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RESUMO 

Esta dissertação trata do ensino profissional na qualificação de funções para o 
setor terciário paulista no período entre 1920 e 1930. Com base em 
interrogações feitas ao Inquérito de 1926, elaborado e conduzido por Fernando 
de Azevedo para O Estado de S. Paulo, estudou-se a configuração do ensino 
comercial e sua relação com o mercado de trabalho na São Paulo da Primeira 
República. O trabalho tem como eixo central a caracterização da espécie de 
vínculo então vigente entre mercado de trabalho e ensino profissional, no 
momento que grandes transformações econômicas têm lugar neste importante 
centro urbano do país, para as quais se exige maior profissionalização e 
especialização para o ingresso no setor terciário. Para este fim, privilegiam-se 
os anúncios classificados do jornal O Estado de S.Paulo como fonte para 
análise da intersecção entre o mercado de trabalho, a demanda por recursos 
humanos especializados e a oferta de qualificação profissional, investigando-se 
quais empregos eram oferecidos, suas respectivas funções e qualificações, as 
modalidades de empresas contratantes e, do lado do ensino, quais cursos 
eram oferecidos, em que modalidade de instituições, e quais saberes eram 
considerados apropriados para as diversas profissões – para cuja função se 
buscava o preparo. 
 
Palavras-chave: Educação; Ensino profissional; São Paulo; Economia; Setor 
terciário; Imprensa; O Estado de S.Paulo (jornal). 



 
ABSTRACT 

This dissertation is about the professional education related to the qualification 
of the functions for the tertiary sector in São Paulo in the period between 1920 
and 1930. According to the interregoations made to the Enquiry of 1926, 
elaborated and conducted by Fernando de Azevedo to O Estado de São Paulo, 
the configurarion of the commercial education and its relation with the job 
market in São Paulo in the First Republic period were studied. This work has as 
its core the characterization of this connection common at that time, between 
the job market and the professional education, at a certain point of the history 
where economic changes were happening in this important urban center of the 
country, and it was demanded a better professionalization and specialization to 
enter in the tertiary factor. For this reason, the advertisements on O Estado de 
São Paulo  were taken into account as a source for the analysis of a common 
issue for these factors: the demand for specialized human resources, the offer 
of qualifications and functions, the modalities of the hiring companies, and on 
the educational field; which courses were offered, in which category of 
institution and what kind of knowledge was considered appropriated for the 
different professions – that the function required. 
 
Key-words: Education, Professional education, São Paulo, Economy, Tertiary 
Sector, Press, O Estado de São Paulo (newspaper). 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1926, por iniciativa de seu diretor-proprietário Júlio Mesquita Filho, o 

jornal O Estado de S.Paulo promoveu um inquérito sobre a instrução pública no 

estado de São Paulo, sob a direção de Fernando de Azevedo e respondido por 

representantes dos diversos níveis de ensino então existentes: primário e 

normal, técnico e profissional, secundário e superior. A segunda parte do 

inquérito é dirigida principalmente ao tema da formação profissional, com as 

finalidades anunciadas de apurar as irregularidades funcionais no ensino 

público paulista e de procurar soluções para elas.  

Fernando de Azevedo propõe o “debate” sobre o ensino profissional 

público em três diferentes conjuntos de publicações. As duas iniciais referem-

se a artigos de crítica sobre o ensino técnico e profissional, que faz divulgar no 

O Estado de S.Paulo e nos quais apresenta a relevância do tema e introduz o 

tom “rudimentar e confuso” em que se sustentaria um tipo de ensino baseado 

em “(...) suas lacunas imensas e nos seus gravíssimos defeitos” (AZEVEDO, 

1957, p. 129). O último artigo apresenta ao leitor o questionário-base do 

“debate”, composto por 17 perguntas a serem respondidas por seis pessoas de 

grande prestígio e cujas respostas seriam publicadas na íntegra nas edições 

subseqüentes do jornal1.  

 

                                            
1 O Inquérito sobre o ensino público paulista é objeto de análise de estudos que o abordam de 
diferentes perspectivas. Entre os estudos encontram-se discussões críticas que enfocam o 
grupo dos seis inquiridos escolhidos por Fernando de Azevedo; a forma e o conteúdo das  
questões elaboradas pelo autor e o contexto sócio-político no qual emerge (cf. MORAES 
(1990), Cunha (2000), Marques (2003). Dentre eles destaco os trabalhos de Moraes (1990) e 
de Marques (2003) que serão considerados na análise do presente trabalho.  
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A partir de 9 de setembro de 1926 passam a ser publicadas as respostas 

dos inquiridos ao questionário, sempre precedidas de uma breve apresentação 

de seu autor, composta por características de sua personalidade ou por sua 

história de vida, que, invariavelmente, justificam o convite feito por Fernando de 

Azevedo. Além disso, a apresentação do inquirido como especialista ou 

profundo conhecedor da matéria pretende convencer o leitor da veracidade e 

da seriedade do conteúdo que se lhe apresentará. Os últimos artigos da série 

que integra o inquérito são escritos pelo próprio Azevedo, e contêm suas 

conclusões, baseadas tanto em sua própria visão do ensino técnico e 

profissional à luz do desenvolvimento da sociedade de sua época, quanto na 

análise que pôde fazer do conjunto das respostas de seus convidados. 

Apesar de o Inquérito poder ser caracterizado em sua dimensão 

propositiva, ou seja, como documento indicador de uma nova proposta de 

qualificação profissional, na maneira como é apresentado o ensino técnico e 

profissional e na forma como é conduzida a discussão em torno dele é evidente 

a intenção de Azevedo de desqualificar o que havia sido realizado nesta área 

até àquele momento: 

Mas, o ensino profissional, entre nós, sem coerência e sem finalidade, 
não somente não obedece a nenhum “sistema especial de organização”, 
como se encontra inteiramente isolado no “sistema geral do ensino”. Não 
lhe falta apenas estrutura para se pôr de pé. Falta-lhe um “jogo de 
articulação”, para o travar com outras instituições de ensino, em que se 
apóia, de que depende e a que tem de servir. A escola primária não está 
organizada para oferecer uma base, não dizemos, para a orientação 
profissional do aluno, mas nem sequer para um curso técnico elementar. 
São as Escolas Normais que fornecem diretores e parte do corpo docente 
das escolas profissionais; mas não estão elas organizadas para prepará-
los... (AZEVEDO, 1957, pp. 128-129.)2. 

                                            
2 Marques (2003), a respeito da seleção dos inquiridos, aponta a existência nela de um viés 
determinante no resultado do Inquérito. A autora chama a atenção para o fato de que alguns 
importantes senhores da época, apesar de manterem histórico pessoal de forte ligação com o 
ensino profissional, foram intencionalmente deixados de fora do debate proposto por Azevedo, 
o que a leva considerar o cenário político no qual o processo foi conduzido. Para discutir o 
ensino técnico e profissional, foram convidados Paulo Pestana (Secretário da Agricultura e 
jornalista), Navarro de Andrade (Chefe do Serviço Florestal da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, e eucaliptólogo), J. Melo Morais (professor de Química Agrícola, na Escola de 
Agronomia “Luiz de Queiroz”, e químico agrícola), Roberto Mange (engenheiro mecânico, 
professor e diretor da Escola Profissional de Mecânica, anexa ao Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo), Teodoro Braga (professor, pintor, artista-industrial e ex-diretor do ensino 
profissional estadual), e Paim Vieira (pintor e decorador). O motivo pelo qual não foram ouvidos 
Aprígio Gonzaga, que “alcançou projeção na primeira fase das escolas (1911–1934), mantendo 
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O que justificaria essa intenção do autor em destacar, no ensino técnico 

e profissional, a marca suprema da inoperância educacional?  

A pertinência do mote de Fernando Azevedo, qual seja, propor uma 

discussão sobre a situação do ensino público na cidade em que se articulam 

mudanças de tamanha importância para o país funda-se no abismo que 

detecta entre o desenvolvimento sócio-econômico e o que vinha ocorrendo no 

setor público do ensino. O autor torna isto explícito desde o início, em que 

anuncia que a finalidade do debate então proposto estava em criar um 

movimento que se mostrasse francamente favorável ao desenvolvimento do 

ensino profissional no estado. O tom de indignação, pelo qual faz a critica de 

tudo o que se refere ao tratamento coetâneo desta modalidade de ensino, 

explica-se em parte pelo desejo que tinha de que o ensino profissional fizesse 

parte de um sistema de ensino integrado e organizado pelo estado.  

Azevedo, antes mesmo de introduzir as questões pertinentes 

especificamente ao ensino técnico e profissional, parte do princípio de que o 

ensino público paulista – baseado no debate que promovera anteriormente 

sobre o ensino primário e normal –, longe de qualquer orientação científica, 

arrastava-se “no seu grosseiro empirismo, atacado de velhice prematura” 

(AZEVEDO, 1957, p. 123); e o ensino técnico, por sua vez, da maneira como 

estava estruturado, com somente cinco escolas primárias e uma superior em 

todo o estado, não poderia ser diferente. Até porque, o ensino técnico fazia 

parte de um ensino que não havia se organizado “em sistema” 3 e, portanto, 

                                                                                                                                
relações estreitas com membros do PRP” (MARQUES, 2003, p. 17.), Miguel Carneiro, Horácio 
da Silveira e João Rodrigues, a despeito de terem sido os introdutores das escolas 
profissionais em São Paulo, estaria ligado ao fato de estes senhores não serem, à ocasião, 
ligados ao Partido Democrático – dissidente do Partido Republicano Paulista, criado pelos 
“liberais reformadores”, que também são os mentores do Inquérito sobre o ensino público.  
3Segundo Azevedo (1957), não se poderia considerar o ensino profissional organizado como 
sistema. O conceito de sistema educacional faz parte de um dos focos fundamentais, que 
dirigem a análise do autor em sua obra A cultura brasileira, e significa pensar em uma estrutura 
centralizada que mantém as instituições em um mesmo padrão. O termo “organização”, muito 
referido no movimento educacional do período, refere-se à idéia de moldar uma sociedade 
“percebida como amorfa e amebóide”, tanto estrutural quanto funcionalmente. Portanto, essa 
“organização” do sistema de ensino seria tarefa a ser realizada exclusivamente pela elite, cuja 
condição orgânica permite o controle “da transformação e da mudança social”. (Cf. 
CARVALHO, 1997). 
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seria “sempre defeituoso e de resultados incertos” (cf. AZEVEDO, 1957, p. 

127).  

Em linhas gerais, entre os aspectos que colaborariam para a 

manutenção do ensino técnico em um patamar de atraso e 

subdesenvolvimento, Azevedo aponta a legislação – que não especificava 

quais ofícios deveriam ser ensinados nas escolas, deixando ao governo a 

decisão de escolher – e o corpo docente, que não seria provido de preparo 

específico para ministrar classes, fosse por falta de formação pedagógica que o 

capacitasse a transmitir adequadamente o ensino, fosse porque o professor 

não era especialista em um ofício específico. Conclui, dizendo que “tudo aí, da 

biblioteca à oficina, do museu ao laboratório, é rudimentar, antiquado e 

fragmentário, e quando não imprestável, lamentavelmente lacunoso.” 

(AZEVEDO, 1957, p. 126.) 

Azevedo, ao concluir o Inquérito, serve-se das respostas dos inquiridos 

para corroborar o seu posicionamento com relação ao ensino técnico e 

profissional, de tal forma a ratificar aquilo que já afirmara na apresentação do 

mesmo, ou seja, não haveria realmente outro destino para tal ensino – senão o 

estado “rudimentar e confuso” em que ele se encontrava – exatamente porque 

não se achava submetido, nem tampouco se articulara, a um sistema de ensino 

no qual houvesse uma correspondência maior entre as diversas instituições 

entre si, e fosse baseado, principalmente, no comando centralizado de um 

mesmo “sistema de idéias” que lhe garantisse uma característica de 

padronização única. O autor destaca que: 

(...) Já nos artigos de crítica com que abrimos o debate, apontamos, 
como defeito capital, a falta absoluta de subordinação de estabelecimentos 
escolares dessa natureza [ensino técnico e profissional] a qualquer plano 
de conjunto. Tudo o que temos na matéria é, de fato, esparso e 
desconexo, sem unidade de pensamento e direção. Esta falta de “espírito 
de organização” (...) bastaria para mostrar à sociedade que ainda não 
compreendemos o alcance do ensino técnico e profissional num plano 
integral de educação. (AZEVEDO, 1957, p.171) 

 

O tema do ensino técnico comercial é abordado superficialmente na 

segunda parte das conclusões do Inquérito, intitulada Ainda as conclusões de 
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nosso inquérito, na qual o autor destaca o ensino profissional agrícola e o 

ensino profissional de mecânica. Segundo Azevedo, o primeiro tem importância 

em função de apresentar-se como a solução mais urgente para o problema do 

ensino técnico e profissional, “pois, sendo a agricultura a nossa principal fonte 

de riqueza, é por aí que se deve atacar o problema do ensino técnico 

especializado.” (p. 175) e, o segundo, porque considerava que o ensino 

profissional agrícola não era a única solução já amadurecida, pois no que se 

refere ao terreno industrial,  

Entre as escolas industriais de que mais necessitamos e por onde se 
terá de começar a especialização do ensino técnico, figuram, colocadas no 
primeiro plano, as do ensino profissional de mecânica, nas suas múltiplas 
aplicações às indústrias modernas. (p. 177). 

 

O ensino destinado ao preparo para as atividades técnicas comerciais 

realmente não faz parte do Inquérito – seja no conteúdo das perguntas 

elaboradas por Azevedo, seja nas respostas dos convidados a debater o tema.  

Entretanto, apesar de o tema não fazer parte diretamente do Inquérito, pode-se 

identificar a visão de Azevedo a seu respeito quando se lê, ao final do texto: 

Se passarmos do campo do ensino profissional industrial para o ensino 
destinado à preparação para as atividades técnicas comerciais, a primeira 
impressão que se colhe é que o Estado que às vezes atribui a si, a ponto 
de absorvê-la, a tarefa da educação, deixou este departamento do ensino 
inteiramente ao cargo da iniciativa privada. O Estado, vendo que pelo 
esforço particular, rompiam por toda parte, escolas de comércio, cruzou os 
braços e respirou satisfeito. (1957, pp. 178-179) 

 

Para Azevedo, teria havido hegemonia, por parte da iniciativa privada, 

na oferta de ensino comercial, e não bastava que ela assumisse isoladamente 

o controle deste ramo do ensino para que o Estado se eximisse da 

responsabilidade de cuidar da educação, já que, para ele, esta questão 

abrangeria muito mais do que as classes comerciais: 

(...) Mas se é animadora a intervenção da iniciativa privada em favor do 
ensino comercial é lamentável que a sua cooperação não se faça sentir, 
com igual intensidade, nos outros ramos de ensino, não se pode aplaudir o 
descaso dos poderes públicos estaduais por uma questão que não 
interessa apenas às classes comerciais. A pouca duração e a organização 
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freqüentemente defeituosa desses cursos, a preparação deficiente dos 
professores, a influência desnacionalizadora de escolas e meios 
comerciais estrangeiros e, por fim, a concorrência desregrada de 
estabelecimentos fundados com espírito exclusivo de lucro, bastariam para 
dar a medida da importância e gravidade da questão. De fato, o ensino 
comercial em seus vários graus para preparação às diversas profissões e 
atividades que correspondem às necessidades especializadas do 
comércio, não se pode colocar apenas “em vista da classe” a que 
diretamente serve, mas em função da realidade social e das necessidades 
nacionais. (pp. 178-179, grifo meu) 

 

Fernando de Azevedo indica no Inquérito de 1926 que o ensino 

comercial encontrava-se entregue à iniciativa privada, mas não vai 

suficientemente adiante, para que se possa ter uma idéia de como se 

configurava o ensino comercial à época do inquérito. Pode-se perguntar: quais 

eram as iniciativas de ensino comercial oferecidas na cidade? A que demandas 

atendiam? Quais eram os cursos e os graus de preparação do ensino 

comercial? Quais profissões o ensino comercial pretendia formar? Quais 

seriam as “necessidades especializadas do comércio” mencionadas por 

Azevedo?  

