ensino 

técnico de segundo grau, onde abrangem os cursos técnicos: Industrial, Agrícola e Comercial, 

ficando assim, apartir da publicação da nova Lei nº. 5.692 de 11 de agosto de 1971, Reforma 

do Ensino, os referidos cursos revogados e sem credibilidade perante a população, como é 

possível perceber no depoimento acima na colocação feita pelo Monsenhor Mário. 

Corroborando com esse pensamento, o Sr. José Rivadálvio Lima, enfatiza em seu depoimento 

a implantação dos cursos técnicos de Auxiliar de Eletrônica e de Contabilidade, no Colégio 

Estadual Murilo Braga, dentro da nova Reforma do Ensino.  

Assim, não se conhece ao certo, ou na realidade, o motivo que levou a Escola Técnica 

de Comércio de Itabaiana a fechar suas portas e encerrar suas atividades. Nota-se, entretanto, 

pelos depoimentos colhidos com os ex-alunos, ex-diretores do CASCI e ex-secretária, que 

para essa questão sobre o encerramento das atividades da Escola, são diversas as opiniões e 

um tanto quanto entrecortadas de dúvidas e desconfiança que o processo político local tenham 

contribuído para tal acontecimento.  

Por outro lado, fica ainda a incompreensão sentida pela população a respeito da nova 

Reforma do Ensino, Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, que imputa ao segundo grau, uma 

reorganização dos cursos técnicos profissionalizantes, em especial o curso Técnico em 

Contabilidade, o qual facultava ao profissional da época a assinar a escrita (fazer a 

contabilidade) de uma empresa. Neste sentido, com o intuito de contribuir para a compreensão 

da História da Escola Técnica de Comércio, a qual no curto tempo de vida se tornou um 

marco social, econômico e cultural para a cidade de Itabaiana, impulsionando seu 

desenvolvimento comercial, através da formação de vários profissionais contabilistas, que 

nosso trabalho sirva de incentivo aos pesquisadores e intelectuais, elucidar aspectos da 

História da Educação em Sergipe, na perspectiva da Educação Técnico Profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando iniciei minha trajetória na busca pelo título de mestre, não imaginava que iria 

estudar (pesquisar) a Escola Técnica de Comércio de Itabaiana. Para mim, foi uma descoberta 

gratificante e esclarecedora, de uma situação que permeava entre aqueles que ali se formaram, 

qual teria sido o motivo do encerramento de suas atividades. Questão à parte é necessário que 

retome a minha trajetória. 

Tudo começou com um encontro com o Prof. Dr. Luciano Correia, amigo de infância, 

ao qual manifestei o meu desejo de continuar meus estudos. Então, solicitei maiores 

esclarecimentos sobre o mestrado em Educação, já que estou atuando nesta área. O mesmo 

colocou-me em contato com um amigo seu, um Professor, para as primeiras conversas sobre 

objeto de estudo, e o que eu pensava sobre o mestrado. Feito o contato, fui encaminhado para 

fazer uma disciplina isolada. Seguindo orientações, matriculei-me, fui selecionado e entrei em 

um mundo totalmente desconhecido até aquele momento, pois, venho de outra área da 

ciência. 

Ao iniciar a disciplina “Cultura e Práticas Escolares”, tive um choque cultural com 

tantos teóricos e categorias para assimilar, porém, com o tempo, fui adentrando a esse mundo. 

Nesse momento, meu objeto de estudo era a Escola de Comércio “Conselheiro Orlando”, uma 

instituição criada na década de 1920, no Governo do Dr. Maurício Graccho Cardoso. Ao sair 

para o campo de pesquisa, deparei-me com a dificuldade de obter informações sobre a 

referida Escola, os acervos e fontes indicados não continham informações que dessem norte à 

pesquisa. Voltei ao meu orientador, e lhe informei da minha dificuldade, fui orientado a 

buscar outro objeto de estudo. A partir daí, entrei em contato com minha professora da 

disciplina isolada, Profª. Dra. Anamaria Bueno Gonçalves de Freitas, e pontuei minha 

decepção com a busca frustrada das pesquisas, e também meu interesse em mudar de 

orientador, já que o atual estava orientando outros alunos e com dedicação a outras atividades, 

seu tempo se tornava escasso para mais um orientando.  

Assim, fui direcionado pela professora, para procurar o orientador e esclarecer meus 

conflitos e desejos de mudanças. Conversa que tive com muito respeito, e entendimento por 

ambas as partes. E aqui ficam meus agradecimentos sinceros. Mais adiante já como aluno do 

mestrado, fiz uma disciplina com o Professor, que muito contribuiu para meu objeto de 

estudo, como também, me esclareceu fatos históricos que já possuía algum conhecimento, 

mas, não, entendia o porquê dos acontecimentos. 
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Semanas depois, em conversa com a orientadora, a Profª. Dra. Anamaria Bueno, 

informei que em Itabaiana, também existiu uma Escola Técnica de Comércio. Daí ficou 

decidido que eu iria estudar a referida Escola, esse fato ocorreu em setembro de 2010. 

A partir desse momento, fui orientado para pesquisar em vários acervos e fontes, tanto 

na capital como no interior. Iniciei a pesquisa no arquivo da Paróquia de Santo Antônio e 

Almas de Itabaiana, coletando dados nos livros de Tombo da Paróquia, onde levantei dados e 

informações sobre a CASCI – Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, órgão da Igreja 

que fazia a gestão administrativa e financeira das obras sociais da Paróquia. Este órgão era 

composto por pessoas da comunidade em geral, comerciantes, funcionários públicos e 

profissionais liberais. Outra fonte pesquisada foi o Livro de Expedição de Diploma da Escola 

Técnica de Comércio. 

Qual não foi minha surpresa ao verificar que grande número dos alunos da Escola 

eram velhos conhecidos, e alguns amigos de tempos idos. Ao pesquisar o Livro de Tombo não 

foi diferente, deparei-me com companheiros de profissão e amigos conhecidos do meu pai 

(comerciante), que alegria, tudo estava ocorrendo a meu favor.  

Desta forma, ao apresentar os primeiros resultados para orientadora, ela fez a seguinte 

observação: “Não se deixei levar pela emoção com seu objeto de estudo, tente se afastar ao 

máximo, para fazer suas análises com isenção”. Foi então traçado um plano de ação, o qual se 

iniciou com entrevistas (depoimentos orais) com os alunos da Escola e os dirigentes da 

CASCI. Deste momento em diante, foram várias idas e vindas à Itabaiana, sentindo sempre 

em todos os contatos, emoções diferenciadas conforme as respostas dos entrevistados. Não sei 

ao certo, que mais se emocionava eu ou eles, em vários momentos percebi que alguns deles 

chegavam às lágrimas, ou tremulavam na voz ao responder meus questionamentos, como por 

exemplo, no depoimento do Sr. Airton Almeida Maciel: 

 

[...] “eu sou simplesmente técnico em Contabilidade, chamado de 

contabilista, mais muito me ajudou na minha vida. Hoje tenho dois filhos 

formados em Contabilidade (exercendo a profissão), um pela UNIT e outro 

pela Federal. E uma filha que está prestes a si formar também. Mas, para 
mim, o mais importante da minha vida foi esse curso que até hoje criei 

minha família, e trabalhei e mantenho meu escritório até hoje”. (MACIEL, 

2011). 
 

 

Com o aprofundamento da pesquisa surge uma nova variável. No início da década de 

1970, mais precisamente em 1972, a Escola entra numa fase de dificuldade financeira que 

afeta o bom andamento de suas atividades, e essa fase se prolonga até a extinção da Escola. 
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Portanto, durante sua existência a Escola sempre recebeu ajuda valiosa do poder público 

municipal, através da ação do Prefeito Sr. José Filadelfo Araújo, frente à Câmara Municipal 

de Vereadores, para liberação de recursos financeiros para que a Escola cumprisse com seus 

compromissos. E assim, a Escola vai cambaleante até dezembro de 1978, quando encerra em 

definitivo suas atividades. 

É neste cenário de muitas oscilações políticas, econômicas, sociais e educacionais, que 

a Escola Técnica de Comércio de Itabaiana se constituiu como elemento de transformação de 

uma sociedade carente de profissionais contabilistas para dar suporte ao desenvolvimento 

comercial ao qual passava a cidade naquele momento, em que todo País, também vivia a “era 

do milagre econômico”.  

Assim, a Escola movimentou-se através do tempo no sentido de cumprir seu papel na 

História da Educação Profissionalizante da cidade de Itabaiana, e pressionada pelo 

aparecimento de outras variáveis, sobre tudo das mudanças na Educação do país, não resistiu 

às tais pressões. Desse modo, a força das mudanças que chegaram à Educação (com força de 

Lei), é indicativo do governo federal em fazer as mudanças que julgava necessárias, em nome 

da eficiência do ensino que deveria acompanhar as mudanças que o país experimentava na 

época. Em síntese, a História da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana é parte da História 

da Educação no Brasil na segunda metade do século XX. 

Ao falar da Escola Técnica de Itabaiana, não se pode esquecer o seu mentor e criador, 

o pároco da cidade, Monsenhor José Curvelo Soares, religioso comprometido com sua 

vocação sacerdotal e cristã. Quando chegou a Itabaiana em 02 de abril de 1967, sua primeira 

ação foi criar a Escola para os alunos que concluíam o ginásio e não tinham condições de 

estudar fora da cidade, por se tratar de pessoas menos abastadas. Entretanto, não ficou 

somente nesta obra sua ação, ele criou também a Casa do Estudante Pobre, que acolhia 

estudantes de cidades circunvizinhas, do interior do município e também da periferia da 

cidade, outra obra por ele criada foi o Abrigo de Menores “Otoniel Dorea”, onde acolhia 

menores abandonados, além da reforma na Igreja Matriz.  

Sua passagem por Itabaiana ficou marcada pela contribuição na vida social e 

econômica (a Escola Técnica de Comércio), a qual talvez tenha sido a sua obra de maior 

repercução na sociedade da época. Embora se saiba que está não era sua obra preferida, 

segundo depoimentos orais de alguns alunos e dirigentes da CASCI entrevistados. Com tudo, 

as obras realizadas pelo Monsenhor Soares, na paróquia trouxeram desenvolvimento para a 

comunidade, principalmente, por que eram voltadas para as classes menos abastadas da 

sociedade itabaianense da época.  
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Cabe ainda destacar a contribuição de historiadores e pesquisadores sergipanos e 

itabaianenses que estão referenciados nesta dissertação, todos estudiosos que se dedicaram ao 

trabalho de pesquisa em fontes primárias e documentos oficiais, tornando essa garimpagem do 

passado uma forma de aprimorar a compreensão dos fatos ou corrigir interpretações 

incorretas. Com a pretensão de contribuir com a História da Educação, todas as informações 

contidas nesta dissertação são baseadas em relatos (depoimentos orais), e pesquisas realizadas 

em acervos sergipanos. Assim com o objetivo de facilitar a leitura e a compreensão do texto 

estão anexados documentos da época. 

Por fim, não poderia deixar de enaltecer a valiosa contribuição dos entrevistados da 

Escola Técnica de Comércio de Itabaiana (Airton Almeida Maciel, José Antônio Macedo, 

Miburge Bolívar Góis, Maria José Oliveira, José Antônio Moura, José Rivadálvio Lima, 

Marcos Costa lima, Edson Roque Macedo, José Gersonito Santos, Santino Domingos Barreto 

e Maria Telma de Oliveira (Secretária) e os Diretores da CASCI, Sr. José Hênio de Araujo (in 

memória), Adelardo José Oliveira e Francisco Tavares da Costa (FEFI) sem os quais não teria 

construído a mais importante seção da dissertação, onde por eles é demonstrada ao tentarem 

resgatar na memória adormecida, a importância da Escola Técnica na História como parte de 

suas vidas, seja como protagonistas ou como coadjuvantes. Muito obrigado. 

Portanto, propondo-me a investigar a Escola Técnica de Comércio, e contribuir para a 

História da Educação é que fica aqui depositado como foi dividido o estudo, para melhor 

compreensão daqueles que busquem conhecer parte da História Educacional da cidade de 

Itabaiana. 

Neste sentido, o texto está composto pela introdução e quatro seções, a primeira seção 

aborda os “Aspectos da História Comercial no Brasil”, no século XIX, e o Ensino Comercial 

no século XX, passando pela legalidade dos diplomas, e a institucionalização dos cursos 

Técnicos Profissionalizantes. A segunda seção retrata parte da História da Vila de Santo 

Antônio e Almas de Itabaiana: de Vila a Grande Centro Comercial, quando Itabaiana aparece 

no cenário sergipano e nacional. Na terceira seção, é abordando os aspectos da vida 

educacional da cidade de Itabaiana, nos século XIX e XX, e alguns aspectos políticos 

importantes que marcaram sua História no decorrer do período estudado. A quarta seção dá 

ênfase a História Educacional Profissionalizante em Itabaiana: Escola Técnica de Comércio 

de 1967 – 1978.  