Recentes estudos que investigaram o tema de formação profissional e 

educação escolar no Brasil (cf. MACHADO, 2002; MARQUES, 2003) apontam 

para a importância do período situado entre o final do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX, no que se refere à inter-relação entre o setor terciário e 

o ensino profissional. De acordo com autores (como KOWARICK, 1994; CANO, 

1997; CARVALHO, 1998; SODRÉ, 1999; FAUSTO, 2000; BATALHA, 2000; 

CRUZ, 2000; NAGLE, 2001), à proporção que o Brasil vai deixando de ser um 

país de economia eminentemente agrícola para abrir espaço à implantação do 

capitalismo industrial, tanto no modo da produção tecnológica quanto no 

aspecto das relações sociais, incrementa-se o processo de divisão de classes 

baseado no trabalho: “O esforço acumulativo não se restringiu ao campo. Pelo 

contrário, a extraordinária expansão da economia urbana se faz notar pela 

expansão da infra-estrutura (...), da construção civil, da indústria e dos 

serviços” (cf. CANO, 1997, p. 245) 
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Esse processo, por sua vez, exigirá maior qualificação por parte dos 

trabalhadores, a fim de que correspondam ao nível crescente de 

especialização nas diversas funções que dele decorrem:  

Esse ímpeto de crescimento e diversificação teria outras importantes 
implicações: aumento da procura de trabalhadores mais qualificados, 
ampliação de serviços de apoio, aumento dos nexos de interdependência 
estrutural (agricultura-extração-indústria-serviços), entre outros. (CANO, 
1997, p. 245, grifo meu) 

 

O imperativo cada vez maior, na sociedade brasileira da Primeira 

República, de desenvolvimento de funções especializadas no contexto da 

formação de uma nova sociedade de classes, resultante daquela divisão social 

do trabalho, conduz à idéia da necessidade de um ensino profissional técnico 

pautado na demanda do mercado de trabalho.  

No país, o local em que mais claramente se detecta a evolução de tal 

divisão de classes, com base no trabalho, é São Paulo, que, no que se refere à 

acumulação capitalista, é marcado por um crescimento surpreendente na 

década de 1920. Graças ao crescimento da agricultura, cuja diversificação de 

produtos, para além do café, teve forte expansão no período, São Paulo é 

palco de importantes ações de progresso para o setor, baseadas na 

importação de moderna maquinaria, desenvolvimento de insumos mais 

modernos e pesquisa científica – principalmente no caso do algodão e da cana-

de-açúcar. Não é por acaso que, já no início da década, o estado contava com 

a produção rural mais avançada do país. (cf. CANO, 1997, pp. 244-246). 

Para Singer (1997), o café manterá durante todo o período destacado a 

hegemonia como principal produto de exportação do país. Entre 1919 e 1923, 

participa, sozinho, com 58,8% na receita das exportações do Brasil e, entre 

1924 e 1928, é o produto responsável por 72,5% das receitas de exportação 

(pp. 355-362). É justamente no período destacado que o café alcança a sua 

participação máxima no setor de mercado externo brasileiro. 
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É fundamental considerar que o terreno fértil para a indústria nascente 

estava preparado pela “posição dominante do comércio na economia brasileira 

da época, (...) nas formas específicas da dominação do comércio, que resultam 

da hegemonia do capital cafeeiro e da subordinação da economia brasileira à 

economia mundial” (SILVA, 1995, p.91, e cf. análise de Singer, 1997, p. 362).  

Silva diz, ainda, que, à expansão cafeeira se deve também a afluência 

da imigração que aqui chega e que tornará o cenário paulistano propício ao 

desenvolvimento e fortalecimento de uma indústria cuja matriz está no grande 

comércio. Isso ocorre particularmente em São Paulo, porque ali “encontra a 

força de trabalho necessária ao seu desenvolvimento no mercado de trabalho 

constituído pela imigração em massa provocada pela expansão cafeeira e 

organizada pela grande burguesia cafeeira através do Estado que ela controla 

diretamente.” (p. 91) 

Como afirma Deaecto (2002), passa a existir no período uma nova 

“classe de emergentes urbanos” – composta tanto por imigrantes quanto por 

brasileiros – que é atraída para a cidade de São Paulo, e, uma vez que “a 

cidade atrai novos negociantes, exige, por outro lado, maior profissionalização 

e especialização das atividades.” (p. 24).  

O setor terciário, no qual se acomodarão as novas funções, torna-se 

ponto crucial para se verificar a existência de uma relação dinâmica entre a 

esfera sócio-econômica e a educação, ou seja, entre a oferta de empregos – 

muitos dos quais podem ser considerados como novidades no mercado de 

trabalho, de então – e a demanda por qualificação, em razão da qual uma parte 

da população procurará por instituições que possam lhe garantir a formação 

necessária para o acesso a estes empregos, para os quais os saberes mais 

comuns, não sistematizados, não serão mais suficientes.  

Este trabalho consiste em verificar a relação existente entre a demanda 

por mão de obra qualificada e a oferta de cursos e estabelecimentos de ensino 

profissional na cidade de São Paulo, no período entre 1920 e 1930, 
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especificamente, nos segmentos do chamado setor terciário 4 . Pretende-se 

investigar que empregos eram oferecidos, suas respectivas funções e 

qualificações, e quais eram as modalidades de empresas contratantes. Do lado 

do ensino, investiga-se que setores se organizaram para satisfazer a demanda 

por qualificação profissional exigida pelo setor terciário, que cursos foram 

oferecidos, em que modalidade de instituições, e quais saberes eram 

considerados apropriados para as diversas profissões para cuja função se 

buscava o preparo.  

A fonte para investigar a dinâmica existente entre o mercado de 

trabalho5 e o ensino profissional – com destaque para o ensino comercial – são 

os anúncios classificados de O Estado de S.Paulo, jornal diário de maior 

tiragem no período. Esta escolha, como será visto adiante nesta introdução, 

baseou-se em estudos sobre a imprensa periódica do período, para os quais a 

imprensa escrita cumpria um importante papel na comunicação com o setor 

terciário, em que o mercado demandava candidatos a empregos com 

qualificação para o preenchimento de vagas do setor, e certos setores 

ofereciam qualificação para esta formação em cursos e instituições de ensino 

profissional.  

                                            
4 Na literatura, é grande a discussão em torno da conceituação dos segmentos que compõem o 
setor terciário – principalmente no que se refere à definição de serviços nesse setor (ver OFFE, 
1989; BERGER & OFFE, 1991; BRANDÃO & FERREIRA, 1992; DEDECCA & MONTAGNER, 
1992; SABOIA, 1992; GONÇALVES & SEMEGHINI, 1992; KON, 1992). Grande parte das 
dificuldades, ao que a maioria parece concordar, está na ausência de uma definição afirmativa 
de serviços, levando autores como Berger & Offe (1991, p. 11), a propor uma definição 
funcional do setor terciário em detrimento de uma estrutural. Diante da discussão desenvolvida 
pelos economistas citados, considerar-se-á, ao longo do presente trabalho, a definição 
apresentada por Paulo Sandroni no Novíssimo dicionário de economia., 2003 (e baseada na 
classificação clássica das atividades produtivas, proposta por Colin Clark na década de 1940), 
segundo a qual “(...) O setor terciário abrange os serviços em geral: comércio, armazenagem, 
transportes, sistema bancário, saúde, educação, telecomunicações, fornecimento de energia 
elétrica, serviços de água e esgoto e administração pública.” (p. 555). Esta escolha justifica-se 
porque, além de se tratar da definição que melhor compreende as categorias profissionais 
encontradas neste trabalho de pesquisa, pertence a uma obra considerada de referência para 
os setores de economia, finanças e administração.  
5 O termo “mercado de trabalho” está aqui relacionado ao setor comercial de São Paulo, no 
período especificado, e é condizente com a idéia desenvolvida por Eric J. Hobsbawm (1988), 
qual seja, “refere-se a uma área dentro da qual as diversas condições de trabalho (na medida 
em que elas dependam das negociações entre trabalhadores e patrões) são distintas de 
condições análogas em outras áreas.” (p. 215). 
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Este estudo visa a estabelecer, pois, uma ligação entre sociedade e 

educação, fundando-se na hipótese de que o ensino comercial de então 

configurou-se em razão das demandas do mercado de trabalho. Neste caso, as 

necessidades de preenchimento, na sociedade paulista, de vagas em funções 

especializadas – que surgiram da força econômica e do crescimento urbano 

que tiveram lugar no estado, nas primeiras décadas do século XX –, teriam 

dado ao ensino comercial oferecido na cidade certas características distintivas. 

Desse modo, procura-se responder ao desafio de revisão da historiografia 

sobre o ensino profissional no Brasil, que 

(...) insiste na inoperância do ensino profissional, por sua incapacidade de 
atender adequadamente às demandas do progresso econômico. São já 
clássicos os exemplos acionados por proeminentes nomes da educação, 
para dar provas de que o ensino profissional no Brasil não era sequer 
capaz de atender qualitativamente o implemento da maquinaria e 
quantitativamente o alargamento do mercado consumidor, que dizer de se 
antecipar às máquinas e ao mercado, como supostamente acontecia em 
países como os Estados Unidos (cf. AZEVEDO, 1957). (WARDE e 
BONTEMPI JR., 2003). 

 

Por suas hipóteses e focos de investigação privilegiados, esta pesquisa 

vincula-se ao projeto Internacionalização-Nacionalização de padrões 

pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados 

do século XIX ao pré-Segunda Guerra Mundial) – ligado à linha de pesquisa 

Escola e Cultura: História e Historiografia da Educação – do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade (EHPS), 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e coordenado por Mirian 

Jorge Warde e Bruno Bontempi Junior. 

 

As fontes e seu tratamento 

 

Para responder às perguntas suscitadas pela análise do Inquérito de 

1926, e elucidar a proposta do presente trabalho, destaca-se aqui o jornal 

como fonte principal de investigação – cujo alcance o tornava um dos mais 
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importantes canais de comunicação da sociedade brasileira na Primeira 

República, em que, 

a imprensa estava também consolidada, a de caráter artesanal subsistia 
no interior, nas pequenas cidades, nas folhas semanais feitas em 
tipografias, pelos velhos processos e servindo às lutas locais, geralmente 
virulentas; nas capitais já não havia lugar para esse tipo de imprensa, 
nelas o jornal ingressara, efetiva e definitivamente, na fase industrial, era 
agora empresa, grande ou pequena, mas com estrutura comercial 
inequívoca. Vendia-se informação como se vendia outra qualquer 
mercadoria. E a sociedade urbana necessitava de informação para tudo, 
desde o trabalho até a diversão. (SODRÉ, 1999, p. 275; grifo meu.) 

 

As relações específicas entre cultura letrada, periodismo e vida urbana, 

no processo inicial de formação da metrópole paulistana, são cuidadosamente 

estudadas por Cruz (2000), que cita os anúncios classificados nos periódicos 

em circulação naquele período. Nessa demanda por trabalhadores 

apresentada pela autora, encontram-se anúncios que procuravam por copeiros, 

amas-secas e cozinheiras e também os que solicitavam trabalhadores livres, 

tais como carroceiros, condutores, costureiras e sapateiros. Mas, não se 

compunha só dessas funções o universo anunciado pelos classificados. Como 

afirma Cruz, o letramento chegara ao  mercado de trabalho buscando, não só 

por guarda-livros, contadores, professores de primeiras letras, auxiliares de 

escritório etc., como também por copeiros e caixeiros que, além de 

apresentarem boa conduta ou conhecerem bem as ruas da cidade, soubessem 

ler e escrever. (pp. 68-69) 

Segundo a autora, e em conformidade com o estudo realizado por Sodré 

(1999), a imprensa periódica contava com jornais de grande circulação, como 

O Estado de S. Paulo – que em 1910 tinha uma tiragem por volta de 40 mil 

exemplares – e, também, com algumas publicações com temas específicos     

e, endereçadas a parcelas exclusivas da população, tais como: os almanaques 

– administrativos, comerciais, industriais, literários e culturais – que 

funcionavam como verdadeiros guias da cidade, trazendo informações gerais 

sobre suas instituições, seus hábitos e espaços de cultura e entretenimento, 

estabelecimentos de ensino etc., além de indicadores comerciais e de 

profissões; folhas e revistas domingueiras; folhas e jornais de bairro geralmente 
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pertencentes à imprensa de imigrantes e, jornais da imprensa operária. (cf. 

CRUZ, 2000, pp. 85-86; 139). 

O uso do jornal – fazendo parte do conjunto de fontes consultadas em 

temáticas pertinentes ao campo das ciências humanas – tem sido cada vez 

mais comum e profícuo, o que se pode verificar em trabalhos como os de 

Gomes (1981); Sevcenko (1992); Balcão (1998); Sodré (1999); Cruz (2000); 

Bontempi Junior (2001); Dias (2001) e Deaecto (2002). Isto é compreensível, 

entre outras razões, se for levado em conta o tratamento dado por Pomian 

(1998), ao considerar o jornal como um semióforo, ou seja, fazendo parte de 

uma classe de objetos “destinados a substituir, completar ou prolongar uma 

troca de palavras, ou a conservar-lhe o vestígio, tornando visível e estável o 

que de outra forma ficaria evanescente e acessível somente ao ouvido”6 (p. 

80).  

A seção de classificados do jornal pode ser entendida com base na 

mesma linha de raciocínio. Como explica Pomian (1998), os semióforos são 

compostos de um suporte e de um signo que servem de linguagem e, 

primordialmente, substituem algo que não se encontra visível na atualidade, 

mostrando-a, indicando-a, recordando-a ou conservando dela vestígio, “para 

impor aos seus destinatários a atitude dos espectadores”. Ou, como diz Dias 

(2001), “o jornal além de oferecer dados sobre a sociedade (seus usos e 

costumes, suas questões econômicas e políticas), também auxilia na 

compreensão da vida de nossos antepassados.” (p. 111).  