Desta forma, se constituiu na cidade de Itabaiana, um marco na Educação 

Profissionalizante de Sergipe e do Brasil, contribuindo para criação de uma sociedade mais 

justa e igualitária. A pesquisa que por ora se encerra, deve despertar nos estudiosos do 
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assunto, o interesse em dar continuidade, tendo em vistas que, a relevância desse trabalho é 

tornar público parte da História da Educação na cidade de Itabaiana.  

Sendo assim, desejo que as informações por mim trazidas, sirvam de conhecimento e 

reconhecimento de pessoas, momentos, acontecimentos, ou seja, um dado período, numa 

determinada sociedade.   
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Ata de reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Itabaiana de 12/09/1972. 

Distribuição do Projeto de Lei nº 5 de 08/09/1972 para Comissão de Justiça e Finança. 
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Fonte: Acervo da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 
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Ata de reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Itabaiana de 26/09/1972.  

1ª. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 5 de 08/09/1972 após parecer favorável das 

Comissões de Justiça e Finança. 
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Fonte: Acervo da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 
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Ata de reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Itabaiana de 06/10/1972.  

2ª. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 5 de 08/09/1972 após parecer favorável das 

Comissões de Justiça e Finança. 
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Fonte: Acervo da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 
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Ata de reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Itabaiana de 10/10/1972.  

3ª. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 5 de 08/09/1972 após parecer favorável das 

Comissões de Justiça e Finança. 
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Fonte: Acervo da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 
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DIA: 13 de janeiro de 2011 

 

1º Entrevistado: Airton de Almeida Maciel 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1ª) Qual o motivo que o levou a iniciar o curso de Técnico em Contabilidade na Escola 

Técnica de Itabaiana? 

 

Na realidade, já tinha uma tendência para a Contabilidade, meu pai era funcionário de uma 

grande empresa na época aqui, que era a IPAN, do grupo Euclides Paes Mendonça, e seu 

Walter Lisboa era o contador, e eu na época sentia um grande interesse sobre a Contabilidade, 

servia de ajudante, e aquilo me interessava, foi quando houve o advento da Escola Técnica de 

Itabaiana, que eu resolvi entrar e estudar para me aperfeiçoar. 

 

2º) Qual foi a aprendizagem mais significativa durante o seu curso? 

 

Foram várias ali, que primeiro era um negócio novo e significava naquela época, há 40 e 

tantos anos atrás, significava algo novo para a cidade. Então aqui despertava para a gente 

naquele tempo, emprego era muito difícil, e as oportunidades muito poucas, então surgiu essa 

oportunidade, me agarrei com unhas e dentes, tanto que hoje, 40 anos depois continuo no 

ramo. 

 

3ª) O curso foi muito importante para sua vida profissional? Houve na sua preparação algo 

novo para você? Qual a importância desse curso em sua vida? 

 

Eu posso dizer que foi a coisa mais importante da minha vida, porque cheguei ainda a cursar a 

UNIT, a fazer o curso de Contabilidade, mas desisti. Desisti, porque naquele tempo a 

Contabilidade era muito trabalhosa, naquele tempo a gente tinha o Caixa, o Razão, tinha um 

tal de Borrador, copiador de cartas, tudo isso leva muito tempo e dava muito trabalho. Então 

era muito trabalhoso, muito cansativo a gente cursar depois dos afazeres do escritório. Então 

terminei desistindo. Então continuei com o curso técnico. Eu sou simplesmente técnico em 

Contabilidade, chamado contabilista, mas que muito me ajudou na minha vida. Hoje tenho 

dois filhos formados em Contabilidade, um pela UNIT e outro pela Federal. E uma filha que 

está prestes a si formar também. Mas para me, o mais importante da minha vida foi esse curso 

que até hoje criei minha família, e trabalhei e mantenho meu escritório até hoje. 

 

4ª) Como era sua relação com os professores? 

 

Era uma relação totalmente amigável. Conflito não existia. E nos formamos, não me lembro 

quantos foram na época. Professor, a gente considerava como um amigo. Que todos eles 

contribuíram para a nossa formatura. Naquele tempo, lhe digo com certeza o empenho era 

outro do corpo docente da Escola. 

 

5ª) Como era a relação com a direção da Escola? 

 

A melhor possível, porque primeiro se tratava do diretor principal era monsenhor Soares, que 

se tratava de um padre, por sinal que me casou. Então era o cabra que fundou, nós só 

tínhamos que agradecer e zelar pelo bom nome da Escola, que conseguimos levar, 

infelizmente depois a Escola veio a fechar as portas. Mas foi depois de formar muitas turmas. 

 



135 

 

 

6ª) Com relação às disciplinas, aulas e provas?  

 

Aí não me recordo, porque eram muitas. Eram disciplinas de Contabilidade e gerais. Gerais 

porque um bom contabilista não se faz só com a Contabilidade. Tem de suprir outras 

necessidades. As dificuldades eram muitas, tanto o sistema porque antigamente não existia 

computador, internet, era na base do livro e do ensinamento do professor. Antigamente era 

muito mais difícil do que hoje. A mesma coisa é você pelejar com a Contabilidade antes e 

como é hoje. Antes era um desmantelo de vida para você conseguir fechar um balanço. Você 

hoje fecha um balanço com um simples clicar de dados, está com balanço pronto. 

Antigamente não era assim, você tinha de fechar na mão, pela razão, se não fechava e o 

sujeito tinha que quebrar a cabeça. 

 

ÚLTIMAS PALAVRAS: 

 

Paulo é simplesmente agradecer a oportunidade que me foi dado de recordar um pouco o 

passado. Infelizmente, não posso recordar de todos os colegas, que foram muitos, muitos 

ainda se mantém na área contábil, outros nunca chegaram a exercer a profissão. Mas no 

fundo, na realidade, foi de grande valia para Itabaiana, o empreendimento do Monsenhor 

Soares. 
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DIA: 13 de janeiro de 2011 

 

2º Entrevistado: Maria José de Oliveira 

 

Ex-aluna da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

Tem uma história peculiar por ter cursado no colégio estadual Murilo Braga, o curso normal 

em 1973, e já entrou sendo aceita como portadora de diploma do curso normal, já cursando o 

2º ano do curso técnico em Contabilidade.  

 

1ª) Qual o motivo que o levou a iniciar o curso de Técnico em Contabilidade na Escola 

Técnica de Itabaiana? 

 

Porque o curso técnico em Contabilidade tinha chance de a gente trabalhar. E como você ter 

um diploma para trabalhar sem faculdade, sem nada. Porque dá essa prioridade ao estudante a 

fazer curso técnico, você tá abrindo seu comércio, monta seu escritório de Contabilidade, no 

meu caso se eu quisesse abrir, mas não abri. Só fui professora, fui do Murilo Braga lecionei o 

curso técnico de Contabilidade, ensinei por 2 anos no Murilo Braga. Por isso, eu valorizo 

muito esse curso técnico que deve ser continuado, mesmo de outras áreas, mas deve continuar 

para o aluno que é pobre, que tem dificuldade para estudar. 

 

2º) Qual foi a aprendizagem mais significativa durante o seu curso? 

 

Todas foram importantes. Todo professor cada um dá seu tipo de matéria. Para me foi o curso 

técnico mesmo, de Contabilidade que foi a prioridade, foi onde eu consegui chegar até o 

Tribunal de Contas, para quando chegar nos balanços na Prefeitura de Itabaiana, eu sabia 

conversar com o pessoal sobre o curso que eu fiz aqui na escola. 

 

3) Como era a relação entre os colegas? 

Sempre me dei bem, sempre fui uma pessoa sempre amiga, sempre procurei ser amiga de todo 

mundo. Fazia de tudo por onde não menosprezar ninguém. Pois a coisa mais importante é ter 

amizade. 

 

4) Como era a relação com a direção da escola? A relação aluno e diretor era pouca. A gente 

tinha mais com o secretário da escola. 

 

5) Com relação às disciplinas, aulas e provas? Contabilidade Comercial, matemática e 

bancária foram às matérias que tive maior dificuldade, pois quem faz curso normal não 

trabalha com esse tipo de coisa, eu fiz uma mistura aí. Mas uma mistura que deu certo graças 

a Deus. 

 

ÚLTIMAS PALAVRAS 

 

Só fico satisfeita por encontrar mais um colega para poder fazer essa pesquisa sobre os ex-

alunos do colégio da Escola Técnica de Itabaiana, onde estudei há muitos anos. 
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DIA: 13 de janeiro de 2011 

 

3º Entrevistado: José Antônio Macedo 

 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1) Qual o motivo que o levou a iniciar o curso de Técnico em Contabilidade na Escola 

Técnica de Itabaiana? 

 

O motivo principal reforçar o meu conceito porque eu tirei a 8ª série, na época o 4º ano 

primário. Depois do 4º ano primário, aqui em Itabaiana, nós não tínhamos o científico em 

1967, aí a gente partiu para a Escola Técnica, que foi a fundação com o 1º primeiro aluno no 

ano de 1967, terminando em 1969. 

 

2) Qual foi a aprendizagem mais significativa durante o seu curso? 

 

 A aprendizagem reforçou a minha vida porque com o curso de Contabilidade, a gente podia 

trabalhar exercer a profissão de técnico em Contabilidade e que isso ia me dar uma 

sustentação. Todos nós, a juventude precisa de um ponto base, uma segurança na vida e aí a 

gente vê, que como a gente não tinha condições para ir para Aracaju, a gente tinha de ficar por 

aqui mesmo, e fizemos nosso curso técnico, uma sustentação para um bom emprego na frente, 

porque na frente, como técnico em Contabilidade, a gente podia assinar uma escrituração. 

 

3) Como era a relação entre os colegas? 

 

A relação era a melhor possível, primeiro, porque é como se diz quando você vai fazer um 

curso técnico, é porque você tem interesse em fazer alguma coisa para o seu próprio bem. 

 

4) Como era a relação aluno com os professores? 

 

A relação era a melhor possível de alunos com os professores e a direção em se tratando de 

curso técnico, você deve saber que o interesse de quem procura o curso era o melhor possível. 

O interesse de aprender para se fortalecer, então a gente tinha que fazer, tratar a direção e os 

professores com o maior carinho do mundo porque nós que na verdade pagávamos e nós 

precisávamos daquilo que era bom para nós, para o futuro, que não é o caso de hoje que há 

dificuldade, os alunos ficam brincando demais, não tem aquele interesse todo. Mas é uma 

diferença muito grande, de hoje para o passado. O passado a vontade era grande. 

 

5) Qual era a relação com a igreja, já que a igreja fazia parte da diretoria e a Escola era 

mantida pela paróquia? 

 

A relação com a igreja também era na verdade a melhor possível. Melhor possível porque o 

pároco era o diretor, fundador e diretor. Então o relacionamento era o melhor possível, porque 

ele era um batalhador, com muita dificuldade criou esse curso. E através desse curso veio a 

formação de vários alunos daqui do curso de Contabilidade. Então era o melhor possível. 

 

6) Lembra das disciplinas que foram ministradas, como eram as aulas e quais eram as 

dificuldades nas provas? 
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As disciplinas eram Contabilidade, Direito Usual, Português, Matemática, agora não estou 

recordando todas as disciplinas, mas essas eram as mais importantes do curso. Eram sete 

disciplinas. A maior dificuldade era porque quase todo mundo trabalhava, quem fazia o 

trabalho, como eu mesmo, trabalhava no Banco da Bahia, e no Banco da Bahia entrava 8:00 

saia 13:00, almoçava no Banco mesmo, saía 6:00, ia para a escola 7:00, muitas vezes sem 

tomar banho. Para retornar, como muitas das vezes já retornei para fechar o caixa, trabalhava 

no caixa do Banco. Para fechar o caixa, saía do Banco 12 horas. No outro dia, ia começar de 

novo no batente. Então, nós tínhamos dificuldade nesse princípio. Mas dificuldade essa que a 

gente sanava, porque era aqui, e ainda tinha que ter um espaço para a gente preparar a matéria 

pra estudar, pra fazer o curso condignamente. 

 

Considerações Finais: 

 

Só dizer que para me foi uma satisfação está conversando com você, relembrando esse curso 

que me deu graças a Deus a minha vida que tenho hoje, que foi através do curso de 

Contabilidade. Foi dele que me fortaleci e hoje me sinto feliz, porque foi o começo e o final 

da carreira de estudo, porque eu só fiz esse curso técnico de Contabilidade. E me sinto feliz 

por ter realizado esse curso. 
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DIA: 17 de março de 2011 

 

4º Entrevistado: Miburge Bolívar Goes 

 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1) Como você teve conhecimento do curso técnico de Contabilidade? 

 

Eu tinha chegado recentemente do Rio de Janeiro, e quando me encontrei com alguns ex-

colegas do ginásio, me informaram do curso que já está em andamento mais ou menos uns 

três meses, então eu procurei a direção e eles me fizeram uma proposta para que eu fizesse 

uma prova geral de conhecimento do que já tinha passado. E se eu fosse aprovado continuaria 

com os demais, aí fiz a prova, passei e continuei. 