É possível utilizar a mesma idéia aplicando-a, por transposição, à seção 

dos anúncios classificados. Os “classificados”, denominação como atualmente 

                                            

6 “É por isso que, legitimamente, não se podem encarar os objectos independentemente dos 
homens, que, ao servirem-se deles, lhes conferem funções e, no caso dos semióforos, 
significados. Mas pela mesma razão os homens e os seus comportamentos não poderiam ser 
encarados sem os objectos de que se servem e que co-determinam o seu lugar na hierarquia 
social, os seus papéis e as suas identidades.” (POMIAN, 1998, p. 95.) 
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são conhecidas as seções de anúncios dos jornais que se destinam à oferta e 

procura de mão de obra e à compra e venda de automóveis, imóveis etc., 

podem ser tratados como um testemunho de determinada época e de uma 

sociedade específica. Considerar os classificados como semióforos, permite a 

realização de uma pesquisa histórica sobre a vida urbana em São Paulo no 

início do século XX. Afinal, é um período no qual a imprensa se consolidava no 

cotidiano urbano da cidade e assumia, cada vez mais, importância para aquela 

sociedade em que, como diz Sodré (1999), “vendia-se informação como se 

vendia outra qualquer mercadoria. E a sociedade urbana necessitava de 

informação para tudo, desde o trabalho até a diversão” (p. 275).  

Nesse momento, a imprensa paulista se encontrava no auge do 

processo que transformará definitivamente a maneira como estava organizada 

até então e o seu modo de produção. 7  

Uma sociedade que necessitava de informação, inclusive para saber de 

que maneira poderia adequar-se às novas tendências de um mercado de 

trabalho que, constituído por estrutura cujo fulcro econômico corresponde a 

relações de produção e de trabalho peculiares ao setor terciário, exigia de seus 

indivíduos um conjunto de conhecimentos e habilidades próprios e sem 

paralelo em outro ambiente. Neste caso, o jornal representava um elo entre o 

setor terciário e as diversas fontes de recursos humanos que atenderiam às 

necessidades demandadas pelo mercado de trabalho, ou seja, funcionava 

também como um importante instrumento de recrutamento. 

 

                                            
7 Um dado que chama à atenção, sobre o movimento da imprensa escrita pela sociedade 
brasileira desse período, em especial em São Paulo, refere-se à tiragem de exemplares do 
jornal O Estado de S.Paulo. Sodré (1998) afirma que “O órgão do Partido Democrático 
completaria, em dezembro de 1927, um total de 684.000 exemplares de tiragem, atingindo 
1.224.000, nos primeiros meses de 1928.” (pp. 368-369). O autor faz referência ao OESP, 
quando diz “o órgão do Partido Democrático” e, apesar de não ter sido preciso com relação à 
quantidade de meses a que alude ao referir-se aos “primeiros meses de 1928”, depreende-se 
que, em apenas alguns meses, a tiragem do jornal praticamente alcançou, em números 
absolutos, a quantidade total da tiragem dos 52 anos de sua existência. Sabe-se que, uma das 
grandes razões desse crescimento está ligada à transformação da imprensa nacional, de 
artesanal, para a sua fase definitivamente industrial, que ocorre principalmente na década de 
20. (cf. SODRÉ, 1998, pp. 355-356). 
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A utilização da imprensa como fonte de pesquisa exige o uso de 

metodologia adequada que, todavia, não pode ser tomada como válida para 

todos os casos, pois depende da experiência peculiar relacionada ao trabalho 

do pesquisador. Gomes (1981), na tentativa de explicar as modificações 

ocorridas no método de levantamento de suas fontes, conclui que, “é 

importante a realização de um levantamento bem sistemático em pelo menos 

um ‘grande’ jornal, o que exige a formulação de um critério para orientar tal 

escolha.” (p. 265).  

O resultado deste procedimento permite compor uma referência central, 

a partir da qual é possível estabelecer as principais diretrizes do trabalho e 

organizar as outras fontes, jornais ou não. É o que ocorre com o presente 

trabalho, que se configurou por metodologia específica e pela escolha d’ O 

Estado de S.Paulo como principal fonte de pesquisa. 

A pesquisa iniciou-se no Arquivo do Estado de São Paulo, onde os 

jornais estão preservados em microfilmes. Em função das condições em que 

parte do material se encontra, com alguns anúncios completamente ilegíveis, 

passou-se ao Centro Cultural de São Paulo. No entanto, nesse local, a 

quantidade de periódicos microfilmados é limitada e, com relação ao período 

estudado, não se encontra disponível, em acervo, o jornal O Estado de 

S.Paulo.  

Por essas razões, o trabalho ficou concentrado, primordialmente, na 

Biblioteca Mario de Andrade – único local encontrado na cidade no qual os 

jornais são disponibilizados em suporte impresso e em condições razoáveis de 

consulta, isto é, com infra-estrutura de recursos humanos e materiais adequada 

ao atendimento a pesquisadores interessados nesse tipo de documentação.  
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Figura 1: Cópia da seção de anúncios classificados do OESP, em 1910                 

  Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 01/01/1910, p. 09. 

 

Inicialmente a proposta era trabalhar com os principais jornais que 

circulavam em São Paulo no período entre o final do século XIX e as três 

primeiras décadas do séc. XX. Em um primeiro momento constatou-se – por 

meio da consulta aos jornais Correio Paulistano e O Estado de S.Paulo – que 

até à primeira década do século XX, os anúncios de recrutamento ainda eram 

escassos e pouco estruturados no contexto da publicação: apesar de estarem 

inseridos na seção de anúncios do jornal, aparecem com pouco destaque, 

misturados a outros vários anúncios de ordem geral, como notas de 

falecimento, missas de 7º dia, vendas de objetos, pessoas que se oferecem 

para trabalhar, aluguel e venda de imóveis etc. (conforme Figura 1). 

No entanto, apesar de serem publicados em meio a outros, sem que 

houvesse distinção em uma seção exclusiva, os anúncios de recrutamento dão 

notícias do mercado de trabalho: 

Uma importante sociedade de seguros sobre a vida tendo algumas vagas 
no seu corpo de agentes, admite ao seu serviço pessoas de reconhecida 
seriedade para angariar seguros nesta Capital e no interior do Estado. 
Escrever dando referências à caixa postal n. 49. S. Paulo. (CORREIO 
PAULISTANO, 21/01/10, p. 7.) 
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Precisa-se de um mocinho de 13 a 14 annos, que seja instruído. Rua São 
João n. 100. Livraria. (O ESTADO DE S.PAULO, 09/10/10, p. 9; 10/10/10, 
p. 8.) 

Precisa-se de uma boa ajudante de costureira à R. da Alfândega, 16 Braz. 
(O ESTADO DE S.PAULO, 10/10/10, p. 8.) 

Menino: Que saiba ler, precisa-se de um, para escriptorio commercial. Rua 
Benjamin Constant n. 25. (O ESTADO DE S.PAULO, 24/11/10, p. 10.)  

 

A partir de meados dos anos 20, em ambos os jornais, já são 

perceptíveis o aumento da demanda para o setor terciário e, no O Estado de 

S.Paulo, o destaque ganho pelo recrutamento no setor de anúncios, em seção 

denominada “Empregados que se procuram”. A partir dessa época, é comum 

encontrar mais de um anúncio diário. Por exemplo: 

Facturista – Precisa-se de dois facturistas que tenham boa calligraphia, 
que escrevam bem a machina e que sejam bons calculistas; Trata-se á rua 
25 de Março n.199. (O ESTADO DE S.PAULO,  04/02/20, p. 8; 05/02/20, p. 
8; 09/02/20, p.13.) 

 

Com base na literatura pertinente ao assunto e nos indicadores 

fornecidos pelo trabalho de pesquisa com as fontes, o período de estudo foi 

delimitado entre 1920 e 1930, em que, relativamente às décadas anteriores, 

quando comumente se encontra apenas um anúncio diário, evidencia-se um 

aumento da demanda por recrutamento através de anúncios em jornais. 

Evidentemente, este aumento reflete o incremento das atividades econômicas 

e da urbanização na cidade de São Paulo, que têm como conseqüência a 

multiplicação das funções comerciais e das necessidades de capacitação 

profissional para o trabalho nesse setor.  

A cidade de São Paulo, nos anos 1920, toma do Rio de Janeiro a 

condição de grande centro econômico do país (cf. SINGER, 1968). Para 

Singer, ostentar uma posição como essa significava a ocorrência de uma 

conjunção de três grandes fatores: a proximidade do mercado consumidor, a 

localização da fonte de matérias-primas e os mercados de fatores (mercado de 

capitais, de consumo e de trabalho).  
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Entre 1890 e 1910 o Rio de Janeiro preenchia todas essas condições – 

sendo a Capital Federal, fazia com que a proximidade do governo atraísse a 

indústria; foi palco do primeiro ramo industrial instalado no país – a tecelagem; 

e, possuía o maior mercado de capitais do Brasil – ali se localizavam as sedes 

do Banco do Brasil e de outros bancos estrangeiros 8. Incontestavelmente, 

nesse período,  – e como se pode verificar na Tabela 1 – era também a maior 

cidade brasileira e, portanto, o maior mercado de consumo e de trabalho. São 

Paulo começará, justamente a partir desse período, a superar em números a 

capital brasileira: 

A acanhada aldeia paulista, que em 1872 era nove vezes menor que a 
capital do país, em 1920 só era duas vezes menor: multiplicara seu 
contingente demográfico 18 vezes, já apresentando não só um 
considerável tamanho urbano, mas também, e especialmente, um conjunto 
mais complexo de inter-relações urbanas econômicas e sociais. (CANO, 
1997, p. 241.) 

 

Segundo Fausto (2000), a imigração européia e a migração rural criarão 

uma grande oferta de mão-de-obra disponível na cidade, que será a base da 

formação de um verdadeiro exército industrial de reserva para o 

desenvolvimento econômico de São Paulo9. O início dos anos 90, no século 

XIX, é marcado pela entrada no estado de São Paulo, de mais do que o dobro 

das pessoas necessárias para cuidar do café produzido no campo.

                                            
8 Não obstante a organização bancária no Brasil ter permanecido precária em todo o período 
da Primeira República. (cf. PERISSINOTTO, 1997, p. 50). 
9 Esta idéia, qual seja, que se cria um reservatório de força de trabalho na cidade, composto de 
mão-de-obra oriunda do campo, tanto estrangeira quanto nacional, desenvolvida por Fausto 
(2000), encontra-se anteriormente presente no estudo de Singer, em 1968, no capitulo em que 
o autor trata do desenvolvimento econômico e da evolução urbana em São Paulo. 
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Para o autor, este contingente, ao se deparar com “um acentuado 

declínio no salário rural como conseqüência da contínua chegada de 

trabalhadores”, transfere-se logo para os centros urbanos, criando ali os 

verdadeiros bolsões10 humanos que constituiriam a base da força de trabalho, 

tanto no setor industrial como no setor de serviços11: 

Por certo, houve muitas alternativas para a inserção no conjunto de 
atividades que a Capital do Estado em especial estava desenvolvendo. 
Mas os indícios da formação de um exército industrial de reserva, 
previamente a um momento de decisiva arrancada da industrialização da 
cidade, são bastante claros. Assim, quando São Paulo iniciou esta 
arrancada, a partir de 1905 aproximadamente, não se registrou nenhuma 
crise de mão-de-obra, o que de resto favoreceu o processo de 
acumulação. É tentadora a hipótese de que na própria cidade se tinha 
criado um reservatório de força de trabalho, expulsa do campo (...), com a 
crise da cafeicultura iniciada em fins do século. (FAUSTO, 2000, p.24; grifo 
meu.) 

 

A partir da última década do século XIX, a cidade de São Paulo passou 

a crescer aceleradamente, constituindo um pólo urbano cada vez mais pujante, 

no qual aquele reservatório de força de trabalho irá abastecer de recursos 

humanos o setor de prestação de serviços. Este exército de reserva era 

composto, predominantemente, pelos escravos libertos cuja “inserção no 

sistema sócio-econômico se dá no terciário de mínima produtividade, 

constituindo o que se tem denominado ‘mão-de-obra’ sobrante” (cf. QUIJANO, 

apud FAUSTO, 2000, p. 26), e pelos estrangeiros imigrados. 

Além disso, é na década de 1920 que se torna evidente, nos 

classificados dos jornais, o aumento na quantidade de pedidos para funções no 

                                            
10 Na última década do século XIX, a configuração geopolítica da cidade indica a formação de 
bairros, próximos à região de várzeas e às estações ferroviárias – onde os terrenos eram mais 
baratos –, ocupados pela maioria dos imigrantes recém-chegados. (cf. FAUSTO, 2000.)  
11  Denominação dada ao conjunto das atividades que se desenvolvem especialmente nos 
centros urbanos e que são diferentes das atividades industriais e agropecuárias. Tais 
atividades normalmente se enquadram no assim chamado setor terciário da economia, como o 
comércio, os transportes, a publicidade, as telecomunicações, a educação, a saúde, a 
recreação, o setor financeiro e de seguros e a administração pública. (Cf. SANDRONI, 2003, p. 
553) 
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setor terciário. A principal procura por candidatos refere-se a vagas no 

comércio, em escritórios e em casas particulares. 

No comércio – no sentido genérico – recrutam-se candidatos para 

cargos de balconista, barbeiro, bordadeira, caixa, chauffeur, costureira, 

garçom, vendedor, viajante, entre outros. Para essas funções, as principais 

exigências estão ligadas à apresentação de referências e ter prática na função. 

No caso específico de escritórios comerciais, há vagas para cargos de 

contador, correspondente, datilógrafo, escriturário e guarda-livros – sendo a 

maioria com exigências básicas quanto ao conhecimento de línguas, ao 

manuseio de máquinas de escrever e à apresentação de referências. As 

famílias também utilizam o jornal como meio de comunicação com o mercado 

de trabalho e anunciam vagas para o trabalho em casas particulares, nas 

funções de ama, arrumadeira, chauffeur, copeiro, cozinheira, criado, 

governante e pajem. Neste caso, as vagas estão vinculadas à nacionalidade do 

candidato, à apresentação de referências e ao conhecimento de determinadas 

línguas.  

Além dessas categorias gerais, referentes à destinação das vagas, a 

saber, comércio, escritórios e casas particulares, também a docência se 

destaca nos anúncios classificados como uma categoria específica 

demandada, cujas vagas destinavam-se tanto a pequenas escolas – 

principalmente em fazendas e regiões do interior – quanto para lecionar em 

casas particulares.  

A riqueza representada pelos jornais desse período para a investigação 

do segmento comercial, e dos serviços a ele relacionados 12, corrobora as 

                                            
12 A Tabela 1 mostra que a classificação das atividades econômicas no período ainda não 
especifica a distinção entre comércio e serviços, tampouco considera o setor terciário e seus 
segmentos econômicos – esta nomenclatura só será assim considerada, pelo IBGE, a partir de 
censos realizados em décadas posteriores. No entanto, os estudos realizados pela 
Coordenadoria de Informações Estatísticas – CIE, através da Emplasa – Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano S.A., vinculada à Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento do Governo do Estado, sobre a divisão da população ativa por setores de 
produção, classificam as atividades produtivas divididas nos setores primário, secundário e 
terciário. (Cf. Tabela 2) 
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informações trazidas por Balcão (1998), que, em estudo que privilegia a seção 

de reclamações publicada nos jornais de São Paulo, afirma: 

Uma identidade que se destaca entre os reclamantes é a de pequenos 
e médios comerciantes. A população paulista em fase de crescimento 
contínuo favorece a expansão da rede comercial e de serviços urbanos. 
Com isto, incentiva o estabelecimento de novas casas comerciais e de 
negócios, constituídas por grandes atacadistas, setores intermediários, 
comércio varejista e pequenas casas comerciais espalhadas pelo centro 
da cidade e seus arrabaldes. (p. 120.) 

 

No presente trabalho optou-se pela consulta ao O Estado de S.Paulo 

uma vez que, da consulta aos principais jornais em circulação no período13, 

resultou a constatação da predominância daquele jornal sobre os demais, não 

só no que concerne à quantidade de anúncios diários, como também às 

estratégias utilizadas para diferençar os anúncios em geral, como separar as 

vendas e alugueres de imóveis, por exemplo, dos anúncios que buscavam 

empregados. Muito provavelmente isto seja reflexo, como se viu, do fato de 

este jornal ser o de maior circulação em todo o estado. Como afirma Sevcenko 

(1992),  

A indústria editorial paulista (...) assiste a um boom inesperado a partir 
do início dos anos 20. (...) Ele envolve não só livros, mas também revistas 
e folhetos de todo tipo, sendo que o próprio O Estado se beneficia dele, 
consolidando sua posição de jornal de maior tiragem do país, compondo 
um corpo de articulistas e redatores que envolve intelectuais dos mais 
brilhantes do país, além, dado excepcional, de algumas das maiores 
celebridades da imprensa européia, como colaboradores permanentes. (p. 
95) 

 

 

 

 

 

                                            
13 Quando o projeto desta pesquisa foi elaborado, na fase em que se testava a viabilidade de 
usar os anúncios classificados como fonte de pesquisa, foram consultados os seguintes jornais: 
Correio Paulistano, O Estado de S.Paulo e Folha da Manhã. 
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O registro dos anúncios considerou aqueles pertinentes a funções 

ligadas ao setor terciário – comércio e serviços – e ocorreu em duas etapas 

distintas. Na primeira, ao testar os classificados para asseverar que podiam ser 

usados como fonte de pesquisa para o estudo, a investigação resultou no 

levantamento dos anúncios publicados em todo o primeiro semestre de 1920; 

nos dez primeiros dias dos meses de março, abril e julho de 1925; nos meses 

de maio e junho de 1925;  nos meses de janeiro e outubro de 1927;  e, 

finalmente, nos anúncios publicados no mês de janeiro de 1930.  

 

Tabela 2  
 

Cidade de São Paulo – População Ativa por Setores de 
Produção*: 1798 - 1836 - 1893 - 1950 

 
Atividades 
Produtivas 

1798 % 1836 % 1893 % 1950 % 

Primárias 1.761 54,3 3.511 56,6 3.223 6,0 19.917 1,2 

Secundárias 431 13,3 775 12,5 13.908 25,7 420.071 25,4 

Terciárias 1.055 32,4 1.916 30,9 36.901 68,3 1.213.119 73,4 

Total 3.247 100,0 6.202 100,0 54.032 100,0 1.653.107 100,0 

Fonte: Emplasa – Memória urbana: a grande São Paulo até 1940. v. 2.  São Paulo: Arquivo do 
Estado, Imprensa Oficial, 2001, p. 62. 
 
*Não estão compreendidas as atividades indeterminadas 

 

Os anúncios foram registrados em sua íntegra, considerando o 

conteúdo, a grafia utilizada, o dia da publicação do jornal e o número da página 

correspondente. No total, o registro coletado nessa etapa atingiu o número de 

546 anúncios, nos quais se analisou a destinação, a função, o salário 

oferecido, a localização do estabelecimento recrutador, o gênero e os atributos 

referentes aos candidatos procurados 14 . Esse número permitiu que se 

                                            
14 O total de registros de anúncios apresentados refere-se à soma daqueles que aparecem pela 
primeira vez, ao pesquisador, durante a investigação nos classificados dos jornais. Não se 
considera, neste total, o número de vezes em que o mesmo anúncio se repete nas edições dos 
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começasse a vislumbrar o processo de organização daquele setor na cidade de 

São Paulo, ou seja, as funções requeridas pelo mercado de trabalho e 

divulgadas pelos anúncios classificados do jornal pareciam ser basicamente as 

mesmas ao se compararem as diferentes épocas da investigação – o primeiro 

semestre contínuo de 1920 e os meses selecionados de 1925, 1927 e 1930.  

A leitura e a análise dos anúncios levaram a uma nova atualização dos 

procedimentos de pesquisa. Na segunda etapa, importava sistematizar os 

dados, verificando a regularidade da demanda pelas funções detectadas, ao 

longo do período restante. Como o grande volume de anúncios exigiria 

procedimentos e disposição muito difíceis de serem administrados no domínio 

de abrangência do presente trabalho 15, neste ponto foram selecionados cinco 

anos ao longo do período para uma investigação mais sistemática. Inicialmente 

a escolha foi pelos anos referentes ao início, meio e fim do período – 1920, 

1925 e 1930 – para, em seguida, determinar os anos intermediários – 1923 e 

1927 –, na tentativa de abranger  uma parcela significativa do período.   

Após a definição dos anos com os quais se trabalharia nesta fase, 

definiu-se um intervalo, marcado a cada três meses, a partir do qual a pesquisa 

se concentraria para coleta de anúncios diários. Para isto, realizou-se um 

sorteio que determinou o mês de janeiro como sendo o primeiro desse 

intervalo16 . Assim, a segunda etapa da pesquisa refere-se aos meses de 

                                                                                                                                
dias ou meses seguintes – o que também foi registrado e ocorre, em média, três vezes por 
anúncio. 
15 Neste procedimento seguiu-se a orientação de Gomes (1981), com relação à sua experiência 
de trabalho com jornais, na qual, “a modificação introduzida no método de levantamento teve 
origem no próprio andamento do trabalho. O volume de informações foi de tal ordem, 
superando nossas previsões, que determinou a alteração para ser possível o cumprimento 
parcial do cronograma.” (p. 265).   

16 A sistematização e o tratamento estatístico decorrentes desta etapa da pesquisa só foram 
possíveis graças à orientação do Prof. Odair Sass, que, muito gentilmente, leu os resultados do 
que houvera sido realizado até então e, considerando os objetivos propostos pelo trabalho e as 
possibilidades de se atingir resultados confiáveis para análise do período, traçou os novos 
procedimentos no tratamento com as fontes. As sugestões com relação à quantidade de anos a 
ser investigada e à forma de escolha dos períodos – meses e anos – nos quais se daria a 
consulta aos jornais, nesta etapa, facilitaram a aproximação aos resultados da pesquisa e a 
conclusão deste trabalho. 
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janeiro, abril, julho e outubro dos anos de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930, cujos 

dados são tratados estatisticamente.17  

Desta feita, mantiveram-se as mesmas categorias de análise e, embora 

os anúncios não tenham sido transcritos na íntegra, registraram-se mês e ano 

da publicação dos anúncios, destinações, funções, cargos, salários oferecidos, 

localização dos estabelecimentos, gêneros, e atributos referentes aos 

candidatos.  

O resultado foi o registro de mais 1.842 anúncios, que confirmaram a 

permanência daquela mesma demanda percebida na primeira fase de 

investigação, inclusive no que se refere à maioria das exigências com relação 

aos atributos.  

Identificou-se nesses intervalos de tempo, com algumas variações em 

particular, as funções de datilógrafo, empregado para serviços gerais de 

escritório, correspondente, guarda-livros e faturista – para trabalhar nos 

escritórios comerciais.  

Tendo como destinação o comércio, as funções de vendedor – 

considerado como externo quando se tratasse de trabalho realizado nas ruas e, 

interno, principalmente para atendimento no balcão – prático de farmácia, 

viajante, farmacêutico e de empregado para serviços gerais no comércio.  

Finalmente, para as casas particulares, as funções de governante, 

empregado para serviços gerais de casa, cozinheira, chaufeur e arrumadeira .18 

 

 

                                            
17 Os dados referentes aos anúncios registrados na primeira etapa da pesquisa não fazem 
parte da comparação quantitativa do período. Aproveita-se a transcrição ipsis literis do 
conteúdo dos mesmos para ilustrar algumas das análises qualitativas realizadas ao longo do 
trabalho.  
18 As funções descritas estão apresentadas em ordem decrescente, conforme o número de 
anúncios publicados no período.  
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Estrutura da dissertação 

 

O primeiro capítulo trata de 2.025 anúncios extraídos da seção de 

classificados dos jornais, que recruta candidatos para o mercado de trabalho – 

considerando as funções voltadas para o trabalho em escritórios e no comércio 

em geral – aprofundando-se o estudo daqueles direcionados aos escritórios 

comerciais. As categorias de análise foram selecionadas considerando-se as 

profissões, a localização dos estabelecimentos recrutadores, os principais 

atributos exigidos pelos diversos cargos e a oferta salarial explicitada nos 

anúncios.  

O segundo capítulo considera o registro de 477 anúncios da seção de 

classificados dos jornais, que oferece escolas e cursos à população. Estes 

anúncios foram classificados, para análise, por sua ligação direta ao ensino 

profissional e porque as escolas anunciantes tinham como objetivo principal a 

formação de indivíduos para trabalharem em funções comerciais. Identificam-

se quais são as escolas anunciantes nos principais periódicos em circulação, 

no período, em especial n’O Estado de S.Paulo, que cursos são oferecidos, o 

que se ensina, e que relação mantém com a configuração do setor terciário  da 

época. Com relação a este último aspecto, a análise compara a demanda do 

mercado verificada no capítulo anterior; e, a oferta de escolas e cursos 

presente nesta seção do jornal.  

Ao final da dissertação, se estabelece uma relação entre o ensino 

comercial oferecido e a organização da sociedade paulistana, a fim de 

compreender, por meio do conteúdo dos anúncios, a dinâmica da vida 

societária e do mercado de trabalho, da vida cotidiana e do ensino profissional.  
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CAPÍTULO I 

EMPREGADOS QUE SE PROCURAM 

Este capítulo apresenta um panorama do mercado de trabalho, no setor 

terciário em São Paulo, entre 1920 e 1930.  

Para tanto, é a seção de classificados do jornal O Estado de S.Paulo a 

principal fonte dos dados aqui analisados, motivo pelo qual se inicia o capítulo 

com uma breve apresentação do alcance e significado deste periódico para a 

sociedade paulista da época.  

Empregados que se procuram é o título da seção do jornal voltada 

especificamente ao recrutamento de candidatos para empregos oferecidos pelo 

mercado de trabalhado da cidade. É com base no registro desses anúncios que 

se investigam as profissões, suas funções e qualificações, a localização dos 

estabelecimentos recrutadores, os principais atributos exigidos pelos diversos 

cargos e a oferta salarial explicitada nos anúncios.  

Dos empregos oferecidos, as principais destinações são vagas para 

trabalho no comércio e em escritórios comerciais. Sendo os empregos para 

escritórios o maior foco de interesse do presente trabalho, aprofunda-se o 

estudo sobre a dinâmica deste segmento específico, verificando-se de que 

maneira estava organizado no período citado, destacando para isso um item 

exclusivo para tratar do tema. 
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1.1 Jornal O Estado de S.Paulo 

 

De acordo com Sodré (1999), a origem de O Estado de S.Paulo está no 

jornal A Província de São Paulo, cujo primeiro número circulou a 4 de janeiro 

de 1875. A Província de São Paulo representa um marco na história da 

“mercantilização da imprensa”, pois foi o primeiro jornal a ter venda avulsa. 

Este evento ocorreu exatamente a 23 de janeiro de 1876, alguns dias após a 

celebração do primeiro aniversário em circulação. Até então, a maioria dos 

jornais da época,  

vivia de anúncios (de casas comerciais de amigos, de falecimentos, de 
missas, de partida de navios em Santos, de espetáculos de teatro, de 
chegada de médicos da Corte, de negros fugidos), e de assinaturas, 
estimuladas por prêmios sorteados com a loteria. (SODRÉ, 1999, p. 226).  

 

Apesar da indignação com que este sistema fora inicialmente recebido 

pela concorrência, os outros jornais logo seguiram o mesmo caminho e, assim, 

vemos surgir na capital, “os jornaleiros, depois as bancas e os pontos, e a 

disputa dos pontos19.” (p. 227).  

Passados quinze anos da fundação da A Província de São Paulo, o 

jornal teve o seu título alterado e passou a adotar o atual. Esta alteração fora 

determinada logo em seguida à proclamação da República, no entanto, “só 

entraria em uso a 1º de janeiro de 1890” (p. 241). No período estudado, é 

flagrante a ocorrência de outras importantes mudanças na história de O Estado 

                                            
19 O estudo de Balcão (1998) oferece uma idéia mais precisa dos pontos de venda e de leitura 
dos jornais, na época . O jornal era acessível à população por via de assinaturas, ou em locais 
específicos de venda – nos quais a autora aventa a hipótese de que poder-se-ia fazer as 
assinaturas e publicar anúncios – e, em lugares de acesso público, tais como charutarias, 
quiosques, papelarias, casas livreiras ou, então, em engraxates, barbeiros e consultórios. Além 
desses locais, existiam ainda alguns gabinetes e salas de leitura nos quais jornais, revistas e 
livros encontravam-se à disposição dos freqüentadores.  
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de S.Paulo . Júlio de Mesquita20, que entrara para a redação da A Província de 

São Paulo em 1885, – e de que assumiria a direção política, ao lado de Rangel 

Pestana, em 1891, tornando-se proprietário único em 1902 – falece em 1927 e, 

a partir disto, em 15 de março do mesmo ano, “organizou-se a sociedade 

anônima que presidiria a empresa do Estado de São Paulo (...). As oficinas 

passam à Rua Barão de Duprat, 233, e, em 1929, a redação instalou-se à Rua 

Boa Vista, 186” (p. 368). 21 

É fundamental que se entenda o papel de O Estado de S.Paulo neste 

período e as razões pelas quais se dá a ele tal importância no conjunto das 

fontes utilizadas. Era um jornal que, no período de abrangência desta pesquisa, 

já contava com uma tradição de mais de 50 anos em circulação e representava 

grande influência no mercado comercial e financeiro. Além do que, significava 

um extraordinário espaço de investimento, cujo produto principal dividia-se 

entre a informação e a publicidade – no qual se incluem os anúncios, que 

tiveram papel decisivo em sua consolidação como importante periódico 

paulistano desde os primórdios de sua existência.  