 

2) Por que você resolveu fazer o curso? E qual era o seu objetivo? 

 

Eu já servia o exército do Rio e já fazia o curso por correspondência, o curso de 

Contabilidade. Já dominava as matérias, gostava e assim que cheguei soube do curso, e aí 

ficou melhor ainda. 

 

3) Você se recorda das disciplinas cursadas? E você teve algum problema durante as provas e 

as avaliações que foram feitas? 

 

Não. Não tive problemas. As matérias eram Português, Matemática, Contabilidade Geral, 

Contabilidade Comercial, Ciências, História, mais ou menos por aí. 

 

4) Como se dava a relação entre os colegas? E entre os colegas e os professores? 

 

Há era muito bom.  Primeiro, é o primeiro curso noturno de Itabaiana era uma novidade e 

outra situação que todos eram adultos, uns até casados, havia uma relação amistosa muito boa. 

 

5) Como era a relação com a diretoria da escola? 

 

Há era excelente, apesar do Padre não ter muito tempo para estar sempre na escola, mas ele 

tinha como auxiliar, o professor João de Deus, que sempre nos deixava sempre bem à 

vontade. 

 

6) Qual a importância do curso para a comunidade itabaianese daquela época? 

 

Olha não só naquela época, como até hoje o curso trouxesse grandes oportunidades 

profissionais, daí a participação de concursos, outros seguirão a Contabilidade através da 

montagem de escritórios e outros através de Bancos e empresas, graças a tudo isso ao curso de 

Contabilidade que aqui foi montado. 

 

7) Qual a foi a importância em sua vida o curso de Contabilidade? 

 

Olha para mim foi muito bom como lhe falei já tinha iniciado o curso de correspondência 

quando estava servindo o exército no Rio e assim que cheguei continuei o curso de 

Contabilidade na prática, e depois fui trabalhar no Banco, e do Banco montei um escritório, 

que durante esses 40 anos estamos aqui na luta. 
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8) Que você acha da importância da criação desses cursos hoje para a comunidade? 

 

Olha não só hoje, como em qualquer época, a Contabilidade é uma ciência que organiza todo 

o mercado, organiza toda atividade econômica. E sem a Contabilidade é como se dirigir às 

cegas. A Contabilidade é muito importante em toda economia do país. 

 

9) Para você por que não houve continuidade da Escola Técnica de Comércio em Itabaiana? 

 

Não houve por uma questão de vontade política, nem pela parte do município, nem do Estado, 

nem da União, houve qualquer interesse que desse continuidade. A escola começou a 

funcionar precariamente após isso, inclusive até fui professor por determinado período da 

escola técnica já em outros locais, no prédio novo construído. Mas não havia uma 

participação ativa por parte das autoridades constituídas tanto municipal, estadual e federal.  

 

10) Como era a relação do Padre Monsenhor Soares com os alunos e com a própria escola? 

 

Era muito boa. O padre apesar de não ter muito tempo, mas ele tinha espírito criativo, uma 

vez que já tinha criado a Escola Técnica de Comércio de Própria e deu continuidade a Escola 

Técnica de comércio de Itabaiana. Ele era realmente um grande empreendedor, apesar de ele 

ter muitas atividades, mas para nós foi muito bom. 

 

Considerações Finais: 

 

Só tenho a agradecer e desejar a todos os colegas que participaram e professores daquele 

curso que nos favoreceram tanto, principalmente a mim, que durante esses 40 anos, eu sou 

profissional de Contabilidade. Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

DIA: 22 de agosto de 2011 

 

5º Entrevistado: Adelardo José de Oliveira 

 

Tesoureiro do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

1) Na reunião do dia 30 de setembro de 1971, o senhor informou que o Centro social estava 

com tudo em dia, não devia nada a ninguém, que tinha um depósito a prazo fixo no Banco do 

Estado de CR$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros), contudo nas outras atas a gente percebe que o 

Monsenhor Soares vai expressando sempre, manifestando sempre, as dificuldades que a 

Escola técnica vinha passando. Eu pergunto, esses recursos foram depois utilizados para sanar 

as dívidas da Escola? 

Não, é que o Centro não mantinha só a Escola Técnica, tinha a Casa do Estudante. Entendeu 

como é. Por exemplo, estudantes daqui da redondeza vinham pra cá estudar, e pagavam um 

preçinho simbólico, e bem aqui depois do ginásio. Aliás, ou antes, não sei bem. E depois do 

ginásio. Entendeu? Tinha a Casa do Estudante. Então esse caixa era geral, entendeu como é? 

Por exemplo, o Centro tinha o cinema, aliás, o prédio do cinema que era arrendado a Zé 

Queiroz, quer dizer era renda. Tinha diversas rendas que agora assim não sei. Quer dizer os 

estudantes pagavam não era de graça, agora não era por exemplo, assim um hotel, assim se 

um hotel custasse R$ 200,00, ele custaria R$ 30,00 ou R$ 40,00. O pessoal de Moita, tal. E 

tinha até outros estudantes, que eles ficavam aqui assim mais, fazendo qualquer serviço, 

plantando alguma coisa, porque não tinham recursos. Entendeu como é? Pra pagar, quem 

podia pagar, quem não podia ficava assim. 

2) Por que a Escola começou a passar por uma série de dificuldades, falta de recursos para 

pagar professores, para comprar material , ela entrou em crise, teve até que a Prefeitura na 

época colaborava com a escola, como também foi ventilada a possibilidade da Prefeitura de 

assumir. O que foi que aconteceu nesse período? 

É o seguinte, é que a renda, por exemplo, não dava pra pagar, é claro. O centro não agüentava 

aqui ali, porque o Centro tinha renda já para pagar a Casa do Estudante. Que Monsenhor 

Soares se preocupava muito com a Casa do Estudante. E tinha também o abrigo de menor do 

outro lado. Então quer dizer, aquela entidade abrigo menor, o Centro de Ação Social Católico 

de Itabaiana e etc. quer dizer tinha uma renda mas também tinha aquela despesa maior. Por 

exemplo, o abrigo dava prejuízo, claro, muito, porque vinha verba. Entendeu já como é? E 

tinha que você tá de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses naquela época prestando conta dos 

tostões e dos mil réis. Por exemplo, eu fui tesoureiro também do negócio do abrigo, mas a 

minha função era outra, não tinha condição de estar fazendo. Santino era quem fazia 

justamente as prestações de contas e etc e etc. Porque não eu não ia escriturar o Centro Social 

Católico de Itabaiana e etc etc. Porque não tinha tempo. E na época também tinha, sabe o que 

mais, na época que eu fui tesoureiro? A construção da matriz. Eu não tinha tempo pra isso. 

Paulo: Várias obras ao mesmo tempo? 

É. Recebeu o dinheiro, repassou e acabou a história. 

3) Mas a Escola encerrou as atividades em 1978, mas até aí qual foi a importância dessa 

Escola para a comunidade de Itabaiana? 
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Ave Maria, principalmente para aquela primeira turma, tenho lembrança assim de Neguinho, 

Miburge e outros, que saíram ótimos profissionais viu. Todo mundo saiu competente. E os 

professores tudo tinha experiência. Aquela turma se saiu tão bem que para aquela época 

porque em Itabaiana que os caras não podiam estudar em Aracaju, saíram tudo formados, 

bons profissionais e arretados. Não tem um ruim de vida. 

5) O senhor acredita que se essa Escola estivesse funcionando ainda hoje, ela estaria dando 

bons frutos para Itabaiana? 

Bem, o tempo mudou não é? Porque você sabe que hoje quase que não tem técnico em 

Contabilidade. Hoje é Ciências Contábeis. Por sinal tenho uma neta, filha, aliás duas netas em 

contábeis.  Para a época foi dádiva de Deus, agora hoje talvez não. Por exemplo, minha neta 

trabalha no Itaú, ela faz na Universidade Federal, Ciências Contábeis. Acho que hoje o curso 

de Contabilidade não representa mais nada, você vai contratar um técnico onde você tem um 

cara formado em Ciências Contábeis. Muito embora, o profissional mais ruim, mas lá o dele é 

maior, você respeita. 

Considerações finais: 

Na época, o padre Soares sempre admirei ele, era um cara decidido. Em 15 dias fundou essa 

escola. Tá entendendo? Quando ele se metia numa coisa, quer dizer fez a reforma na Igreja, 

ele fazia, parecia um cara doido. Mas das doidices dele, saiu muita coisa para Itabaiana, 

porque ele tomava a decisão e ia mesmo. Quer dizer você ver que hoje em dia, não tem assim 

as decisões tomadas. 

Paulo: Já que o senhor fala, eu queria saber naquela época, a sociedade de Itabaiana, os 

grandes comerciantes, como o senhor e outros participavam ativamente dessas atividades da 

igreja para melhoria da comunidade, da sociedade itabaianense? 

Eu fui tesoureiro de tudo, mas o presidente da matriz foi Zé Crispim. Todo mundo 

participavam, não sei porque tinha assim aquele entusiasmo para colaborar ou então devido 

aos políticos que nunca tomou iniciativa, porque o curso científico de Itabaiana nunca teve, 

foi a Associação Comercial que fez um pedido direto ao Governador Lourival Batista numa 

reunião de comércio. Então, no meio fui eu pedir, o que findou vindo para Itabaiana. Mas 

ficou na gaveta, 4 a 5 meses depois lá vou eu pedir a comissão, o Estádio de futebol para 

Itabaiana. E quando cheguei lá me deparei com um conhecido meu, perguntei o que estava 

fazendo ali. Ele disse eu sou o Secretário da Casa Civil, pois você mais me desencava isso. 

Aí, ele disse lhe garanto que daqui a 15 dias estará com o secretário da educação. Foi tiro e 

queda. Mandei José Augusto tomou conta, terminou saindo o ensino científico para Itabaiana. 

Paulo: Na realidade, algumas não, as grandes obras de Itabaiana têm a participação ativa de 

todos os comerciantes, das pessoas que realmente queriam ver o crescimento e 

desenvolvimento da cidade? 

Teve sim. 

 



143 

 

 

DIA: 22 de agosto de 2011 

 

6º Entrevistado: José Antônio Moura 

 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1) Qual foi a motivação que levou você a freqüentar, a se matricular e estudar na Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana? 

 

Olha Paulo, diante da minha profissão, que eu já nasci no comércio, meu pai foi comerciante 

em Itabaiana durante muitos anos, a gente tinha de aprender ou aperfeiçoar alguma coisa 

dentro da parte de Contabilidade. Surgindo esse curso foi uma oportunidade muito boa, por 

isso mais que eu fui freqüentar esse curso porque tinha necessidade de aprender mais um 

pouco sobre Contabilidade Comercial. 

 

2) Você lembra das disciplinas que foram cursadas? Como eram as aulas? Se tinha aula 

prática, aula teórica? Quais as dificuldades que você sentia durante o período que você 

freqüentou a Escola? 

 

Há lembro, a gente tinha aula prática, tinha teórica. A gente estudou Direito Usual, nós 

estudamos a própria Contabilidade que era essencial, Matemática, Português e etc. 

normalmente era o currículo total, mas o importante mesmo era a parte da Contabilidade 

Comercial.  

 

3) Como era a relação dos alunos com os professores e com os diretores? 

 

Excelente. Primeiro porque nós tínhamos naquela época um grupo de professores muito bom, 

muito excelente que muitos deles lecionavam no próprio Murilo Braga e por intermédio do 

Pároco  da cidade, eles começaram a lecionar na Escola Técnica. Por isso, que a gente 

adquiriu esse conhecimento, que eu me sinto até orgulhoso de ter feito esse curso. 

 

4) Esse curso serviu para você na sua vida prática, na sua vida comercial, mas você não quis 

exercer a profissão. Por quê? 

 

Porque já trabalhava no comércio, já existia uma independência da nossa família como 

comerciante, daí a possibilidade de trabalhar com nosso recurso, com nosso comércio mesmo. 

Mas tinha o diploma registrado pelo Ministério da Educação (MEC), que dava o direito da 

gente exercer a profissão. Não exerci porque eu tinha o meu comércio e preferir exercer 

dentro dele. 

5) Mas alguns colegas seus seguiram a carreira de contador? 

 

Há vários, tem muita gente aí inclusive independente, pessoas muito bem de vida, bem 

colocados, depois fizeram até uma faculdade. São muitos, acho que quase 60 a 70% da minha 

época. 