À parte de que detinha, no período de interesse do estudo, a maior 

circulação na imprensa escrita, o jornal O Estado de S.Paulo já começava a 

apresentar os classificados em seção própria, característica que se mantém 

constante em todos os exemplares, com uma diagramação bem definida e bem 

delimitada, localizada em páginas que geralmente coincidiam de um dia para 

outro. Criava também o subtítulo “EMPREGADOS QUE SE PROCURAM” – 

que servia tanto para chamar a atenção do leitor ao recrutamento de pessoas 

para o mercado de trabalho quanto para destacar o espaço específico, no 

jornal, em que estes classificados se encontravam reunidos. Essas estratégias 

não só facilitavam a consulta direta a este tipo de anúncio, como evidenciam 

um crescimento da oferta de empregos para o setor terciário paulistano, 

                                            
20 Conforme indicação de Sodré, para o estudo de sua vida, ver: Centenário de Júlio Mesquita, 
S. Paulo, 1958. 
21 Além de Werneck Sodré (1999), podem-se obter informações sobre a história da imprensa 
paulistana em Cruz (2004) e, especificamente sobre a trajetória do jornal O Estado de S.Paulo, 
em Pestana (1917).  

 



Empregados que se procuram 
 

 

40

especialmente utilizando o jornal como uma possibilidade de acesso ao 

mercado de trabalho e como um potencial meio de comunicação da população 

local – assunto em voga no período.  
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1.2 Empregados que se procuram 

Figura 2: Cópia da seção de anúncios classificados para empregados 

 
Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 25/10/1923, p. 9. 
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A análise da seção “EMPREGADOS QUE SE PROCURAM”, do jornal O 

Estado de S.Paulo , no período entre 1920 e 1930, foi realizada com base no 

registro total de 2.025 anúncios – classificados por sua pertinência às funções 

ligadas ao setor terciário. Desse número, 1.542 anúncios serão aqui tratados 

estatisticamente, cuja destinação refere-se, na grande maioria das vezes, a 

cargos para atuação no comércio em geral – 47,2% dos anúncios – e para 

escritórios comerciais – 42,93% dos anúncios. O restante destinava-se a 

trabalhos realizados em casas particulares – 9,79% dos anúncios. (cf. Tabela 

3). 

De uma maneira geral, os principais atributos exigidos para se trabalhar 

no comércio diziam respeito a apresentar referências pessoais (21,4%), ter 

disponibilidade para trabalhar no balcão (12,3%) e comprovar prática 

profissional (10,8%). Em seguida solicitava-se que o candidato fosse bem 

relacionado (6,9%); dominasse uma língua estrangeira (3,7%); tivesse 

disponibilidade para trabalhar em cidades do interior (3,7%); conhecesse bem a 

cidade e, com o mesmo número de anúncios, tivesse uma boa apresentação 

pessoal (3,4%); pagasse fiança (2,3%); os atributos solteiro, competente e ativo 

aparecem no mesmo número de anúncios (1,8%); assim como, na mesma 

proporção, ter boa caligrafia, ser estrangeiro e querer trabalhar no litoral são 

exigências que aparecem em aproximadamente 1% do total de anúncios 

destinados ao comércio.   
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Tabela 3  
Destinações das funções ofertadas pelos anúncios do OESP 

 
Comércio Escritório Particular Docência 

Ano 
 

Mês 
 

Total % Total % Total % Total % 

Janeiro 07 0,45 10 0,65 01 0,07 - - 

Abril 06 0,39 03 0,19 - - - - 

Julho 37 2,40 17 1,10 - - - - 
1920 

Outubro 18 1,17 09 0,58 15 0,97 - - 

Janeiro 30 1,95 23 1,49 14 0,91 01 0,06 

Abril 39 2,53 23 1,49 12 0,78 - - 

Julho 26 1,69 23 1,49 06 0,39 01 0,06 
1923 

Outubro 50 3,24 45 2,92 09 0,58 02 0,13 

Janeiro 53 3,44 76 4,93 12 0,78 - - 

Abril 73 4,73 98 6,36 09 0,58 01 0,06 

Julho 76 4,93 75 4,86 07 0,45 02 0,13 
1925 

Outubro 77 4,99 47 3,05 12 0,78 01 0,06 

Janeiro 18 1,17 48 3,11 - - - - 

Abril 36 2,33 29 1,88 10 0,65 01 0,06 

Julho 37 2,40 33 2,14 08 0,52 01 0,06 
1927 

Outubro 30 1,95 24 1,56 04 0,26 02 0,13 

Janeiro 06 0,39 28 1,82 - - - - 

Abril 29 1,88 28 1,82 08 0,52 - - 

Julho 63 4,09 18 1,17 05 0,32 01 0,06 
1930 

Outubro 18 1,16 05 0,32 06 0,39 - - 

Total 729 47,28 662 42,93 138 8,95 13 0,84 

 Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo  (Janeiro, Abril, 
Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 
 
OBS.: “-” significa zero. 
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Nos escritórios comerciais, as principais exigências correspondiam ao 

conhecimento de datilografia e correspondência (47,4%) – sendo que, em 

28,3% desses casos o anúncio tornava explícita a exigência de que o 

candidato comprovasse a habilitação nessas áreas, não bastando o 

conhecimento prático –; domínio de pelo menos uma língua estrangeira – 

essencialmente inglês, francês, alemão ou português (principalmente no caso 

dos anúncios que exigiam que a nacionalidade do candidato fosse estrangeira) 

– (29,9%); apresentação de referências profissionais, em 23,7% dos 

classificados. Nessa categoria de anúncios também estão presentes os 

pedidos de comprovação de prática na função (15,4%); conhecimento de 

serviços gerais de escritório (12,8%); apresentação de boa caligrafia (8,6%); 

conhecimento de contabilidade (5%); estenografia (3,6%); escrituração, faturas 

e contas correntes (1,4%). Nesta categoria, a procura por candidatos de 

nacionalidade estrangeira correspondia a 2,1% e, no caso de pagamento de 

fiança e disponibilidade para trabalhar no interior a 0,8%. 

Para as casas particulares consideram-se dois grupos distintos. Um, que 

se destinava à docência, e no qual encontramos 13 anúncios, sendo 12 que 

buscam professores e um que busca “institutor”. Outro grupo, dizia respeito a 

funções para serviços em residências, tais como governante, empregados para 

serviços gerais, cozinheira etc.  

Apresentando cada um dos anúncios destinados aos professores, os 

atributos eram: dar aula em “cadeira mixta” rural; lecionar matemáticas, 

geografia e história, com nacionalidade portuguesa; ser casado, dedicado ao 

ensino, trabalhador, e desejoso de trabalhar em fazenda com casa, água, luz 

elétrica, leite e lenha; lecionar francês e piano; lecionar e preparar menina para 

ingresso na Escola Normal; ter formação como guarda-livros e escrituração, 

mantendo o salário pago pelo governo e mais 200$000, pagos pelo dono da 

fazenda; “lecionar matérias para entradas nas Escolas Normaes e Gymnasios 

e ensinar piano”; ter domínio de inglês no sistema Shorthand ou Pitman; 

lecionar as primeiras letras e trabalhar como governante; ter formação em 

contabilidade e datilografia e disponibilidade para lecionar em curso comercial 

do interior; lecionar aritmética escrituração mercantil e saber português; 
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lecionar francês e outros idiomas, ensinar piano e trabalhar como governante. 

No anúncio que pede um “institutor”, lê-se:  

Precisa-se de uma pessoa idônea para, durante o dia, acompanhar, 
tomar conta e repetir as lições do Gymnasio a um menino de 12 annos. 
Exigem-se optimas referencias. Offerta e pretensões para “Institutor” nesta 
folha. (OESP, 28/07/23, p. 11)  

 

Com relação ao segundo grupo, destinado aos serviços em 

residências, os anúncios exigem em primeiro lugar a apresentação de 

referências pessoais, em 31,9% dos casos; uma nacionalidade específica – em 

ordem decrescente, alemão, inglês, francês, suíço, brasileiro, europeu, 

português, americano, italiano, japonês e russo – perfazendo um total de 

24,6% dos anúncios; e saber uma determinada língua – em ordem 

decrescente, francês, inglês, português e alemão – que somam 13%. 

No caso dos empregos para trabalho em escritórios, percebe-se certa 

paridade na procura pela função de datilógrafo e pela de empregado para 

serviços gerais de escritório, seguidas pelas funções de correspondente e de 

guarda-livros. Para trabalhar nos estabelecimentos comerciais em geral, a 

profissão de vendedor é, de longe, a mais procurada pelos classificados. (Cf. 

Tabela 4). 

 

É interessante notar que, ao longo dos 10 anos, existe certo equilíbrio 

com relação à demanda do mercado anunciada na seção de classificados do 

jornal. As funções de vendedor interno, datilógrafo e empregado para serviços 

gerais de escritório mantêm a liderança em quase todo o período, sendo que, a 

disputa pelo primeiro lugar em demandas dá-se sempre entre as profissões de 

datilógrafo e vendedor.  
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Tabela 4  
Anúncios classificados por função e por destinação 

 

Função Comércio Escritório Particular Docência 
Ajudante de contabilidade - 05 - - 
Ajudante de guarda-livros - 10 - - 
Alfaiate 08 - - - 
Ama - - 04 - 
Arquivista - 03 - - 
Arrumadeira 04 - 07 - 
Auxiliar de escritório - 40 - - 
Barbeiro 01 - - - 
Bordadeira 04 - - - 
Caixa 13 - - - 
Caixeiro 17 - - - 
Chauffeur 02 - 15 - 
Confeiteiro 01 - - - 
Contador 02 09 - - 
Copeiro 02 - 02 - 
Correntista - 08 - - 
Correspondente 03 103 - - 
Corretor 09 - - - 
Costureira 24 - 01 - 
Cozinheira - - 19 - 
Criado - - 08 - 
Datilógrafo 01 187 - - 
Empregado para comércio 63 - - - 
Empregado para escritório - 163 - - 
Empregado para particular - - 23 - 
Escriturário - 06 - - 
Estenógrafo - 13 - - 
Farmacêutico 73 - - - 
Faturista 02 21 - - 
Garçom 01 - - - 
Gerente de Hotel 01 - - - 
Governante - - 51 - 
Guarda-livros - 90 - - 
Institutor - - - 01 
Manicure 01 - - - 
Médico 02 - - - 
Oficial de farmácia 37 - - - 
Pajem - - 08 - 
Prático de farmácia 85 - - - 
Professor - - - 12 
Taquígrafo - 04 - - 
Vendedor externo 82 - - - 
Vendedor interno 208 - - - 
Viajante 83 - - - 

Total 729 662 138 13
                  Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo                          
                  (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 

 
    OBS.: “-” significa zero. 
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A Tabela 5 permite acompanhar a variação na classificação das cinco 

funções mais procuradas, de acordo com a destinação e com o mês e ano em 

que aparecem nos  anúncios. Para trabalhar nos escritórios a maior quantidade 

de anúncios visa às funções de datilógrafo, correspondente, empregado para 

serviços gerais, guarda livros e auxiliar de escritório. Nessa categoria, os 

datilógrafos estão em primeiro lugar nos anos de 1920, 1923, 1925 e 1927. Os 

empregados para serviços gerais dividem essa posição com os datilógrafos em 

1923, lideram em 1930 e mantêm-se em segundo lugar nos anos restantes. 

Correspondentes e guarda livros oscilam entre o terceiro e quarto lugares no 

decorrer do período. A menor quantidade de anúncios refere-se sempre à 

função de auxiliar de escritório – ela só começa a aparecer, assim denominada, 

a partir de 1925, ano em que tem a maior procura.  

Para trabalhar no comércio, anúncios para vendedores (internos, 

externos e viajantes) alternam entre os mais procurados, perdendo o primeiro 

lugar em 1923, para os farmacêuticos e, o segundo lugar em 1920, para os 

práticos de farmácia.  

Na categoria cuja destinação é o trabalho em casas particulares, as 

governantes estão em primazia durante toda a década, sendo seguidas pela 

procura por empregados para serviços gerais, cozinheiras, chauffeurs e 

arrumadeiras – estas últimas não aparecem em 1920, nem em 1930. 
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Tabela 5  
Anúncios classificados por destinações e pelas funções mais procuradas 

em 1920 - 1923 - 1925 - 1927 - 1930 
Ano 

Setor Função 
1920 1923 1925 1927 1930 

Total

Datilógrafo 16 29 69 46 28 188 

Empregado de 

escritório 
10 29 60 35 29 163 

Correspondente 03 18 55 22 08 106 

Guarda-livros 08 22 45 10 05 90 

Escritório

Auxiliar de 

escritório 
- - 29 09 02 40 

Vendedor 

interno 
27 17 84 43 37 208 

Vendedor 

externo 
- 09 15 23 35 82 

Viajante - 21 41 11 10 83 

Prático de 

Farmácia 
12 15 37 12 09 85 

Comércio 

Farmacêutico 03 26 34 06 04 73 

Governante 03 13 12 08 15 51 

Empregado 

particular 
02 09 07 04 01 23 

Cozinheira 02 06 06 05 - 19 

Chauffeur 01 06 08 01 01 17 

Particular 

Arrumadeira - 03 06 02 - 11 

Professor - 03 04 04 01 12 
Docência

Institutor - 01 - - - 01 

                  Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo                          
                  (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 

    OBS.: “-” significa zero. 
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1.3 Empregos para escritórios 

 

Os atributos exigidos para o exercício das funções noticiadas pelos 

anúncios do jornal levam à constatação que é no segmento dos escritórios que 

se concentra o maior número de pedidos em que se torna evidente a 

necessidade de os candidatos comprovarem algum tipo de formação escolar, 

principalmente no que se refere ao ensino profissional. Isto justifica que os 

esforços de análise com relação à configuração do mercado de trabalho no 

período concentrem-se naquele segmento 

Conforme a Tabela 6, que trata da classificação por função e gênero, os 

anúncios que explicitamente não fazem distinção por homens ou mulheres são 

aqueles destinados principalmente aos datilógrafos e correspondentes, 

Moço ou moça - dactylographo-correspondente, precisa-se no largo do 
Palacio, 7 (3o. Andar) salas 5, 6 e 8. Inutil apresentar-se sem as 
habilitações exigidas. Dá-se preferencia a quem souber inglez. Tratar das 
9 ás 10 horas e meia. (OESP, 08/03/25, p. 13) 

 

No caso da profissão de datilógrafo, a preferência é pelas mulheres 

(presentes em 55,9% dos anúncios para esta categoria) – uma associação que 

parece existir desde o surgimento das máquinas de escrever22 

Dactylographa – Precisa-se de uma moça que saiba escrever bem á 
machina, que tenha boa dactylographia e com pratica de escritorio; 
exigem-se referencias. Dirigir-se á Rua XV de Novembro, 52. (OESP, 
24/06/20, p. 14.) 

Dactylographa correspondente - Precisa-se de uma moça dactylographa-
correspondente, com prática para trabalhar em importante firma desta 
praça, dando-se preferencia a que conheça a língua alleman e 
tachygraphia. Tratar á Rua da Boa Vista, 44. Casa Dodsworth das 9 ás 11. 
Inutil apresentar-se não estando em condições.(OESP, 06/01/27, p. 14) 

                                            
22 Ver pp. 75-76. 
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Tabela 6  
Anúncios classificados por função e por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo                          
           (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 
          OBS.: “-” significa zero. 

Função Masculino
 

Feminino 
 

Não 
Determinado

 
Masculino ou 

Feminino 

Ajudante contabilidade 5 - - - 
Ajudante guarda-livros 10 - - - 
Alfaiate 8 - - - 
Ama - 4 - - 
Arquivista 2 - 1 - 
Arrumadeira - 11 - - 
Auxiliar de escritório 36 - 3 1 
Barbeiro 1 - - - 
Bordadeira - 4 - - 
Caixa 2 9 2 - 
Caixeiro 8 7 2 - 
Chauffeur 17 - - - 
Confeiteiro 1 - - - 
Contador 11 - - - 
Copeiro 3 1 - - 
Correntista 8 - - - 
Correspondente 83 12 3 8 
Corretor 8 - 1 - 
Costureira - 25 - - 
Cozinheira - 19 - - 
Criado - 8 - - 
Datilógrafo 64 105 7 12 
Empregado comércio 50 11 2 - 
Empregado escritório 121 33 7 2 
Empregado particular 2 18 3 - 
Escriturário 5 1 - - 
Estenógrafo 5 5 1 2 
Farmacêutico 54 8 4 7 
Faturista 20 - 3 - 
Garçom 1 - - - 
Gerente de hotel - 1 - - 
Governante - 51 - - 
Guarda-livros 81 2 5 2 
Institutor 1 - - - 
Manicure - 1 - - 
Médico - - 2 - 
Oficial de farmácia 33 - 4 - 
Pajem - 8 - - 
Prático de farmácia 80 2 3 - 
Professor 4 7 - 1 
Taquígrafo 2 - - 2 
Vendedor externo 64 5 7 6 
Vendedor interno 165 33 6 4 
Viajante 78 - 1 4 
Total 1035 389 67 51 
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e, no caso da procura por empregados para serviços gerais de escritório, a 

preferência é por homens (em 74,2% dos anúncios): 

Empregado para escriptorio: Casa importadora precisa de um, sendo 
indispensável que seja moço e tenha prática dos serviços de contas 
correntes, correspondência e dactylographia. Cartas, mencionando 
ordenado pretendido, habilitações e referencias, á caixa postal, 478. 
(OESP, 20/01/20, p. 10; 22/01/20, p. 11.) 

 

Outro aspecto a ser considerado nos resultados trata da localização dos 

estabelecimentos que utilizavam o jornal como meio de recrutamento para este 

setor econômico. O principal ponto de referência oferecido aos candidatos era 

a redação do jornal, que ficava localizada à Praça Antônio Prado n. 17, até 

1927, passando para a Rua Barão de Duprat, 233, e para a Rua Boa Vista n. 

32, em 192923, ambos no quadrilátero central da cidade. Muitos anúncios, 

exatamente 50% do total, solicitavam que os contatos dos candidatos com os 

estabelecimentos fossem feitos por meio de correspondência, na qual deveria 

especificar-se o interesse pela vaga e, em alguns casos, propostas com 

relação aos termos da contratação.  

Esse tipo de solicitação ocorre tanto nos anúncios que citavam a 

redação do próprio jornal – o que acontece com 437 deles –, quanto nos que 

referiam caixas postais como contato – o que se constata em 334 casos. Como 

se pode ver,  

Auxiliar de escriptorio – Precisa-se de um, com prática, competente, que 
conheça contabilidade, tenha boa letra e saiba escrever a machina. Cartas 
indiciando edade, estado, nacionalidade, pretensões e referencias na 
redacção deste jornal. (OESP, 07/12/20, p. 18.) 

Empregado para balcão. Precisa-se de um com boas referencias, para 
casa do centro. Cartas com pretensões e outras informações á Caixa 
Postal, 441. São Paulo. (OESP, 05/03/25, p. 13; 06/03/25, p. 10) 

GUARDA-LIVROS - Precisa-se, que tenha pratica e bom correspondente. - 
Cartas nesta folha a ALDO, dando referencia, estado, edade e pretenção. 
(OESP, 02/04/25, p. 12; 04/04/25, p. 14.) 

                                            
23 Segundo informações extraídas do cabeçalho dos jornais que confirmam os dados extraídos 
de Sodré (1999), e relatados anteriormente, com exceção do número na Rua Boa Vista, que 
difere daquele informado pelo autor de História da imprensa no Brasil.  
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Auxiliar de escriptorio - Firma importadora necessita de um auxiliar de 
escriptorio que tenha conhecimento de contabilidade e inglez. Cartas para 
caixa postal 636. São Paulo, dando as necessárias referencias e 
informações. (OESP, 01/03/25, p. 18; 02/03/25, p. 06; 03/03/25, p. 12) 

 

Ao se analisar os classificados do jornal, é possível ter uma noção da 

geografia do mercado de trabalho para estas profissões no cenário paulistano. 

(cf. Tabela 7). Em torno dele vão se posicionando os escritórios e os 

estabelecimentos comerciais – movimento que já aponta para o grande 

crescimento da cidade e para um desenvolvimento urbano que caminha para 

além da região do quadrilátero central. Conforme se observa na Tabela 7, é 

incontestável que a grande maioria dos pedidos estava concentrada no 

perímetro cujas fronteiras eram delimitadas pelo Largo de São Francisco, 

Praça da Sé, Largo de São Bento e Praça da República.  

Este quadro é consoante com os esforços despendidos por parte das 

esferas política e administrativa para definir, juridicamente, qual seria a área 

central da cidade. Conforme estudo de Deaecto (2002), em um período de 

importantes reformas urbanas, estas preocupações fortaleciam os parâmetros 

determinados pelo mercado imobiliário de valorização dos imóveis existentes 

na cidade. “A demarcação do centro significava, de modo genérico, o 

reconhecimento do perímetro de maior relevância econômica da capital, tanto 

no que concerne à valorização dos seus terrenos, como no que diz respeito às 

atividades ali concentradas.” (p. 156). 24 

No entanto, torna-se evidente o quanto a zona central vai sendo 

alargada para muito além destes limites geográficos – disseminando, desta 

maneira, a área de maior relevância econômica da capital. Vale ressaltar que, 

este movimento de expansão não tem sua origem aqui senão nos anos que 

marcam o final do século XIX. Koguruma (1999), afirma que,  

                                            
24 Conforme demonstra a autora, a  Lei nº 1.874, de 12 de maio de 1915, fixa como perímetro 
central da cidade, as divisas que começam no largo do Palácio e seguem pelas ruas General 
Carneiro, 25 de Março, Anhangabaú, Florêncio de Abreu, Mauá, Protestantes, General Couto 
de Magalhães, Ipiranga, Sete de Abril, Ladeira e Largo da Memória, Largo, Ladeira e Rua do 
Riachuelo, Praça João Mendes, ruas do Teatro, 11 de Agosto, travessa da Sé, Rua do Carmo, 
até o Largo do Palácio, onde se encerra a demarcação. 
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Nas primeiras décadas do século XX, existiam em São Paulo alguns locais 
nos bairros mais afastados do centro da cidade onde transparecia um certo 
comércio miúdo movimentado pela população pobre do entorno citadino. 
(...) Tratava-se do movimentado comércio de vinténs existente na cidade 
oitocentista, que persistia em marcar os ritmos sociais e as temporalidades 
vividos na São Paulo cosmopolitizada do início do século XX. (p. 86; grifo 
meu.) 

 

Como é possível constatar nos anúncios publicados pelo OESP, a 

difusão do perímetro urbano central expressa fortes sinais de crescimento na 

primeira década do século. Esse movimento também é detectado por Balcão 

(1998), em estudo sobre a cidade, baseado em reclamações publicadas pela 

população na imprensa paulistana. Em seu estudo, Balcão amplia a visão da 

cidade registrada por um grupo expressivo de historiadores – que identifica a 

cidade de São Paulo, no período, considerando basicamente as ruas do 

quadrilátero –, para além do destacado centro, e acompanha o crescimento, 

não só pelo entorno, mas por bairros distantes, já ocupados ou “em processo 

de ocupação pela população paulistana, para os bairros residenciais em 

formação, para os diversos núcleos de comércio e entretenimento que se 

constituíam nas diversas regiões.” (p. 72). 

Os anúncios classificados evidenciam a expansão geográfica do 

mercado de trabalho, oferecendo um novo roteiro cartográfico da economia 

paulistana, que nos guia por avenidas, ruas, largos e praças, cujo valor pouco 

significava na vida sócio-cultural de antanho. Forçam-nos a ampliar o olhar pela 

cidade e a dirigi-lo rumo a localidades cujas características estão em pleno 

processo de renovação. Espaços predominantemente residenciais despontam, 

a partir de então, como núcleos de grande potencial de desenvolvimento social 

e econômico.25  

                                            
25 Um dos importantes fatores que contribuiu para essa mudança na fisionomia da cidade foi a 
substituição gradativa da iluminação a gás pela iluminação elétrica que registra, em 1922, o 
auge da expansão de importantes serviços que beneficiaram bairros considerados 
relativamente distantes. Além da iluminação, o desenvolvimento dos transportes urbanos, 
destacadamente “a circulação dos primeiros bondes elétricos, que, a partir da linha inaugural, 
colocou o centro em comunicação com os bairros da Barra Funda, Vila Buarque e Bom Retiro, 
ainda que os veículos de tração animal continuassem a trafegar por longo tempo.” (EMPLASA, 
2001). 
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Desses locais, destacam-se as regiões da cidade mais próximas ao 

centro. É o que vemos acontecer com o bairro do Brás, que parece estar em 

franco desenvolvimento, e que “transformou a periferia em centro e o centro em 

periferia” (SEVCENKO, 1992, p. 106). Ou seja, pode ser considerado um bom 

exemplo da situação em que os bairros periféricos vão sendo engolfados pela 

delimitação central da cidade. Para esta localidade, encontram-se pedidos de 

empregos bem equilibrados entre cargos para escritórios e para trabalhar no 

comércio em geral. 26  

PRECISA-SE de um rapaz que escreva perfeitamente bem a machina para 
fazer correspondencia de casa commercial e para ajudar em algum serviço 
de escriptorio. Tratar a Rua do Gazometro, 8. (OESP, 01/03/25, p. 18) 

Vendedores na praça. Precisam-se na fabrica de bonbons á rua Dr. 
Almeida Lima, 41, Braz. Exige-se que sejam praticos e bem relacionados. 
Boa commissão. (OESP, 01/06/20, p. 09; 02/06/20, p. 09; 03/06/20, p. 08.) 

Guarda-livros - Precisa-se de um guarda-livros habilitado, preferivelmente 
com pratica de madeira. Ordenado inicial 500$00027. Celso Novaes & Cia. 
Rua Maria Domitilia, 92. (OESP, 02/04/25, p. 12) 

 

Seguem-se os logradouros situados para além dos limites da Praça da 

República e que, por sua vez, distanciam-se consideravelmente deste entorno. 

É o caso dos classificados que anunciam empregos para trabalhar em 

endereços que nos encaminham, de um lado por Santa Cecília e Higienópolis, 

em direção à Avenida Paulista e, de outro lado, pelo Largo do Paissandu, em 

direção ao Bom Retiro e ao bairro da Luz.  

Empregado. Precisa-se com alguma pratica de armarinho. Exige-se 
referencias. Rua Palmeiras n. 31 (OESP, 05/03/25, p. 13; 06/03/25, p. 10. ) 

                                            
26  Com relação à categoria de análise que trata da localização dos estabelecimentos 
anunciantes nos classificados do jornal, a comparação entre a demanda de vagas destinadas 
ao trabalho em escritórios comerciais e aquelas no comércio em geral, só apresenta 
discrepância quando se analisam os dados referentes aos anúncios que pedem contato através 
de correspondência – seja para a redação do jornal, seja para endereços de caixa postal. 
Nestes casos, a relação é de 69 para 17, respectivamente. 
27  Leia-se: quinhentos mil réis. Ao atingirem a casa de 1:000$000, os valores eram 
denominados “um conto” ou, no caso de a ultrapassarem, como por exemplo, 1:200$000, “um 
conto e duzentos mil réis”. (Cf. TOTA, 2004, p. 490) 
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Escriptorio - Precisa-se um rapaz para contas correntes e 
correspondencia, só serve residindo no Braz. Exigem-se referencias, 
sendo inutil apresentar-se não sendo competente, á rua Belo Horizonte, 
65. Telephone 150, Braz. (OESP, 01/03/25, p. 18; 02/03/25, p. 07; 
03/03/25, p. 12; 04/03/25, p. 12) 

Mocinha para loja de bonbons precisa-se de uma, com alguma pratica á 
rua Marquez de Itu, 38. (OESP, 14/06/20, p. 07; 15/06/20, p. 10; 16/06/20, 
p. 09.) 

Dactylographa – Precisa-se de uma, para correspondencia, bastante 
pratica. Cartas, com informações detalhadas, a Salles – Tymbiras n.2, sob. 
(OESP, 21/06/20, p. 12; 22/06/20, p. 09.) 

NA SECÇÃO de camisaria da “Casa Cagliano” precisa-se de dois 
empregados, um para o balcão e outro para arrumação de vitrina. R. São 
Caetano 14 e 16. Exige-se referencias. (OESP, 23/03/20, p. 09; 25/03/20, 
p. 10 e outros dias.) 

PRECISA-SE de um moço com boa presença e que tenha bastante pratica  
de confecções e armarinho. Exigem-se boas referencias. Rua José 
Paulino, 53. (OESP, 26/06/20, p. 08; 27/06/20, p. 12; 28/06/20, p. 08.) 

 

Alguns apontam a região da Barra Funda, passando pelo Largo do 

Arouche, e também remetem à região do Ipiranga, passando pelo bairro da 

Liberdade.  

Dactylographa - Precisa-se de uma com bastante pratica conhecendo 
outros serviços de escriptorio.Tratar á rua Brigadeiro Tobias, 67. (OESP, 
03/03/25, p. 12; 04/03/25, p. 12; 06/03/25, p. 10.) 

 

Por fim, há os que, já bem distantes do centro, recrutam candidatos para 

estabelecimentos comerciais no Belém e para um escritório comercial situado 

na Mooca.  

Guarda-livros - Procura-se competente e activo, que seja habil calculista 
para madeira. Exigem-se referencias. Ordenado modesto. R. da Mooca n. 
82. (OESP, 07/04/25, p. 11.) 