 

6) Você viveu já a administração do Monsenhor Mário Reis, que o fundador da Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana foi o Monsenhor Soares. Durante o seu curso, já na parte 

final da vida da Escola, você percebeu as dificuldades, você entendia as dificuldades que a 

Escola estava passando, a Igreja no caso a figura do Monsenhor Mário Reis passava essas 

dificuldades para os alunos? Os alunos tinham consciência de que a Escola estava findando? 
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Claro. Inclusive em reuniões, a maior parte dos estudantes daquela época eram até casados, 

pessoas de maior. Ele transmitia dificuldades, das ajudas, por exemplo, da prefeitura, do 

governo do Estado. Que ele terminar, que era o último ano, último curso e tal. Ele transmitia 

dificuldade, mas com esforço da Igreja, e nosso também porque necessitava do curso, 

continuamos. Mas isso a dificuldade existiu muito, por isso que o curso acabou infelizmente. 

 

7)Você atribui o final dessa Escola a que tipo de questão? De onde foi que partiu isso? Por 

que as autoridades constituídas na época não assumiram essa escola? 

 

O meu pensamento é uma questão política. Que Itabaiana infelizmente toda vida teve esse 

problema político e a falta de vontade, inclusive das autoridades na época. Que sabendo que 

era um curso que já vinha muitos anos funcionando, o próprio Estado, o próprio Município, 

não contribuíram, o padre e a paróquia com todo esforço foi até o fim. A gente tem a lamentar 

a falta de sensibilidade das autoridades. 

 

8) Na sua visão, qual foi a contribuição maior desse curso para esses estudantes, que nós 

sabemos, que a maioria deles era de classe média baixa? Para a comunidade de Itabaiana? 

Como foi que esse curso contribuiu para o engrandecimento do comércio de Itabaiana? 

 

Principalmente, por ser um curso técnico, um curso mais curto. A Contabilidade, você tinha o 

direito de depois de formado, de exercer a profissão, tinha renda. A respeito disso, ajudava as 

pessoas e ao comércio por isso acho que foi uma coisa fora do comum ter acabado esse curso 

de Contabilidade. Que ajudou tanto aqueles que já eram comerciantes, que era o meu caso, já 

com poder aquisitivo regular, como a outros que não tinha. Pois assim que ele acabava o 

curso, ia começar a exercer a profissão de contador, com diploma e direito. Então é isso que 

está faltando hoje, por que nem todos podem ir à faculdade, era um curso mais rápido. 

Tínhamos essa possibilidade de ter esses professores excelentes, essa Direção e essa Igreja 

que se dedicou a vida do curso toda para ajudar a comunidade de Itabaiana. Tai o reflexo, 

Neguinho, Miburge e etc., contadores com escritório montado, funcionando em pleno vapor. 

 

Considerações finais: 

 

Foi uma honra lhe receber, primeiro por conhecer sua família, seu pai, o saudoso João Leite, e 

de você me falar desse curso, que estou até emocionado. Eu não sei como eu estou falando 

aqui, porque basta ver o gravador para ficar nervoso. Mas você veio falar sobre o curso de 

Contabilidade. Esse curso me traz muitas recordações, excelentes recordações, o que eu 

adquirir como estudante da minha época foi desse curso de Contabilidade. Mas uma vez 

lamento profundamente como comerciante que ainda sou, pai e avô, hoje de não ter um curso 

técnico em Itabaiana. Você me desculpe é até uma vergonha. 
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DIA: 22 de agosto de 2011 

 

7º Entrevistado: José Hênio de Araujo 

 

Ex-Presidente da CASCI 

 

1) Quando o senhor assumiu o centro social? 

 

Olha aproximadamente eu não me lembro. Quando Monsenhor Soares chegou em Itabaiana, a 

primeira coisa que ele, ele contava, contava na janela do sobrado, que via passando rapazes e 

mocinhas, todos que terminavam o ginásio ficava todo mundo parado. Aqueles que tinham 

condições financeiras iam para Aracaju. Foi a ideia dele, foi fundar o curso técnico de 

Comércio de Itabaiana. Ele já tinha fundado em Própria e uma bela ideia, foi um dos grandes 

baluartes na sociedade de Itabaiana, tanto católica como social. 

 

2) Na época, as pessoas que foram convidadas, elas faziam parte do comércio de Itabaiana?  

 

 Não, era do comércio, mas esse tipo de coisa que falei aqui, são não, fazia parte do Rotary. 

Eu inclusive na época era presidente do Rotary, nessa época era Abelardo era o Presidente o 

Rotary entregou a mim. Então certa ocasião vai surgir. Ele chegou em Itabaiana. Derrubou a 

Igreja. Quando ele começou a derrubar a Igreja, ele sentiu o impacto dentro da sociedade. Ele 

chegou no Rotary meio apavorado, então eu que fazia parte do Rotary, eu não sou muito de 

conversa , sou mais de ação. Já fui presidente do Rotary, fui presidente da associação 

comercial. Eu não sou muito de falar, na hora de falar eu fico nervoso, mas sou de ação. 

Então, ele chegou lá e eu disse: “Nós vamos fazer uma equipe para ajudar o senhor na 

reforma da Igreja.” Daí foi que ele me convidou, na época que era Tenisson, Presidente da 

CASCI. Aí, Tenisson não ia para a reunião nenhuma, eu já fazia parte, na hora das reuniões 

estava lá, dava meus palpites. Ele também me convidou para ser o Presidente do Centro 

Social de Itabaiana. 

 

3) Seu Hênio com referência a Escola Técnica de Comércio assim que ela foi fundada em 02 

de abril de 1967, ela começou a funcionar em novembro de 67. Logo, ela começou a passar 

por algumas crises, falta de recursos para manutenção do funcionamento, mas mesmo assim a 

trancos e barrancos, ela funcionava. Na época, a Prefeitura colaborava com Cr$ 300,00 para 

ajudar nas despesas do Centro Social como também da Escola. Qual era a participação, além 

dessa ajuda financeira da Prefeitura, especificamente para a Escola Técnica de Comércio? 

 

Olha, nessa época eu não era o Presidente do Centro, era Tenisson. Eu passei a ser o 

Presidente do Centro Social com o Monsenhor Soares. Terminou a época Tenisson Oliveira, 

ele me convidou para ser o Presidente do Centro. O Centro era interessante na época. O 

Centro era o cinema, a Escola Técnica, a Igreja e o cemitério. Tudo isso englobava o centro 

católico. No início, muito atrás, na época do Padre Eraldo que fundou esse negócio. Pertencia 

ao Centro, a maternidade, a Escola que era o ginásio das freiras e o cinema. 

 

4) Seu Hênio,  em 1970, o senhor seu pai, Filadelfo Araujo, foi eleito Prefeito de Itabaiana. 

Numa das atas consta que foi oferecido para que o Município assumisse a Escola e pela 

vontade do senhor seu pai teria sido realmente assumido, mas ele precisava levar o projeto 

para a Câmara de Vereadores, mas não foi aprovado. O senhor saberia dizer por quê? 

É o seguinte, papai foi eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro. Papai contava quando 

foi eleito com dois vereadores, mas os dois vereadores que papai elegeu eram os dois piores, 
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eram eles. Então, papai não contava com a Câmara. Papai se elegeu com o apoio de Chico de 

Miguel. Então, papai não contava com o apoio dos vereadores. 

 

5) Por que esses vereadores não ficaram sensibilizados com a Escola, porque a Escola estava 

contribuindo muito para o comércio de Itabaiana e para a vida de Itabaiana, para o 

crescimento, desenvolvimento da cidade. Foi a questão política, seu Hênio? 

 

Não foi só questão política, foi a falta de amor à terra. Porque para se viver na cidade 

primeiro, eu passei minha vida toda trabalhando, porque sou do serviço. Por quê? Porque eu 

tive amor à minha terra, eu vou morrer, quando eu desaparecer, vai ficar as obras aí para essa 

rapaziada de Itabaiana, essa nova geração que está chegando aí e as futuras vão encontrar já 

lutas que outros fizeram para chegar ao ponto que Itabaiana está chegando hoje. 

 

6) Também foi sugerido a ideia através do Rotary Clube de Itabaiana, que a Igreja passasse a 

Escola para o Governo do Estado. Monsenhor Soares também foi ao Governo do Estado. O 

Governo do Estado não quis assumir. Por que isso, o senhor sabe dizer? 

 

Tudo isso na vida, é o poder político. Se não tiver poder político. Itabaiana passou muito 

tempo nas mãos de Chico de Miguel, a família dele hoje tem outra mentalidade, ele não tinha. 

A verdade é essa, a mentalidade era ficar aquém da época, eu tenho impressão disso, falta de 

interesse político. 

 

7) Qual foi na sua ideia a maior contribuição dessa Escola para o comércio local de Itabaiana, 

para o desenvolvimento desta cidade? 

 

O maior feito é que hoje tem muita gente trabalhando como contador, tem Zé Antelmo, 

Miburge, Airton (Neguinho), Santinho que se formou como contador. Quer dizer, a 

contribuição, muitos se formaram, mas não foram a frente, porque a vida é assim mesmo, tem 

umas pessoas que se formam com a ideia de exercer aquela profissão e tem outros, se formam 

só para possuir o anel. 

 

8) O Centro quando foi formado, a gente percebe pelas atas, que a participação da sociedade 

civil é muito forte, é muito grande. Hoje, a Igreja não tem mais esse centro e a sociedade não 

participa mais dessas obras que a Igreja fazia na cidade para ajudar a desenvolver. 

 

Olha, eu passei 15 anos como Presidente do Centro. Então, Padre Gilson, na época, chegou e 

disse: “Seu Hênio, o estatuto do Centro está muito antigo, vamos convidar as pessoas mais 

cultas da cidade.” Eu disse para ele: “O Estatuto não é feito para a Diretoria atual, para a 

futura diretoria.” Isso ele falou, por exemplo, numa quinta-feira, uns dez dias depois, chegou 

dizendo que o Estatuto já foi aprovado. Eu disse: “Já foi aprovado como?” 
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DIA: 01 de setembro de 2011 

 

8º Entrevistado: José Rivadálvio Lima – conhecido como Prof. Rivas. 

 

1) Como é que foi sua trajetória na Escola Técnica de Comércio de Itabaiana?  

 

Inicialmente, eu fui convidado para lecionar por Monsenhor Curvelo. Acontece que naquele 

período, eu já queria fazer o curso de Contabilidade, uma vez que no período noturno eu não 

estava ministrando aulas no Murilo Braga. E já tinha encerrado minha carreira de professor no 

ginásio João XXIII. No Murilo Braga, eu lecionava pela manhã, como eu tinha ingressado em 

1970 na faculdade, melhor dizendo, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde fazia 

curso de História (70 a 71). Quando chegou em 71, o professor Mário me convidou e disse 

como eu não estou lecionando à noite, eu faço um acordo com o senhor. Eu vou lecionar, e ao 

mesmo tempo, faço o curso de Contabilidade. Tanto que eu lecionava no primeiro ano 

História Econômica e fazia o segundo ano da Faculdade do curso de História já referenciado. 

 

2) Como se dava a relação dos alunos com os professores? Dos diretores com os professores? 

 

O diretor pelas suas múltiplas atividades diárias, geralmente mais um abnegado com o 

trabalho a que se propôs de criar e desenvolver uma escola técnica, da necessidade, da 

pujança que sempre teve o comércio  de Itabaiana em toda sua História. Ele sempre passava 

por lá não diuturnamente, mas frequentemente. É a secretária Telma, que praticamente dirigia 

a Escola, por sinal foi minha colega no curso de formação ginasial quando concluímos o 

ginásio em 1964, uma pessoa equilibrada, cordata e responsável. Realmente o número de 

alunos não era tão grande, pela demanda, de forma que a maioria dos alunos tinha uma 

relação amistosa com todos os professores e com a direção da escola. 

 

3) Nós sabemos que para o comércio de Itabaiana foi muito importante a vinda dessa escola 

durante o período. Eu queria que o senhor falasse para a gente, naquele momento o quanto 

representou isso para a sociedade itabaianense? 

 

Primeiramente, naquele momento é até 1969, no início de 69, não existia em Itabaiana o 

segundo grau. Todos nós que nos formamos antes tivemos pais que com muitas dificuldades 

nos enviaram para estudar o segundo grau em Aracaju, naquele tempo, se chamava curso 

científico. Em Itabaiana só tinha o curso normal. E posteriormente, com a criação da Escola 

Técnica foi outra opção. Concomitantemente, a partir de 69, aí surge o curso científico. Mas o 

curso técnico abriu uma perspectiva justamente quando ela foi criada de que aqueles que os 

pais não tinham condições socioeconômicas de colocar seus filhos para estudar em Aracaju, 

fazer curso técnico e consequentemente ingressar numa profissão ligada ao comércio e como 

falei era uma pujança até os dias atuais. 

 

4) Você não seguiu a carreira de técnico. Você seguiu outra carreira. Mas a gente sabe que 

muitos profissionais que ainda hoje exercem essa atividade em Itabaiana. Então, de qualquer 

sorte, a contribuição que a Escola trouxe para a comunidade naquele momento foi de grande 

relevância. Então, como o senhor vê esses profissionais ainda hoje exercendo a profissão? 