PRECISAM-SE moças, com algum conhecimento de costura. Paga-se 
50$000 por mez. Largo S. José do Belém, 5 . (OESP, 21/05/20, p. 8; 
22/05/20, p. 11; 23/05/20, p. 10.) 
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É preciso considerar, pois, um espaço urbano muito mais extenso do 

que o usualmente aceito para o período, para fazer incluir este novo mercado 

de trabalho, que se apresenta cada vez mais organizado e dividido em ramos 

de atividades e segmentos profissionais específicos28, além de ser composto 

de funções que, progressivamente, vão acumulando maiores necessidades de 

exigências e qualificação. Assim, notam-se semelhanças entre tais 

características, tipicamente relacionadas à sociedade paulistana nesse 

período, e o que ocorre com o mercado de trabalho londrino, flagrado por 

Hobsbawm (1988), no século XIX, e estendido a 1914. Apesar de considerar 

aspectos distintos dos que estão em destaque nesta pesquisa, o autor 

apresenta um movimento de expansão do mercado de trabalho em estreita 

ligação com as características físicas da geografia urbana local. É desta 

maneira que, também, Balcão (1998), ilustra sua expedição pela capital 

paulistana, através dos jornais,  

Vale ressaltar que as reclamações ao retratarem aspectos sobre a 
formação e composição da cidade constroem imagens e perspectivas de 
diferentes partes da cidade. Falam de modos de vida das ruas centrais, 
dos bairros situados aos arredores do centro e das dificuldades de 
moradores em freguesias distantes. Dizem respeito aos núcleos urbanos 
onde convergem grande número de sujeitos sociais com objetivos 
diversos. Nesses materiais a modernidade e a belle époque paulistanas 
não se limitam às áreas centrais freqüentadas pela elite paulistana. Antes, 
amplia-se para outros territórios, dinamizados pela existência de novos 
hábitos e sociabilidades e pela convivência entre sujeitos sociais diversos. 
Nos arrabaldes, as casas comerciais podem não ser tão “chics” como as 
da rua 15 de Novembro. Os cinemas, circos e teatros no Brás têm uma 
afluência menos elegante que a do centro da cidade, mas a dinâmica de 
vida sugerida pelas reclamações, porém, mostra como os novos hábitos de 
consumo e entretenimento espalham-se por um espectro social para além 
das elites mundanas.” (p. 158)  

                                            
28 Um fator que deve ser considerado relevante, nessa divisão e organização do mercado de 
trabalho em ramos de atividades e segmentos profissionais específicos, é a maneira como se 
distribuíam e estabeleciam os imigrantes pela cidade. Conforme Hall (2004), os bairros 
preferidos pelos imigrantes eram aqueles considerados operários e fabris: Brás, Bom Retiro, 
Belenzinho, Mooca, Cambuci e, Liberdade, particularmente no caso dos japoneses. 
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Tabela 7  
Anúncios classificados por regiões de São Paulo em  

1920 - 1923 - 1925 - 1927 - 1930 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                          Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo                       
                         (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 

 
            OBS.: “-” significa zero. 
 
 

Localização 1920 1923 1925 1927 1930 Total 
Aclimação - - 4 1 1 6 

Bela Vista 4 8 6 - 2 20 

Belém 1 4 1 2 - 8 

Bom Retiro 2 1 2 5 1 11 

Brás 8 8 19 6 2 43 

Cx. Postal 13 38 155 72 56 334 

Centro velho 33 67 157 42 29 328 

Centro novo 21 23 42 23 20 129 

Consolação 1 8 17 5 3 34 

Interior - 5 5 2 - 12 

Ipiranga - 2 4 1 3 10 

Lapa - 8 2 - 2 12 

Liberdade 4 2 4 1 - 11 

Litoral - 3 6 - 2 11 

Luz - 5 6 1 - 12 

Mooca 1 2 4 - 3 10 

Paulista 1 3 5 7 4 20 

Redação 24 87 148 100 78 437 

Santana 1 1 1 - 1 4 

Sto. Amaro - 5 1 - 2 8 

Sta. Cecília 5 11 10 3 - 29 

Vl. Mariana - 6 4 2 - 12 

[N.D.] 4 7 16 8 6 41 
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Tendo desenhado o contorno geográfico da cidade, proporcionado pela 

análise das ofertas dos classificados para o setor terciário, resta saber quais 

eram os principais atributos exigidos pelos diversos cargos recrutados, para 

que se possam estabelecer relações entre o mercado e a maneira como se 

organizava o ensino profissional no período. Afinal, como mostra a demanda de 

anúncios, os primeiros anos do século XX nos colocam diante de uma esfera 

da economia que, além de crescer aceleradamente na capital, se fortalece ao 

longo do período. Contrapondo-se estes aspectos ao estabelecimento de um 

recrutamento sistematizado – como é o que ocorre na seção “EMPREGADOS 

QUE SE PROCURAM” – que procura por funções profissionais necessárias à 

estruturação e ao funcionamento do setor terciário, é imprescindível que se 

examine, à luz da formação dada pelo ensino profissionalizante, que tipo de 

relação existia entre a configuração deste mercado de trabalho, em específico, 

e a educação escolar. Para tanto, deve-se voltar aos anúncios.  

No conjunto de anúncios analisados, a maior exigência solicitada é que 

o candidato comprove domínio em uma língua específica29 – os candidatos 

mais procurados são os que dominam a língua portuguesa, correspondendo a 

50% dos anúncios com pedido de conhecimento de idiomas, sendo procedido 

por inglês – em 41% dos casos –, alemão e francês30: 

Ajudante de correspondente - Precisa-se de um que escreva bem a 
machina, conheça o portuguez e possa dar de si optimas referencias. 
Propostas sem indicação de logares occupados, edade, ordenado 
pretendido, não terão resposta. Cartas a "Importador 300", neste jornal. 
(OESP, 06/03/25, p. 10; 08/03/25, p. 12) 

                                            
29 Segundo dados extraídos de recenseamento realizado em 1º de setembro de 1920 (BRASIL, 
1923), a população do estado de São Paulo, segundo a nacionalidade, correspondia a 78.612 
estrangeiros e 66.255 brasileiros, ou seja, alcançando uma média de 54,26% de estrangeiros. 
Balcão (1998) e Hall (2004) utilizam os mesmos dados para analisar a proporção entre 
brasileiros e estrangeiros, na cidade. 
30  Segundo Tabela apresentada por Singer (1997, p. 369), na qual aponta os principais 
parceiros do Brasil no comércio internacional, no período de 1853 a 1928, entre 1920 e 1928, 
os principais países que forneciam importações ao Brasil eram, em ordem de importância, os 
Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha e, ocupando o 4º lugar, a França. 
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Dactylographo correspondente – Precisa-se de um perfeito em línguas 
portugueza, ingleza e alleman, numa casa de importação e grande 
movimento desta capital. Exigem-se boas referencias de competência e 
idoneidade. Offertas para o n. 1119, nesta redacção. (OESP, 25/01/20, p. 
13; 26/01/20, p. 9.) 

Dactylographia. Senhorita brasileira, com bastante prática de escriptorio, 
dactylographa e correspondente em portuguez, inglez, francez e allemão, 
nesta última língua também tachygrapha, procura colocação. Offerece 
referencias. Offertas á M. K. – Caixa Postal, 261 – Capital. (OESP, 
06/04/20, p. 11; 07/04/20, p. 12.) 

PRECISA-SE de uma moça dactylographa para fazer correspondencia em 
portuguez e francez e mais serviços do escriptorio. É inútil apresentar-se a 
não ser nessas condições. Trata-se á Rua João Bricola n. 10. (OESP, 
19/03/20, p. 09; 20/03/20, p. 11; 21/03/20, p. 13.) 

 

Neste aspecto, é interessante notar que muitos anúncios são publicados 

em inglês.  

STENO TYPIST - English portuguese, wanted for important concern. Aply 
by letter [ilegível] experience age and salary desired to [ilegível] care of this 
paper. (OESP, 08/03/25, p. 13) 

STENOGRAPHER - Large British Company requires the services of first-
class English male stenographer. Portuguese not essential. Apply in own 
handwriting giving age, details of past experience and salary required to 
"Stenographer" c/o this paper. (OESP, 04/04/25, p. 14; 05/04/25, p. 16; 
06/04/25, p. 08.) 

Typist. WANTED by first class American Importing House a competent 
typist (stenographer preferred) able to take charge of English & Portuguese 
Correspondence. Apply in own handwriting to “COMPLIANCE” c/o V. A. 
Harris, rua 15 de Novembro, 45. (OESP, 11/06/20, p. 09; 12/06/20, p. 09; 
13/06/20, p. 12.) 

STENO-TYPIST. Wanted with good knowledge of English and Portuguese. 
Write giving full details to caixa postal, 2027. (OESP, 02/03/25, p. 07.) 

MALE STENOGRAPHER - English-portuguese wanted for big concern. 
Apply by letter stating age, ability and salary desired, to "3517" care of this 
paper. (OESP, 04/03/25, p. 12; 05/03/25, p. 13; 06/03/25, p. 10) 

 

A preponderância da língua inglesa no comércio internacional e, 

especialmente no Brasil, entre 1870 e 1930, é explicada por Singer (1997), ao 

analisar a “disputa da hegemonia na economia capitalista mundial entre a Grã-

Bretanha, que detinha até então, e os países que iam se industrializando, 
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principalmente os Estados Unidos e a Alemanha31” (p. 371). Segundo o autor, 

esta disputa termina com a vitória dos Estados Unidos, que passam a dominar 

o comércio exterior brasileiro, tornando-se nosso principal fornecedor e, da 

mesma maneira, principal cliente, a partir de 1920.  

Além da já consolidada aplicação do capital inglês no país – 

financiamento do governo por meio de empréstimos, pagos com elevadas 

taxas de juros; financiamento de ferrovias construídas, tanto por iniciativa 

nacional quanto por sua própria conta; atuação no comércio exterior, através 

da exportação de café, da importação de produtos manufaturados e do 

comando dos principais bancos que financiavam estas atividades; além de 

investimentos em outras atividades, tais como: “diversas tecelagens; o Moinho 

Inglês, (...); a Companhia Clark de sapatos, que durante muitas décadas 

importou o produto, distribuindo-o também no varejo (...); a Cia. de Linhas para 

Coser, (...) e a Alpargatas fundada em 1907.” (SINGER, 1997, pp. 366-367) – 

vale destacar a forte relação que o Brasil estabelece, no período desta  

pesquisa, com as empresas e capitais americanos: 

O capital britânico procurou se aproveitar da industrialização brasileira para 
vender equipamentos, mas aparentemente não confiou em sua 
continuidade para nela arriscar inversões próprias (...). Desta maneira, (...) 
deixou passar uma oportunidade que os americanos e alemães 
aproveitaram. Lima (1970) arrola nada menos que 32 empresas 
americanas que, entre 1912 e 1929, “abriram filiais no Brasil, em sua 
maioria companhias industriais, visando à penetração em nosso mercado” 
(SINGER, 1997, p. 370).32 

 

Em seguida à exigência por idiomas estão os pedidos de conhecimento 

de datilografia, apresentação de referências e conhecimento em 

                                            
31 Desta forma, a nacionalidade alemã é um dos requisitos exigidos em número significativo 
dos anúncios de jornal, situando-se em 3º lugar no volume total deste tipo de classificado – 
perdendo somente para os pedidos por nacionalidades portuguesa e inglesa. Nesta 
classificação, a procura por brasileiros encontra-se em 4º lugar.  

32 A proliferação de empresas a que se refere o autor também é percebida na seção de 
classificados, quando nos deparamos com o conteúdo de alguns anúncios (15,4% do total), nos 
quais se percebe que algumas profissões recrutadas pelos jornais não representam uma 
novidade absoluta. Ao contrário, ao pedirem experiência, supõem que os candidatos já tenham 
transitado por outras empresas e trabalhado na mesma função. 
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correspondência comercial – 27,2 %, 23,7% e 20,2%, respectivamente. Nos 

casos de ter formação comercial e apresentar boa caligrafia, encontram-se dois 

tipos de anúncios, cada um responsável por 13,4% e 8,6% do total. Os 

anúncios abaixo ilustram alguns desses exemplos: 

Empregado para escriptorio – Precisa-se de um auxiliar que tenha boa 
calligraphia e escreva a machina. Exigem-se boas referencias. Cartas para 
Caixa de Correio 1824. Indicando pretensões. (OESP, 01/01/20, p. 11.) 

SENHORITA dactylographa – correspondente, com boa calligraphia, 
precisa-se para escriptorio no centro. Não tendo pratica é inutil se 
apresentar. Cartas expondo condições e pretenções a “B”, nesta redacção. 
(OESP, 13/05/20, p. 7; 14/05/20, p. 7.) 

Escriptorio. Precisa-se de um auxiliar de guarda-livros que tenha boa letra 
e saiba escrever á machina. Deve ter bastante pratica. Offertas por 
escripto a Casa Fuchs, Rua S. Bento, 83. (OESP, 08/06/20, P. 12; 
09/06/20, p. 09; 10/06/20, p. 08.) 

Precisa-se de uma moça com prática de caixa, que tenha boa calligraphia, 
saiba escrever á machina e fazer correspondencia commercial – Casa 
Sloper. (OESP, 10/06/20, p. 08; 11/06/20, p. 09; 12/06/20, p. 09.) 

EMPREGADOS – Uma grande casa do centro necessita de optimos 
empregados, com muita pratica e conhecimento da venda de perfumes, 
crystaes, artigos de metaes, malas, artigos de couro e de uma pessoa 
pratica de empacotamentos. O pretendente a esses logares deve 
offerecer-se por carta, mencionando a sua nacionalidade, edade, estado 
civil e a casa que possa dar referencias de sua idoneidade. Absoluta 
reserva, devendo a correspondencia ser enviada, na administração deste 
jornal, para EDYS GAL. (OESP, 15/06/20, p. 10.) 

Ajudante de contabilidade - Casa de movimento precisa de um com boa 
calligraphia e bastante pratica de contabilidade em geral. Indicar os logares 
occupados, ordenado que pretende ganhar, edade, estado civil, 
referencias. Propostas a "Correntista" neste jornal. (OESP, 02/04/25, p. 12; 
04/04/25, p.14; 06/04/25, p. 08.) 

Correspondente - Casa do centro precisa de um que conheça bem o 
portuguez, tenha pratica de correspondencia commercial e escreva a 
machina com rapidez. Não estando nas condições exigidas é inutil 
concorrer. Cartas com informações e pretensões a "Remington", nesta 
administração. (OESP, 02/04/25, p. 12; 04/04/25, p. 14; 06/04/25, p. 08.)33 

 

                                            
33 O número de anúncios destacados justifica-se porque, além de englobarem os diversos 
atributos apresentados – formação comercial, apresentação de referências, conhecimento de 
datilografia, boa caligrafia e conhecimento de correspondência comercial – expressam a 
importância da cultura escrita em uma sociedade em modernização (ver, a respeito, GOODY, 
1987).  
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A formação comercial34, exigida em alguns anúncios, diz respeito aos 

cursos de ensino comercial que ofereciam, entre o seu conjunto de disciplinas, 

o ensino de caligrafia, com o fim de tornar a letra do aluno clara, uniforme e 

desembaraçada, e o ensino de mecanografia. Esta última visava à aquisição de 

habilidades no manejo das principais máquinas de uso nos escritórios. O aluno 

aprendia datilografia, de forma a ter condições de escrever corretamente e com 

agilidade, sem olhar para o teclado, além de obter conhecimentos sobre o uso 

de mimeógrafos, duplicadores, máquinas de calcular e outras máquinas de uso 

corrente.  