 

Bem, eu vejo que foi uma oportunidade que surgiu para vários alunos que por falta de 

condições não conseguiram prosseguir em busca de carreira acadêmica. Então foram criados 

vários escritórios de Contabilidade que passaram não só da condição profissional a nível de 

técnico, mas também socioeconômico de soerguimento. É o caso de Airton, de Miburge. E 
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muitos desses ex-alunos ingressaram posteriormente em Bancos oficiais e privados da cidade, 

do Estado e da região nordestina conseguiram galgar certas posições em função dos cargos e 

da formação adquirida na Escola Técnica. 

 

5) Apesar de toda contribuição que a Escola trouxe para o município. Infelizmente, ele não 

teve uma vida longa. Há que se deve essa morte tão recente da Escola Técnica de Comércio 

de Itabaiana? 

 

Eu vejo o seguinte: infelizmente, a Educação embora seja discurso constante durante toda a 

História brasileira, é descaso de continuidade de determinadas obras, efetuadas por grandes 

idealistas, idealizadores. Itabaiana deve muito ao Padre Monsenhor Curvelo e eu acredito com 

a saída dele de Itabaiana, os seus seguidores não ofereceram o prosseguimento e atenção que 

a Escola necessitava. Ademais, há uma fatia muito grande dos segmentos sociais de Itabaiana 

com relação à parte cultural. Há uma preocupação constante com o ganhar dinheiro, com o 

capitalismo desenfreado. E a parte cultural de Itabaiana sempre foi relegada, e a educacional, 

a um segundo plano. 

 

6) Na sua concepção, você não percebe que aconteceu alguma questão política? 

 

Possivelmente sim. É porque aconteceu também logo após o período 74 a 79, quando eu fui 

vice-diretor do Colégio Estadual Murilo Braga, foram implantados os chamados cursos 

técnicos dentro da nova reforma do ensino. E me lembro que tinha dentro dos cursos, além de 

curso de auxiliar eletromecânica, foi criado no Murilo Braga, o curso técnico de 

Contabilidade. Eu acredito que essas são políticas que queira ou não queira mesmo tendo em 

vista os baixos salários, baixas mensalidades. Quer dizer dois cursos técnicos de 

Contabilidade numa cidade que para aquele momento não requeria à demanda que realmente 

requer. Agora, em Itabaiana sempre tem por detrás dos panos, vamos dizer assim, uma 

segunda cena, questões políticas que realmente emperra todo o desenvolvimento cultural e 

educacional da terra. 

Basta você ver em que estado o Murilo Braga, hoje se encontra, aquele melhor colégio do 

interior do Estado com centenas e centenas de filhos de Itabaiana, que hoje são profissionais 

públicos e privados de alto gabarito, a fama que os universitários de Itabaiana goza ainda hoje 

na Universidade. O Murilo Braga hoje se encontra em franca decadência. 

 

7) Dentro da sua concepção, da sua visão, o senhor crê que se voltasse a funcionar esse curso 

técnico em Itabaiana seja alocado em qualquer escola ou até mesmo numa iniciativa 

individual por parte dos Governos, municipal ou estadual, seria de bom tom, ajudaria ainda 

hoje como reflexo do passado da cidade? 

 

Olha, eu acredito que qualquer iniciativa seja educacional ou cultural, é um mecanismo a mais 

de soerguimento social e cultural de qualquer comunidade. Que acontece é que os cursos 

técnicos, hoje, embora sejam decantados nos dois últimos governos, uma proliferação de 

escolas técnicas nos interiores. Eu acredito no seguinte: há um sonho, há uma necessidade de 

consequentemente adquirir aquisição do curso superior. Eu acredito que e escola poderia ser 

meu intermediário de soerguimento, de procedimento dos estudos. Agora, com a pujança do 

comércio que Itabaiana e do sertão, acredito que ela teria, mas sim como uma conseqüência e 

um meio para consequentemente a obtenção dos cursos superiores nas áreas atinentes e afins 

com o curso de Contabilidade. 
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Comentários finais: 

 

O que nos entristece é justamente que a escola teve uma vida efêmera, mas teve um idealista, 

monsenhor Curvelo. E realmente teve sua passagem que possibilitou o soerguimento 

socioeconômico de vários filhos de Itabaiana. É só o que eu tinha a dizer e esperar que a 

Educação saia da área do discurso para a área da prática, em termos não mais de escola, de 

criação de escolas, estamos precisando no momento da busca da qualidade da Educação e da 

escola.    
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DIA: 17 de setembro de 2011 

 

9º Entrevistado: Maria Telma de Oliveira  

 

Secretaria da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana no período de 1971 a 1974. 

 

1) Como a senhora foi contratada, como se deu a sua contratação? 

 

A contratação foi feita por indicação de um primo meu que trabalhava lá e ia residir em outra 

cidade e deu essa indicação ao monsenhor Soares. E o monsenhor Soares me mandou chamar 

e foi feito o contrato. 

 

2) Quando a senhora começou a trabalhar, a Escola estava com bom andamento, tinha boa 

freqüência, tinha muitos alunos? 

 

Não era uma escola super lotada, mas era, vamos dizer assim, completa. 

 

3) Os professores da época, como era a relação da secretaria? Da direção com esses 

professores? 

 

A relação era muito boa, de amigos. Não houve nenhum problema com a secretaria, ou os 

professores com a direção. Tudo em paz. 

 

4) Com relação aos alunos, nós sabemos que Itabaiana sempre teve fama e tem a fama de 

alunos muito inteligentes, muito ativos. Esses alunos também passaram pela Escola? Deram-

lhe muito trabalho?  

 

Não, não deram trabalho. Eram pessoas maduras que queriam exercer uma profissão e 

estavam procurando um curso técnico para exercerem. Não eram alunos que iam para lá para 

se encontrarem, eram alunos realmente estudiosos, que queriam ter uma profissão. 

 

5) Durante o andamento dessa pesquisa que estamos fazendo, verificamos que a Escola 

passou por alguma dificuldades. Durante o período da sua gestão na secretaria, a senhora se 

deparou com alguma dificuldade que chegou a impedir o seu desenvolvimento no trabalho? 

 

Houve dificuldades financeiras, porque houve assim ume espécie de evasão, pouca presença 

dos alunos, mas não foi um problema que não atingiu assim foi concluído o seu trabalho. 

Houve aperto, mas não houve assim uma interrupção. 

 

6) Essa evasão, a senhora reputa a que? 

 

Foram dificuldades mesmo dos próprios alunos que era uma escola paga, e muitos não 

poderia continuar. 

 

7) Durante esse período foi criada também a Casa do Estudante pelo monsenhor Soares. A 

senhora chegou a trabalhar também na Casa do Estudante? 

 

Não. Não participei de nada. 
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8) Professora Telma, como era a relação do padre Monsenhor Soares com a secretaria, com a 

secretária e com os professores? A presença dele era constante? 

 

A presença dele não era constante. Ele visitava pouco, mas nunca houve atrito entre o corpo 

docente, discente e a secretaria. Era normal, também porque ele visitava pouco, às vezes eu 

passava lá pela paróquia, e dizia monsenhor passe lá na Escola para a gente conversar 

determinadas coisas, ai ele aparecia, mas eram coisas rotineiras que fazia parte de um 

estabelecimento de ensino. 

 

9) Na realidade, durante esse período de 71 a 74, esteve sobre a tutela da senhora? 

 

Isso. Mais ou menos isso. Na realidade quem resolvia os problemas imediatos era eu, depois 

eu participava o que foi feito, ou então o que eu iria fazer. E sempre recebia apoio. 

 

10) Qual foi o motivo da sua saída da Escola, teve algum problema interno ou foi por motivos 

particulares? 

 

Foi por motivos particulares, eu ia deixar de trabalhar a noite porque eu ia ganhar nenê. 

 

11) Durante o período de vida da Escola exatamente em 1974, a metade da vida da Escola. 

Em 1978, essa Escola se acabou, foi extinta em Itabaiana. A senhora tem o conhecimento, ou 

lembra de alguma coisa que tenha levado, que seja o motivo causador dessa finalização dessa 

Escola, que tanto contribuiu para Itabaiana? 

 

O motivo eu não sei por que eu já tinha me afastado, que eu sai em 74, depois eu soube que a 

Escola, vamos dizer assim estava morrendo, mas eu nunca soube o diagnóstico. 

 

Considerações Finais: 

 

Só quero dizer, agradecer a presença de vocês, e em ter se lembrado de mim. Mas o objetivo 

que vocês me procuraram é um objetivo nobre e que a pessoa que está me entrevistando seja 

bem sucedida profissionalmente.  
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DIA: 19 de setembro de 2011 

 

10º Entrevistado: Marcos Costa Lima 

   

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1) Como se deu o seu ingresso na Escola Técnica de Comércio de Itabaiana? 

 

O meu ingresso na Escola técnica foi quando eu tirei a 8ª série, que era 4ª série antigamente, 

então vim fazer o cientifico na época. Mas não me dei muito bem com o científico, então eu já 

estava trabalhando no Banco da Produção e Comércio e então resolvi fazer Contabilidade que 

serviria de estimulo no Banco. Crescer na carreira no Banco. Foi aí que eu me dediquei a 

Escola técnica, a Contabilidade e cheguei até a me formar pela última turma. 

 

2) Você se lembra das disciplinas cursadas? 

 

Na última turma, o terceiro ano era Português, estatística, Contabilidade Pública, legislação 

Aplicada, Geografia Econômica, Contabilidade Industrial, contabilidade Agrícola e Análise 

de balanço. 

 

3) Bem diversificada a matriz curricular. Qual foi a contribuição dessas disciplinas para sua 

vida profissional? 

 

Para minha vida profissional não teve nenhum sentido, porque eu me formei em 

Contabilidade e não, não fiquei assim, por exemplo, não segui a linha, o trabalho como 

Contabilidade. Fui fazer o vestibular de Educação Física. Certo, então para mim só teve o 

certificado mesmo. Porque se eu não tivesse o certificado, eu não me matricularia no 

vestibular. Aí fui fazer Educação Física, aí passei. Mas pra me mesmo, não teve nenhum, 

assim não teve significado. 

 

4) Como se deu a relação dos alunos com os professores? E com o diretor da Escola, que na 

sua época, o diretor era  Monsenhor Mário Reis. 

 

O relacionamento era ótimo da turma, por ser a última turma, e queira ou não queira ninguém 

poderia ficar reprovado. Porque se ficasse reprovado o que aconteceria: aquele aluno só ia 

ficar com o 2º ano da Contabilidade, a Escola ia fechar, ia acabar com a escola, aquele aluno 

ficava. Houve muita brecha, para que o aluno se formasse e acabasse com o curso de 

Contabilidade. 

 

5) Como você recebeu a notícia do encerramento dessa Escola, do término, do fechamento 

dessa Escola? 

 

Já no primeiro ano, quando eu estava fazendo o primeiro ano sabia que a última turma seria a 

nossa. Então, a Escola tinha por obrigação de terminar os três anos: primeiro, segundo e 

terceiro ano. Então a gente já passou do primeiro ano até o terceiro ano, já com aquela 

expectativa que seria o último ano da Escola, os últimos três anos da Escola. 

 

6) Então não foi muita surpresa para você? 

Não. Não foi muita surpresa, porque desde o primeiro ano que ela ia encerrar, quando nossa 

turma se formou. 



153 

 

 

7) Por acaso, foi levantado para você o motivo do fechamento da Escola? 

 

Não. Não teve motivo nenhum. Que eu sabia não teve motivo nenhum. 

 

8) Durante o período de vivência da Escola, ela passou por uma série de dificuldades. 

Inclusive dificuldades financeiras, administrativas e públicas. Não teria sido esses motivos, o 

fechamento da Escola? 

 

Eu não sei lhe dizer. Porque eu não sei. Não vivia nesse negócio de política. Sabe? Eu sei que 

financeiramente, muitos alunos não pagavam a mensalidade. Então, a Escola passava por uma 

situação muito difícil. 

 

9) Para Itabaiana, como é que você ver esse fechamento desse curso técnico em 

Contabilidade? E qual foi à contribuição que lhe trouxe para, principalmente, para o comércio 

itabaianense? 

 

Eu acho o seguinte: não deveria ter acabado. Mas, como antigamente a pessoa se formava em 

Contabilidade, ele poderia assinar, os diplomas eram registrados. Então, muita gente que não 

é formada em faculdade, hoje tem seu escritório de Contabilidade, como Gilberto e outras 

pessoas, como Miburge, que não é formado no curso superior, mas através da Escola Técnica 

passou a assinar a escrita. Como também passei assinar, porque eu não me interessei também 

porque também não paguei as anuidades. Até hoje nunca paguei. Só peguei o certificado 

mesmo. Para Itabaiana foi uma boa, porque tem muitos técnicos aí trabalhando na área. Antes, 

antigamente, na época não existia, não me lembro bem, não existia o curso de economia, não 

me lembro bem, era só quem era técnico de Contabilidade que poderia assinar essas coisas. 

 

10) Então na sua ideia, no seu pensamento, Itabaiana perdeu muito com o fechamento desse 

curso? 

 

Perdeu muito, muito mesmo. Pra falar a verdade, não deveria ter acabado. Porque hoje em 

dia, um curso de Contabilidade, todo mundo precisa de um contador, muitas firmas, 

antigamente tinha poucas firmas, mas hoje tem muitas firmas que precisam do contador. 

Então, foi uma pena. 

 

11) Então, na sua concepção se o curso existisse, Itabaiana estaria sendo uma das cidades 

privilegiadas do Estado? 

 

Com certeza. Como hoje, ainda é privilegiada. Conheço as pessoas que se formaram 

antigamente. E se você analisar bem, se você vê bem Itabaiana, poucas pessoas são formadas 

na Universidade Federal de Sergipe. Mas, a maior parte dos contadores de Itabaiana são todos 

que se formaram na Escola Técnica. Não foi na universidade.  

 

Considerações Finais: 

 

Eu pra falar a verdade, eu sou uma pessoa que nasci e me criei aqui, você me conhece. Eu 

hoje sou formado em Educação Física, já estou aposentado pelo Estado como professor de 

Educação Física. Trabalho no município, se não fosse a Escola Técnica também eu não estaria 

como estou hoje. Porque eu não tinha me formado e não tinha o certificado para me inscrever 

no Vestibular. Eu agradeço muito a Escola Técnica, foi uma pena ter acabado a Escola, mas 

queira ou não queira nos últimos dois anos deixou muito a desejar. Mas que infelizmente, a 
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Escola ia acabar e os alunos tinham que ser bolsistas, tinha que liberar porque se não, como é 

que ia ficar o cara que foi reprovado? 
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DIA: 13 de fevereiro de 2012 

 

11º Entrevistado: Edson Roque Macedo (mais conhecido como Bode) 

 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1) Edson, como você teve conhecimento da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana? 

 

Eu tive conhecimento da escola Técnica de Comércio de Itabaiana referente ao seguinte: é 

que tinha o curso científico e na época era muito puxado e sendo puxado, a gente tinha 

dificuldade de ir para a faculdade, então eu comecei a estudar o curso técnico em 

Contabilidade e daí para depois sair para fazer o vestibular. 

 

2) Como era a sua relação com seus colegas? E os seus professores durante o período que 

você estudou na Escola Técnica de Comércio de Itabaiana? 

 

Foi maravilhosa. Maravilhosa, porque todo mundo só tinha um pensamento só, só estudo, né. 

 

3) E como se dá a relação com o diretor? Com a secretaria? Com a pessoal da secretaria? 

Sempre boa, sempre boa. 

 

4) Edson, qual foi a contribuição da Escola Técnica de Comércio para a cidade de Itabaiana? 

E para sua população? 

 

Oi, foi muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, pois até hoje é, ainda existe 

profissionais trabalhando na área de contabilista e até hoje. 

 

5) Por que você não seguiu a carreira de contabilista? 

 

Olha, na época não segui a carreira de contabilista porque minha família tinha um comércio 

grande e pela influência do comércio eu não abri um escritório de Contabilidade, né. 

 

6) Edson, você sabe que a Escola teve uma vida curta, ela terminou em 1967-1968. E de lá pra 

cá,  

Itabaiana não tem mais curso técnico, você sabe qual o motivo do fechamento dessa escola? 

 

Não. Eu não tenho o conhecimento dos motivos de fechamento. Eu não tenho assim porque 

foi. 

 

Considerações Finais: 

 

O que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente lamenta porque hoje não tem, né. Quer dizer se 

tivesse ainda hoje, tinha formação de muitas pessoas mais, né.  
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DIA: 20 de janeiro de 2014 

 

12º Entrevistado: Francisco Tavares da Costa (mais conhecido como FEFI)  

 

Ex-Secretário do CASCI 

 

1) Sr. Fefi, a gente pesquisando viu que o CASCI, Centro de Ação Social Católico de 

Itabaiana, na época tinha mesmo fundos suficientes para sanar as dificuldades da Escola? 

Então, o que nós gostaríamos de saber se é do seu conhecimento qual o motivo que o CASCI 

não ajudou a sanar as dívidas da Escola?  

 

Essa pergunta sua, além de ser interessante, é uma pergunta também que eu tenho vontade de 

saber, tenho o maior prazer em saber e ignoro isso. Porque o CASCI era da Igreja. A Igreja 

tem dinheiro de sobra, toda vida teve, até hoje tem. O dinheiro do mundo todo está dentro da 

Igreja. Agora, por que a Igreja? Eu acho que um dos responsáveis dela fechar, dela acabar, foi 

o fracasso financeiramente da Igreja, porque não se interessou não sei. Porque isso ai para 

Itabaiana naquela época, foi um sucesso rapaz, a Escola Técnica em Itabaiana naquela época 

foi um negócio assombroso. Um negócio que todo mundo achou uma beleza. E de uma hora 

para outra se acabou assim, que a gente não tem assim uma palavra certa para dizer porque 

acabou. Fica só achando que uma coisa, que é outra. 

 

2) O senhor acha que havia outros interesses para que a escola não funcionasse? 

 

Rapaz, eu acho que não. Eu acho que porque Itabaiana queria ou não queria mesmo com essas 

políticas meio tonta assim, o povo daqui é meio barrista, eu acho que não havia interesse para 

não funcionar não. Eu acho que foi outra coisa. Agora interesse, eu creio que não houve 

interesse para ninguém, porque aqui todo mundo é barrista, aqui, você veja, Itabaiana tem 

quatro emissoras de rádio, dois times profissionais, dois clubes de Rotary. Então, tudo de 

Itabaiana tem mais. Então, além dessa Escola Técnica, acho que Itabaiana queria mais alguma 

coisa. 

 

3) Sr. Fefi, a gente sabe que o Monsenhor Soares foi embora de Itabaiana em 1974. E, 1975, 

assumiu a paróquia Monsenhor Mário de Oliveira Reis, nós queremos saber o seguinte: O 

senhor tem conhecimento depois da chegada do Monsenhor Mário, por que a Escola 

continuou com dificuldades?     

 

Justamente, de fato continuou com dificuldades mesmo. Então, aquele pique caiu muito. Com 

dificuldades eu não sei, porque Monsenhor Soares era meio, um pouquinho nervoso, meio 

complicadinho um pouco. E foi caindo, foi caindo e chegou o ponto aonde chegou. Então de 

fato, ele caiu mesmo. Chegou até o poder acabar com ele. Agora ele foi uma pessoa que 

parece que ele não gostava ou não se interessava. Agora, eu creio que alguém meteu a colher 

para querer acabar, porque acabou, fracassou partiu do CASCI ali. 

 

4) O senhor tem conhecimento que a Prefeitura se comprometeu a assumir a administração da 

Escola, na época o prefeito era o senhor Filadelfo Araujo. Inclusive pai do Presidente do 

CASCI, senhor Henio Araujo? O senhor tem conhecimento por que a Prefeitura não assumiu 

quando da reunião do Rotary, o prefeito deu a palavra dele dizendo que só dependeria da 

Câmara, que por ele estava tudo ok? 

Eu estava nessa reunião do Rotary, o qual eu sou o fundador do Rotary, eu ouvi quando ele 

disse. Agora não sei o que foi ele foi um prefeito tampão, então esse negócio de prefeito 
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tampão parece que nomeou todas. Agora que ele prometeu no Rotary, prometeu. E eu estava 

nessa reunião. Ele foi convidado para isso mesmo. Agora não tenho conhecimento porque ele 

parou. 

 

5) Na sua opinião seu Fefi para a gente encerrar, o que foi que faltou para a Escola viver mais 

um pouco, ter uma vida mais longa? 

 

Rapaz, eu acho que faltou, porque só podia empregar gente da Igreja, mas eu creio que se por 

acaso tivesse entregado ao clube do Rotary ou sei lá, ou grupo Rotary, Maçonaria e CDL, se 

tivesse entregado acho talvez ele não tivesse acabado não. Então saiu de um padre para outro, 

ai caiu mais por causa disso. Eu creio que era hora do Rotary não deixar o negócio desses 

cair. Que o Rotary de Itabaiana tudo está no meio. Então se unisse Rotary, Maçonaria, 

Associação Comercial e CDL não tinha acabado não, tinha melhorado. 

Seu Fefi muito obrigado por nós receber e pela entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

DIA: 22 de agosto de 2011 

 

13º Entrevistado: Gersonito ( mais conhecido como Gerson de Miguel de Barnabé)  

 

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana 

 

1)  Gerson, qual foi o motivo que levou você a fazer o curso técnico em contabilidade? 

 

O motivo é que na época, para nós só havia esse curso da Escola Técnica mesmo. Nós 

ingressamos com muito prazer. Na época era o que tinha mesmo. 

 

2) Quando você fez o curso, você lembra de alguma disciplina que você estudou, uma a que 

mais lhe marcou? 

 

Contabilidade Pública. E Português com o nosso querido e competente professor Soares, na 

época era o professor de Contabilidade Pública. 

 

3) Gerson, como era a relação entre os professores, os alunos, a direção da Escola? 

 

Ah! Muito boa, era muito bom. Professores, colegas e tal era, foi marcante, foi muito bom. 

Excelente. 

 

4) Você não seguiu a carreira de contador? 

 

Eu segui na época quando nós terminamos o curso de Contabilidade, eu segui a carreira de 

contador, inclusive trabalhei de 1969 a 1971, com o que era, esqueci agora o nome. Eu 

trabalhei, trabalhei e que eu não lembro, não recordo aqui, em trabalhei contabilidade. Em 78 

eu encerrei. 

 

5) O período   que você trabalhou na Prefeitura, você trabalhou como contador? 

 

Eu trabalhei na Câmara Municipal de Itabaiana como técnico em contabilidade. Inclusive até 

encerrar as minhas atividades. 
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DIA: 28 de janeiro de 2014 

 

14º Entrevistado: Santino Domingos Barreto 

  

Ex-aluno da Escola Técnica de Comércio de Itabaiana e ex-contador do CASCI. 

 

1)  Santino mesmo com o CASCI tendo fundo suficiente, ele não conseguiu auxiliar a Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana a sanear as dificuldades. Para você o que foi que ocorreu? 

 

Olha, eu acho que vontade política do pároco, que a Igreja só quer somar e inicialmente a 

gente começou lá no Ginásio Estadual de Itabaiana, posteriormente com uma verba do 

Governador Lourival Batista, foi construído o local para a Escola, que hoje funciona o Centro 

de Pastoral. E com toda dificuldade, ainda conseguimos chegar a formar várias turmas. Por 

sinal, a última foi a minha. 

2) Você acredita que havia outros interesses para que a Escola não funcionasse a contento, 

não atendesse ao objetivo que ela foi criada? 

Eu não posso dizer isso, porque não tenho conhecimento. Mas quando eu cheguei, trabalhei 

uma temporada em Carira, que por sinal foi a última turma. Passei da última turma dos 

alunos. Por sinal, estudava o finado Josias, o ex-prefeito de Itabaiana, Josilda que trabalhava 

na maternidade, Zelito, Antônio Moura, Juarez, o finado Honorino que era funcionário do 

Banco do Estado lá em Frei Paulo. Era de Campo do Brito, filho do finado Roque. João 

Delfino, funcionário do Estado. Tinha um rapaz que me foge a memória agora, que era de 

Malhador. 

3) Então no seu pensamento não houve outros interesses para que a Escola não funcionasse? 

Não. Não. Quando eu cheguei à última turma que a frente da Escola era Monsenhor Mário. 

Que até ele me pediu uma ajuda para cuidar da secretaria, que não tinha secretária. Eu fiquei 

quase o 2º semestre só trabalhando na secretaria. Fui eu que encaminhei toda a documentação, 

fiz todos os relatórios, registrei no MEC, com Alba Villas Boas Correia, que era a diretora do 

MEC. E quem teve interesse recebeu o seu diploma. E por incrível que pareça, aconteceu um 

fato curioso, o acervo da Escola ficou lá na Igreja e certa feita, uma freira disse que aquilo 

estava atrapalhando muito, para que aqueles papéis velhos, e tal e tocou fogo, e quem pegou o 

diploma pegou, quem não pegou, ficou sem nada. 

4) Mesmo com a chegada do Monsenhor Mário, as dificuldades continuavam. Você passou a 

fazer a contabilidade do CASCI. Por que é que não houve um acordo entre Prefeitura, entre 

Governo do Estado. Que o Governo depois alugou o prédio para funcionar com a Escola. Por 

que é que não aconteceu esse acordo e a Escola não continuou funcionando? 

Olha, eu acredito que a Direção tinha pouco interesse. Tinha mais interesse em alugar o 

prédio, que rendia mais e não dava trabalho. Ai, logo assim que encerrou no ano seguinte, ele 

fez o convenio com a Secretaria de Educação e alugou o prédio. 

5) Consta nas atas que a gente leu lá, na paróquia que esse prédio foi alugado a partir de 1975-

1978. Você confirma isso?  
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Olha, eu não tenho a data precisa, agora, antes de terminar o curso, o último curso, o Estado já 

estava assumindo, lá estava o Professor Rivas. A Escola funcionava e Professor Rivas lá com 

a turma dele, agora não posso precisar a data. 

6) Com relação as ajudas que a Prefeitura de Itabaiana, deu a Escola, não quis, aliás, a Câmara 

de Vereadores não assumiu a escola. E a Prefeitura arranjou um bocado de ajuda financeira 

para a Escola funcionar, por exemplo, no ano de 1973, a Prefeitura deu Cr$ 1.500,00 por mês 

de janeiro a dezembro para pagar o débito com o INSS atualmente, antigamente INPS, que a 

Escola não tinha condições. Não seria mais fácil, a Prefeitura ter assumido a gestão 

administrativa da Escola com todos seus débitos e tocar essa Escola para a comunidade de 

Itabaiana que estava fazendo um bem muito grande para essa comunidade? 

Olha, isso eu não posso lhe responder pelo seguinte: porque nessa época, eu estava em Carira, 

respondia como secretário da Prefeitura de Carira. Eu não sei os acontecimentos. 

7) Santino, para você que estudou lá, que se formou lá, qual foi a contribuição, a importância  

que essa Escola teve para sua vida? 

Foi grande. Não só para mim, como muitos colegas. Tenho colegas que através da Escola,

  fez vestibular, passou e foi  de grande valia a existência da Escola na cidade de 

Itabaiana. 

8) Na época  do Monsenhor  Mário, a relação dos alunos com a Direção, com os professores 

era uma relação boa? 

Não. Não existia atrito, não. Era uma relação boa. Por sinal, teve uma vez que o sanitário não 

tava funcionando e Juarez me reclamou: “Santino, você que tem prestigio com o padre dá um 

jeito nisso aí.” Aí, eu conversei com o padre, ele mandou Teixeirinha, irmão do Teixeira mais 

velho, verificar o que estava acontecendo, tinha até porta-célula dentro da caixa d’água da 

descarga, quer dizer que aí não era problema só da escola, era problema de todos os usuários 

da Escola que tava bagunçando. 

9) Santino, você pode informar para a gente se você tiver conhecimento de que realmente, o 

que mais emperrou o desenvolvimento dessa Escola, o crescimento dessa Escola, foi falta de 

vontade política do Município, do Estado e da Nação em não assumir essa Escola? 

Eu acredito que foi de ambas as partes, houve falta de diálogo entre a Prefeitura, o pároco que 

era Diretor da Escola. Acho que se tivesse mais vontade, a Escola tava funcionando ainda. 

Considerações finais: 

Eu escutei do pároco que o Curso Técnico era um curso que estava em extinção, que não ia 

adiantar tocar para frente aquilo. “Mas como”, eu disse. Ele disse: “Não aquilo ali, quem se 

formar em técnico de Contabilidade não vai poder assinar a escrita, isso aí só para Contador”. 

Eu acho que houve um pouco de falta de interesse de tocar o barco para frente. 

10) Essa conversa você ouviu do Monsenhor Mário? 

Ouvi. Ouvi numa das reuniões do CASCI. 
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ANEXO 5 
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1. Ata de Sessão Extraordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos 2 de abril do ano de 1967, às 20 horas e 10 minutos, no salão principal do Edifício Pio 

XII, sede do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana CASCI, com a presença de 

representantes de associações paroquiais, bem como um número considerável do povo em 

geral e parte da mocidade estudantil. 

O Presidente abrindo a sessão comunicou a vinda do Revmo. Monsenhor José Soares como 

vigário da Paróquia de Itabaiana e a posse do mesmo como assistente eclesiástico, atribuição 

que lhe confere o artigo 4º dos Estatutos.  Em seguida o dinâmico vigário expôs o seu plano 

de fundar uma Escola Técnica de Comércio. Razão deste plano foi abranger a juventude 

estudantil que, depois de absolvido o ginásio, não tem meios suficientes para enfrentar uma 

carreira mais elevada e vantajosa. Foi recebida com grande satisfação e bastante aplaudida a 

idéia do revmo. Assistente eclesiástico e foi logo resolvido de tomar as providências 

necessárias para que a Escola funcionasse ainda este ano. Foi nomeada uma comissão para os 

trabalhos preparatórios imediatos. Após a nomeação da comissão, deus o presidente a sessão 

por encerrada e por não haver mais nada a tratar, eu, Helena Góis, secretária, lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada conforme, vai assinada pelos membros da Diretoria: 

 

Assistente Eclesiástico – Mons. José Curvelo Soares 

Presidente – Pe. José da silva Queiroz 

Vice- Presidente – Irmã M. Rafaela Pepel 

Secretário – Lygia Carvalho 

Tesoureiro – Irmâ Maria Auxiliadora Graça Leite 
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2. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos 18 de setembro de 1970, no salão paroquial, reuniu-se a Diretoria do Centro de Ação 

Social Católica de Itabaiana – CASCI presidida pelo Sr. Presidente José Henio de Araujo e 

seus membros: José Andrade, Dr. Ormeil Câmera de Oliveira, José Pompéia de Souza, 

Francisco Barbosa Passos, Adelardo José de Oliveira, Francisco Tavares da Costa e Sr. Mons. 

José Curvelo Soares, sobre a possibilidade de se colocar uma parte do capital no Banco com 

prazo fixo, para que haja aumento do mesmo, que com isto só se tem a ganhar, mas a perder 

conforme pode ser qualizado pelos senhores membro. Falou também sobre a Escola Técnica 

de Comércio, da necessidade da compra de mesas para um melhor funcionamento do prédio 

novo, por fim abordou sobre o assunto da planta a ser feita para a Casa do Estudante, a fins de 

ser enviada à Alemanha, porque com isso há possibilidade de se conseguir verba a favor da 

mesma. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, mandei lavrar 

esta ata.  

 

Itabaiana, 18 de setembro de 1970 

 

Mons. Jose Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 
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3. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos vinte dias de março de 1971, no salão paróquia, reuniu-se a Diretoria do Centro de Ação 

Social Católica de Itabaiana CASCI, sob a presidência do Sr. José Henio Araujo como 

presidente da sociedade. 

Feita a leitura da ata e por todos aprovados o Mons. José Curvelo Soares, Assistente 

Eclesiástico falou sobre as dificuldades que tem surgido para a manutenção da Escola Técnica 

de Comércio, devido o pequeno o pequeno número de alunos e conseqüente diminuição da 

receita. 

Comunicou que a Prefeitura Municipal contribuiu com uma subvenção de Cr$ 300,00 

mensais, o que tem sido a solução da Escola. Falou sobre à Casa do Estudante dizendo que vai 

funcionando regularmente. 

O Presidente indagou se não haveria possibilidade de se conseguir uma subvenção do 

Governo Estadual para melhorar a situação. 

Num clima de cordialidade e entendimento foi encerrada a sessão, da qual mandei lavrar esta 

ata. 

 

Itabaiana, 20 de março de 1971 

 

Mons. José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

Francisco Tavares da Costa 
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4. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos trinta dias de setembro de 1971, mais uma vez reuniu-se a diretoria do Centro de Ação 

Social Católica de Itabaiana (CASCI) sob a presidência do Sr. José Henio de Araujo. 

Lida a ata e aprovada, o tesoureiro fez uma exposição do movimento financeiro do Centro, 

que não deve nada e continua com o depósito em prazo  fixo de Cr$ 6.000,00 no Banco do 

Estado. 

 O Mons. José Curvelo Soares comunicou que esteve com o Governador do Estado e pediu 

para a Escola de Comércio ser mantida pelo Estado, não tendo encontrado possibilidade de 

conseguir a ajuda do Governador, declarou que a Escola de Comércio não tem condições de 

continuar com suas atividades educacionais, e que é preciso se encontrar uma solução para o 

caso. 

Nada mais se tratando foi encerrada a sessão, da qual mandei lavrar esta ata. 

 

Itabaiana, 30 de setembro de 1971 

 

Mons. José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

Francisco Tavares da Costa 
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5. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos vinte e cinco dias de Maio de 1972, no salão paroquial sob a presidência do Sr. José 

Henio de Araujo foi realizada mais uma reunião da Diretoria do CASCI. O assunto principal 

foi a Escola Técnica de Comércio que foi aberta com uma matrícula reduzida e maiores 

dificuldades. O Mons. José Curvelo Soares declarou que vinha exercendo o cargo de Diretor 

gratuitamente e que não tem condições de dar assistência necessária não sendo possível 

colocar um diretor devidamente remunerado. Disse que atendendo o convite do professor 

Antelmo iria a uma reunião do Rotary Clube para expor a situação e pedir colaboração.  

Falou sobre a possibilidade e conveniência do CASCI se tornar a sociedade mantenedora do 

Abrigo de Menores Otoniel Dorea do qual ele era o presidente. Disse que o abrigo vinha se 

mantendo com 48 alunos pobres graças a ajuda do Centro através da Casa do Estudante. 

Todos concordaram com tanto que uma assembléia geral do Abrigo, de acordo com os 

estatutos, tomasse aquela decisão. 

Nada mais foi tratado sendo encerrada a sessão da qual mandei lavrar esta ata. 

 

Itabaiana, 25 de Maio de 1972. 

 

Mons. José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

Francisco Tavares da Costa 
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6. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos (23) vinte e três dias de Junho de 1972, foi realizada a reunião da Diretoria do Centro de 

Ação Social Católica de Itabaiana, pela presidência de José Henio de Araujo. 

O assunto principal foi a Escola de Comércio. O Mons. José Curvelo Soares deu o 

conhecimento do resultado da sua visita ao Rotary Club que foi a possibilidade de a Prefeitura 

Municipal ficar com a responsabilidade da Escola. Tendo o Sr. Prefeito logo se manifestado 

favorável, dependendo da Câmara de Vereadores. Todos os membros da Diretoria aprovaram, 

contanto que haja clausula que faça a Escola voltar para o Centro no caso da prefeitura não 

conservar a Escola em pleno funcionamento.  

Tudo ficou resolvido na dependência da Câmara de Vereadores que iria se reunir 

extraordinariamente para discutir e aprovar ou não o projeto do Prefeito. 

Foi encerrada a sessão sem outro assunto a registrar, da qual mandei lavrar esta ata. 

 

Itabaiana, 23 de Junho de 1972 

 

Mons. José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

Francisco Tavares da Costa 
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7. Ata de Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos (8) oito dias de agosto de 1972, no salão paroquial a Diretoria do Centro de Ação Social 

Católica de Itabaiana (CASCI) se reuniu para tratar de um assunto de grande importância para 

a vida da Escola Técnica de Comércio. Aberta a sessão pelo presidente José Henio de Araujo, 

foi aprovada a ata da sessão anterior. Mons. José Curvelo Soares, assistente eclesiástico, 

comunicou que a Câmara de Vereadores não aprovou o projeto de transferir a Escola para a 

prefeitura. Todos os membros da Diretoria foram unânimes no sentido de se descobrir uma 

fórmula para salvar a Escola. Mons. José Soares declarou que não podia continuar como 

diretor e que só estava na direção porque não havia recursos para dar ordenado a um novo 

diretor, cujo cargo ele vinha exercendo há 3 anos, gratuitamente. Ficou resolvido se procurar 

o Prefeito Filadelfo Araujo para pedir uma ajuda complementar até dezembro. Todos 

manifestaram a esperança de que o Sr. Prefeito, movido pelo seu espírito compreensivo, daria 

acolhida ao pedido e que  a Câmara de Vereadores não iria, desta vez, negar o seu apoio.  

Atendendo as considerações do Mons. Soares quanto a impossibilidade de continuar na 

direção da escola, foram escolhidos o Dr. Uelliton Mendes da Silva para Diretor e Miburge 

Bolívar Góis para tesoureiro, ficando o assistente eclesiástico credenciado, de acordo com os 

artigos 4º, 8º e 11º dos Estatutos do Centro, a nomear o Diretor e o tesoureiro da Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana. 

Aceitando a nomeação para os cargos que foram convidados foram imediatamente 

empossados: Dr. Uelliton Mendes da Silva e Miburge Góis nos cargos de Diretor e Tesoureiro 

respectivamente. 

Antes de terminar a sessão, os dois empossados manifestaram o propósito de tudo fazerem 

para conservar e desenvolver uma obra educacional que, fundada em abril de 1967, tem 

trazido tantos benefícios à mocidade de Itabaiana, todos manifestaram alegria pela solução 

feliz que encontraram. O Revmo. Assistente Eclesiástico comunicou que era do conhecimento 

do Sr. Arcebispo as medidas que ele vinha tomando para salvar a Escola Técnica de 

Comércio. 

O Presidente encerrou a sessão agradecendo o esforço e colaboração de todos, da qual mandei 

lavrar esta ata. 
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Itabaiana, 08 de Agosto de 1972 

 

Mons. José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Henio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

Francisco Tavares da Costa 
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8. Ata de Reunião Ordinária da Portaria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos vinte e cinco de junho de 1973 reuniu-se a diretoria do Centro Social de Itabaiana. Aberta 

a sessão pelo Presidente José Hênio Araujo, tomou a palavra o Monsenhor José Curvelo 

Soares, Reitor Assistente Eclesiástico que passou a expor o assunto principal da reunião. 

Mais uma vez o Mons. Soares comunicou que seria preciso ser tomadas novas medidas para o 

melhorar o funcionamento da Escola de Comércio, mantida pelo Centro. 

A sua opinião foi que deveria ser substituído o atual Diretor, que, apesar da boa vontade e 

capacidade, não dispunha de tempo para dar assistência que a Escola precisa. 

Disse o Revmo. Assistente que o motivo que levou a deixar a direção da Escola em agosto 

último foi justamente falta de tempo. Era o que estava acontecendo com o Sr. Weliton 

Mendes da Silva que com aulas no Colégio Estadual e a reunião do Rotary Club para dar a 

assistência que era necessária. Todos a levaram a opinião do Monsenhor Soares. 

Na impossibilidade da Escola ter condições para possuir um Diretor com tempo integral 

devidamente remunerado para assistência necessária, ficou resolvido que o Monsenhor José 

Soares voltaria a assumir a Direção da Escola. Declarando que aceitaria a direção sem 

remuneração, como sempre exerceu o cargo, ficou de logo empossado na direção da Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana, o Monsenhor Jose Curvelo Soares. 

Nada mais se tratou na presente sessão. 

Sendo encerrada pelo Sr. Presidente e vai assinada por todos do que foi lavrada a ata. 

 

Itabaiana, 25 de junho de 1973 

 

Mons. José Curvelo Soares 

José Hênio de Araujo 

Francisco Barbosa Passos 

José Andrade 

Adelardo de Oliveira 

Francisco Tavares da Costa 
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9. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana. 

 

Aos seis de fevereiro do ano de 1974, reuniu-se a diretoria do Centro de Ação Social Católica 

de Itabaiana. O assunto principal da reunião foi a Escola Técnica de Comércio, mantida pelo 

Centro. O Monsenhor José Soares Curvelo manifestou o seu propósito de não abrir no dia 1º 

do ano, funcionando apenas com duas (02) classes. 

Antes de tudo comunicou que já entregou ao Arcebispo a Paróquia e que o seu afastamento 

será depois de junho. Lembrou que no ano passado fez um grande esforço para pagar de uma 

só vez ao INPS (Cr$18.000,00) de um levantamento, o que conseguiu graças à colaboração da 

Câmara de Vereadores e do Prefeito Municipal, com um auxílio mensal de Cr$ 1.500,00. 

Disse que foi por intermédio da coordenação do ensino estadual foi enviado ao Governo 

Estadual uma proposta para transferir a Escola para o Estado. Em resposta foi solicitado 

permissão para ser ocupado o prédio durante o dia até ser resolvido pelo Conselho a 

transformação da Escola. Respondeu que cedia o prédio durante e mediante uma ajuda de Cr$ 

500,00 por mês, por parte do Estado. Não tendo recebido nenhuma solução e vendo a grande 

dificuldade que teria, não somente na parte econômica, mais principalmente por falta de 

professores, em razão do pequeno salário, resolveu não abrir o primeiro ano. Apesar das 

razões do Monsenhor, todos manifestaram o desejo de que fosse tomada tais medidas. Depois 

de vários entendimentos todos acataram as razões do Monsenhor Soares – Diretor da Escola, 

embora com certa reserva. 

Não havendo mais outro assunto importante, foi encerrada a sessão, da qual lavrou-se a 

presente ata. 

 

Itabaiana, 6 de fevereiro de 1974 

 

Monsenhor José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Hênio de Araujo  

Francisco Barbosa Passos  

José Andrade  

Adelardo de Oliveira  

Francisco Tavares da Costa  
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10. Ata da Sessão Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Aos (18) dezoito dias de julho de 1974, no salão paroquial, reuniu-se s diretoria do Centro de 

Ação Social Católica de Itabaiana, sob a presidência de José Hênio de Araujo. 

Tomada a palavra o Diretor Assistente Monsenhor José Soares comunicou que foi procurado 

aqui em Itabaiana pelo Dr. Freitas que veio dizer que a Secretaria de Educação estava disposta 

a receber a transferência da Escola do Comércio para o Estado. 

Explicou que o motivo desta resolução era a circunstância de no próximo ano serem iniciados 

no Colégio Murilo Braga três cursos técnicos dentro da reforma do ensino, sendo um d’eles 

de Contabilidade. 

Declarou que a Secretaria, com mais um prédio poderia aumentar a matrícula no próximo ano. 

Fazendo esta comunicação e pedindo a devida apreciação da Diretoria do Centro, o 

Monsenhor José Soares manifestou a sua opinião favorável à transferência da Escola com o 

prédio que foi oferecido pelo Estado, terreno oferecido pela Prefeitura, 50 carteiras e outros 

utensílios. 

Apenas poderia ao Estado, o pagamento de uma verba de Cr$ 5.000,00 para cobrir as 

despesas com indenização de funcionários, cuja verba se encontra processada no Tesouro do 

Estado em “Restos a Pagar’. 

Depois de outras explicações e comentários, todos concordaram em fazer a doação por 

escritura pública, levando, principalmente, em consideração que o Estado iria beneficiar a 

mocidade de Itabaiana com mais cursos técnicos gratuitos. 

Nada mais havendo para ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será 

por todos assinado. 

 

Itabaiana, 18 de julho de 1974 

 

Monsenhor José Curvelo Soares – Assistente Eclesiástico 

José Hênio de Araujo – Presidente 

Francisco Barbosa Passos – Vice-presidente 

José Andrade – Secretário 

Adelardo de Oliveira – 1º Tesoureiro 

Francisco Tavares da Costa – 2º Tesoureiro 
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11. Ata da Sessão Extraordinária para Posse do Novo Assistente Eclesiástico do Centro de 

Ação Social Católica de Itabaiana (CASCI) 

 

Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (1974), às 

20:30 horas, no salão nobre da Casa Paroquial, reuniu-se em sessão extraordinária a diretoria 

do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana (CASCI) tendo em frente o seu presidente 

José Hênio de Araujo para receber em seu meio e proceder a tomada de posse do Revmo. 

Monsenhor Mário de Oliveira Reis, que de acordo com a provisão nº 15 de 12 de 1974 

recebida do Sr. Arcebispo Metropolitano Dom Luciano José Cabral Duarte. Conforme 

disposição estatutária no artigo 4º - o Revmo. Vigário é o Assistente Eclesiástico nato do 

Centro de Ação Social Católica de Itabaiana (CASCI). 

O Mons. Mário de Oliveira Reis foi recebido, imediatamente, na sala acima referida pela 

Diretoria, e, logo apresentou a certidão da provisão que o nomeava como pároco desta 

frequezia de Sto Antônio e Almas de Itabaiana, cuja posse se realizou a 15 de dezembro do 

corrente ano, o domingo próximo passado, e que fora presidida pelo já mencionado Sr. 

Arcebispo Metropolitano Dom Luciano José Cabral Duarte, ainda o Revmº Mons. Mário de 

Oliveira Reis disse que daquela data em diante exerceria seu ministério na Paróquia de Sto 

Antônio e Almas da Cidade supracitada. Como consta do artigo 4º dos Estatutos do CASCI o 

vigário em pauta recebe a função de Assistente Eclesiástico nato do CASCI em substituição 

ao vigário antecedente, o Mons. José Curvelo Soares. 

Estavam presentes, além do presidente acima mencionado José Hênio de Araujo, o Sr. 

Francisco Barbosa Passos vice-presidente; José Andrade 1º secretário; Francisco Tavares da 

Costa 2º secretário e Adelardo José de Oliveira  tesoureiro. 

Após recepcionar o novo Assistente Eclesiástico, o secretário José Andrade a pedido do 

presidente, leu alguns artigos dos Estatutos para o Assistente recém-empossado dando-lhe 

logo após uma cópia dos Estatutos em pauta. O Sr. Presidente passou a palavra a Mons. Mário  

que dialogou com a direção em breves e eloqüentes palavras começou a dar assistência ao 

movimento e agradeceu ao Sr. Henio toda a sua dedicação com que incentivara o bom 

andamento da casa completando desta forma o 6º membro da diretoria. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual lavrou-se a presente ata que após 

lida e aprovada por todos assinada.  

 

Itabaiana, 21 de dezembro de 1974 
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José Hênio de Araujo  

Francisco Barbosa Passos  

José Andrade 

Adelardo de Oliveira  

Francisco Tavares da Costa  

Mons. Mário de Oliveira Reis 
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12. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

(CASCI) 

 

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (1975) às 20:30 

horas no salão paroquial, reuniu-se a diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

(CASCI), presidida pelo Sr. José Hênio de Araujo, e com a presença de seus outros membros: 

Francisco Barbosa Passos, José Andrade, Francisco Tavares da Costa, Adelardo José de 

Oliveira e o Monsenhor Mário de Oliveira Reis. Em seguida o presidente deu por iniciados os 

trabalhos, tendo sido o assunto chave “A Casa do Estudante” no que diz respeito ao número a 

ser admitido, bem como as mensalidades a serem adotadas no decorrer do ano; após 

considerações feitas pelos membros presentes chegou-se à seguinte conclusão: com referência 

ao número de alunos, seriam aceitos até 40 estudantes; e sobre as mensalidades não 

ultrapassaria de Cr$150,00 mensais, atendendo desta forma, àqueles que são de menores 

condições econômicas. 

Ficou, também, aceito que estes últimos, como compensação pela redução da taxa, ou mesmo 

quando são dispensados de toda, prestariam serviços para o bem da própria Casa do Estudante 

e destina a receber estudantes de condições financeiras precárias que vindo dos povoados, da 

periferia da cidade e de outros municípios, não têm possibilidade de voltar para suas 

residências por falta de transportes. 

A Casa do estudante que funciona em três residências separadas, sofreu pequenas reformas 

como por exemplo: retalhamento, pintura interna e externa com ligeiros melhoramentos nos 

banheiros e sanitários. O assistente eclesiástico tomou conhecimento do andamento normal 

dos Estudantes, onde durante todo o ano, funcionou legalmente tendo estes alunos obtido bons 

resultados estudantis. As 22:00 hs o presidente declarou encerrada a sessão. E por não haver 

mais nada a tratar, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada. 

 

Itabaiana, 15 de fevereiro de 1975 

José Hênio de Araujo  

Francisco Barbosa Passos  

José Andrade  

Adelardo de Oliveira  

Francisco Tavares da Costa; Mons. Mário de Oliveira Reis 
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13. Ata da Reunião Ordinária do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco, reuniu-se 

a diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, presidida pelo Sr. José Hênio de 

Araujo, com a presença de seus outros membros: Francisco Barbosa Passos, Vice-presidente; 

Adelardo José de Oliveira, Tesoureiro; José Andrade, 1º Secretário; Francisco Tavares Costa, 

2º Secretario e o Mons. Mário de Oliveira Reis, participou aos demais membros da diretoria, 

que o Governo do Estado, através da secretaria da Educação e Cultura, tinha manifestado 

interesse em alugar o prédio onde funcionava a Escola Técnica de Comércio, e para isso pedia 

a opinião dos demais membros da diretoria se devia ou não alugar o referido prédio, sendo 

todos favorável ao aluguel do mesmo, pois era mais uma renda de que dispunha o CASCI. 

Nada mais havendo a tratar foi dado por encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, que 

vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 

Itabaiana, 01 de março de 1975 

  

José Hênio de Araujo  

Francisco Barbosa Passos  

José Andrade 

Adelardo de Oliveira  

Francisco Tavares da Costa  

Mons. Mário de Oliveira Reis 
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14. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana 

 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de um mil novecentos e setenta e cinco, reuniu-se a 

diretoria do Centro de Ação Social Católica de Itabaiana (CASCI), Presidente José Hênio de 

Araujo; Vice-presidente Francisco Barbosa Passos; Tesoureiro Adelardo José de Oliveira; 

Secretário José Andrade; Assistente Eclesiástico Mons. Mário de Oliveira Reis. 

O Mons. Mário de Oliveira Reis, participou aos demais membros da diretoria que havia 

assinado o contrato de aluguel do Prédio da Escola Técnica de Comércio com o Gôverno do 

Estado através da Secretaria da Educação e Cultura, pelo prazo de seis (6) anos sendo o 

primeiro ano na base de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais e depois de cada período de 

um ano sofrerá um reajuste na base de vinte por cento (20%). 

Nada havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, que vai 

por mim assinada e pelos demais presentes. 

 

Itabaiana, 15 de março de 1975 

 

José Hênio de Araujo  

Francisco Barbosa Passos  

José Andrade  

Adelardo de Oliveira  

Mons. Mário de Oliveira Reis 