O conhecimento de correspondência comercial – portuguesa, francesa e 

inglesa – significava aplicar o domínio daquele idioma à prática comercial, de 

maneira que, como correspondente, o indivíduo tivesse condições de reunir 

precisão técnica e correção de linguagem. Entendendo-se como prática 

comercial o conhecimento de generalidades sobre o comércio e das pessoas 

que nele entrevêem. Isto é, conhecimento sobre operações comerciais e 

noções sobre circulação de mercadorias, seus respectivos centros de negócios 

e emissão de documentos: mercados, bolsas e feiras livres; caixas de 

liquidação e garantias; valores mobiliários; bancos e operações bancárias; 

depósitos de mercadorias; armazéns, trapiches, entrepostos; armazéns das 

docas e armazéns gerais.  

Auxiliar de escriptorio – Precisa-se de um, com prática, competente, que 
conheça contabilidade, tenha boa letra e saiba escrever a machina. Cartas 
indiciando edade, estado, nacionalidade, pretensões e referencias na 
redacção deste jornal. (OESP, 07/12/20, p. 18.) 

Stenographa – dactylographa. Pede-se uma hábil stenographa-
dactylographa, que conheça perfeitamente a língua italiana e tenha pratica 
de correspondência commercial. Dirigir-se á rua Benjamim de Oliveira, 28, 
das 81/2 ás 10 horas da manhan. (OESP, 10/03/20, p. 11; 11/03/20, p. 10.) 

Correspondente Inglez Portuguez - Importante companhia americana 
necessita correspondente habilitado para correspondencia em portuguez e 
inglez. - Prefere-se que conheça stenographia. Cartas dando o ordenado 
desejado, para "CORRESPONDENTE INGLEZ", ao cuidado desta FOLHA. 
(OESP, 02/04/25, p. 12; 03/04/25, p. 12; 05/04/25, p. 16.) 

                                            
34 A descrição do significado dos atributos exigidos nos anúncios (apresentar boa caligrafia, ter 
conhecimentos de datilografia e de correspondência comercial, prática comercial etc.) baseia-
se na consulta a Brasil (1931), Coelho (2000) e Fecap (2002). 
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Outro atributo presente nas funções especificamente relacionadas aos 

cargos em escritórios comerciais é o conhecimento de contabilidade e 

estenografia, com 5,0% e 3,6%, respectivamente 

Quanto ao conhecimento em contabilidade, o que se esperava do 

candidato era que tivesse noções sobre escrituração de um estabelecimento 

comercial – o que era ensinado, em diferentes níveis de complexidade, nos 

diversos cursos técnicos de ensino comercial, tais como, auxiliar do comércio e 

guarda-livros, em que se aprendia contabilidade básica e mercantil; atuário, no 

qual estão presentes as duas modalidades anteriores, além de contabilidade de 

seguros; e o curso de perito-contador, que englobava também as disciplinas de 

contabilidade industrial e agrícola e contabilidade bancária. Ainda no âmbito do 

ensino comercial estão presentes a contabilidade dos transportes e a 

contabilidade pública – ambas no curso superior de administração e finanças. 

Com relação à ultima classe de atributos analisada neste grupo de 

anúncios, a estenografia – técnica de escrita que utiliza caracteres abreviados 

especiais, permitindo que se anote as palavras com a mesma rapidez com que 

são pronunciadas – correspondia a um grau complementar da taquigrafia que, 

apesar de menos veloz, era uma habilidade útil ao apanhado de notas e 

ditados para a correspondência comercial. 

Alguns anúncios são claros com relação à origem do candidato, 

especificando a nacionalidade como exigência para contratação – de um lado, 

portugueses, ingleses, alemães e brasileiros, com a mesma quantidade de 

pedidos e, em seguida, americanos, italianos, suíços e austríacos. Isto indica a 

origem, não só dos empresários e empresas presentes neste setor, como 

também os países com os quais estes mantinham relações comerciais35.  

Por fim, outro aspecto que elucida sobre a dinâmica do mercado de 

trabalho é a oferta salarial presente nos classificados. Somente 76 anúncios 

                                            
35 Segundo Hall (2004), esta questão é discutida em pesquisa realizada por Luiz Carlos Bresser 
Pereira, sobre as “Origens étnicas e sociais do empresariado paulista” e publicada pela Revista 
de Administração de Empresas, v. IV, nº 11, 1964, p. 95.   
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(4,9% dos 1.542 anúncios registrados na segunda etapa da pesquisa) divulgam 

o valor do salário oferecido, dos quais 32 correspondem aos anúncios de 

funções para trabalho em escritórios (cf. Tabela 8). Considerando este grupo, 

no início do decênio os datilógrafos tinham as melhores ofertas salariais, cujo 

valor variava em torno de 300$000, e só se comparava ao salário das 

costureiras, que se aproximava desse valor.  

Correspondente datilographo – Precisa-se de um correspondente 
datilographo prático em artigos de ferragens e máquinas. É inútil 
apresentar-se não sendo competente. Ordenado mensal para principiar 
300$000. Cartas neste jornal a O. B. (OESP, 20/01/20, p. 09; 21/01/20, p. 
09) 

Costureira (250$000 até 300$000) – Precisa-se de uma que saiba cortar 
por qualquer figurino. Informa-se (nos domingos ou depois das 18 horas: 
rua Jaceguay, 51) Casa ingleza, rua do Riachuelo n. 11. (OESP, 24/05/20, 
p. 07.) 

 

A função de costureira, que não faz parte desta análise voltada ao 

trabalho em escritórios, pode ser considerada uma importante representante do 

grupo dos empregos para os quais se exige algum tipo de formação 

profissional. São muito comuns os anúncios que exigem qualificação dos 

candidatos e, em contrapartida, muito grande o número de escolas que anuncia 

cursos voltados para a arte de costurar. Assim, chama a atenção que os 

paradoxos encontrados com relação à profissão de costureira – como a 

constatação de que, não obstante ter sido uma profissão bastante procurada 

pelos classificados no início dos anos 20 e uma das mais bem pagas pelas 

firmas anunciantes, o número de anúncios vai diminuindo no decorrer dos anos 

até praticamente desaparecer no final do decênio – parecem corroborar as 

afirmações de Deaecto (2002), que identifica um momento específico no qual 

“estão em voga as roupas sob medida, fato que contribui para o aumento do 

número de alfaiates e de costureiras com seus respectivos ateliers na área 

central” (p. 181).  

O ramo de confecções, assim estruturado no início do período, 

apresenta-se como uma grande novidade trazida do exterior e logrando, nos 

primeiros anos, bons resultados. Segundo a autora, é o período em que este 

segmento investe abertamente no comércio de tecidos importados, 
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principalmente os franceses, mantendo-se quase que como exclusividade da 

alta sociedade paulistana. Além do que, o significativo crescimento da 

população de São Paulo logo na entrada dos anos 20, parece ter impulsionado 

a procura de vestimentas mais acessíveis e, portanto, colaborado para o 

crescimento da produção de vestiário. Segundo o censo de 1920, dos 74 

estabelecimentos recenseados e incluídos no ramo de confecção de roupas 

para homens e vestidos para senhoras, setenta estavam localizados na capital. 

Conforme estudo de Ferron (1996),  

(...) as transformações econômicas e sociais encorajavam alguns 
comerciantes ou artesãos, particularmente imigrantes, a confeccionar 
certas peças do vestuário. O baixo custo das oficinas permitia que com 
pouco capital alguns comerciantes começassem a fabricar artigos do 
vestuário. É esse o caso dos sírios e libaneses, que tiveram influência 
decisiva no processo de fabricação de roupas. (p. 45)  

 

A este, pode-se relacionar ao estudo de Hall (2004), para quem este 

setor se evidencia, no período considerado, como demandando grande 

quantidade de mão de obra, sendo atendido primordialmente por contingente 

estrangeiro. O segmento sofrerá nova movimentação e, provavelmente, 

crescimento profissional, nos anos 1930, quando “percebe-se certa 

popularização deste estabelecimento, cujos anúncios prometem ‘preços baixos’ 

e ‘vendas a crédito’”. (p. 185).  

Na mesma direção, Ferron (1996), chama a atenção para as 

modificações ocorridas no Instituto Profissional Feminino, que,  

A partir do final da década de 1920 e durante todo o transcorrer da 
década de 1930, novas idéias influenciaram de forma decisiva a proposta 
pedagógica da escola. O Instituto Profissional Feminino passou a 
preconizar além do ensino de um ofício, a Educação Doméstica, que tinha 
por finalidade preparar as jovens para o dever de esposa e mãe. 
(SILVEIRA, 1935, p. 36, apud FERRON, 1996, p. 95)  

 

Segundo a autora é a partir de 1930 que a industria do vestuário 

registrará nova expansão. No entanto, como ainda nessa época não atendia à 

demanda da população, volta a se recorrer com freqüência ao trabalho das 
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costureiras e alfaiates – o que levará à proliferação de escolas de costura que 

ministravam esses conhecimentos técnicos (p. 105)36. 

Retomando a análise dos aspectos salariais referentes às funções 

destinadas aos escritórios, correspondente, datilógrafo e guarda livros são 

funções que apresentam, ao longo do período, variações salariais muito 

semelhantes (cf. Tabela 8). O atributo de saber manusear uma máquina de 

escrever é exigência comum nesses três tipos de anúncios, sendo que a 

valorização desta habilidade se mantêm nas décadas que se seguem. Escrever 

à maquina foi se tornando, para além de uma habilidade, uma profissão 

independente e reconhecida. 

É pouca a procura por funções de empregado para serviços de escritório 

e de guarda-livros, no início do período. Essas funções terão importante 

valorização nos anos seguintes, principalmente no caso de guarda-livros, cujo 

salário, a exemplo do que ocorreu com os datilógrafos, cresceu de um patamar 

de 200$000 para 700 mil réis, em 1927 – chegando mesmo, em 1925, a 

verificar-se anúncio oferecendo 200$000 por duas horas diárias de trabalho.  

Precisa-se de um moço brasileiro, com boa calligraphia e que saiba fazer o 
livro Diário, para ajudante de guarda-livros. Paga-se no começo 200$. 
Offertas com referencia à Caixa Postal n. 1272 S. Paulo. (OESP, 04/01/20, 
p. 11; 05/01/20, p.07.) 

 

Guarda-livros - Precisa-se de um guarda-livros habilitado, preferivelmente 
com pratica de madeira. Ordenado inicial 500$000. Celso Novaes & Cia. 
Rua Maria Domitilia, 92. (OESP, 02/04/25, p. 12) 

 

 

 

 

 

                                            
36 A proliferação de escolas de corte e costura já está a todo o vapor na década de 1920. O 
contato com os anúncios classificados que oferecem escolas e cursos – tema do próximo 
capítulo – leva à constatação do grande crescimento da oferta de escolas de corte e costura no 
decorrer de todo o período.  
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Tabela 8  
Salários oferecidos para funções em escritórios nos anúncios do OESP  

 

Mês/Ano Função Salário (mil réis) 

Abril de 1925 Auxiliar de escritório 250$ 

Janeiro de 1923 Correspondente 300$ 

Janeiro de 1925 Correspondente 200$ 

Janeiro de 1925 Correspondente 200$ 

Julho de 1927 Correspondente 500$ 

Outubro de 1925 Corretor 500$ 

Janeiro de 1920 Datilógrafo 300$ 

Abril de 1925 Datilógrafo 250$ 

Abril de 1925 Datilógrafo 250$ 

Outubro de 1925 Datilógrafo 250$ 

Abril de 1927 Datilógrafo 500$ 

Abril de 1927 Datilógrafo 400$ 

Julho de 1927 Datilógrafo 200$ 

Janeiro de 1923 Empregado escritório 250$ 

Abril de 1925 Empregado escritório 300$ 

Outubro de 1927 Empregado escritório 400$ 

Abril de 1930 Empregado escritório 150$ 

Outubro de 1930 Empregado escritório 250$ 

Abril de 1925 Estenógrafo 600$ 

Janeiro de 1923 Faturista 200$a 250$ 

Janeiro de 1925 Faturista 400$ 

Abril de 1927 Faturista 200$ 

Janeiro de 1920 Ajudante guarda-livros 200$ 

Abril de 1923 Ajudante guarda-livros 250$ 

Julho de 1925 Ajudante guarda-livros 250$ 

Outubro de 1925 Ajudante guarda-livros 450$ 

Janeiro de 1920 Guarda-livros 200$ 

Julho de 1923 Guarda-livros 250$ 

Outubro de 1923 Guarda-livros 500$ 

Janeiro de 1925 Guarda-livros 500$ 

Janeiro de 1925 Guarda-livros 600$ 

Abril de 1927 Guarda-livros 700$ 

                                   Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de  
                                  S.Paulo  (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 

. 
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É interessante notar que, desde o início do século, há grande interesse 

em seguir carreira na função de guarda-livros. Segundo pesquisa realizada em 

1900, no Colégio Estadual Modelo Caetano de Campos, que buscava traçar 

um quadro dos interesses profissionais dos alunos, entre as profissões 

pretendidas, a de guarda-livros estava em 5º lugar, perdendo para os 

engenheiros, empregados públicos, médicos e advogados – nesta ordem –, 

seguida por professores e, disparadamente, muito mais bem cotada que as 

opções por agricultores, farmacêuticos, negociantes, dentistas, padres, 

pintores, maestros, marinheiros, militares, mecânicos, telegrafistas, fotógrafos, 

carpinteiros, ourives e eletricistas. (cf. FAZOLI FILHO, 1992). 

Assim como acontece com a profissão de datilógrafo, também o guarda-

livros seguirá carreira independente, até ser reconhecido legalmente como 

profissional liberal. Este movimento é oficialmente iniciado em 30 de Junho de 

1931, quando o decreto nº 20.158, ao organizar o ensino comercial, institui a 

estrutura dos cursos técnicos ligados à área comercial e estabelece as regras 

para a formação escolar desse profissional.37  

Estas atribuições mantiveram-se praticamente as mesmas desde o 

período aqui estudado, quando se detectam as origens do crescimento da 

demanda por esse profissional junto ao mercado de trabalho. Cabia ao guarda-

livros a organização e execução de serviços de contabilidade em geral; a 

escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os 

necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos 

respectivos balanços e demonstrações; e, as perícias judiciais ou extra-

judiciais, revisão de balanços e de contas em geral. 

                                            
37 Em 27 de maio de 1946, o decreto-lei n. 9.295, criará o Conselho Federal de Contabilidade e 
definirá as atribuições do Contador e do Guarda-livros – profissionais que passarão a ter a 
designação de contabilistas e seus serviços classificados como trabalhos técnicos de 
contabilidade. O guarda-livros receberá nova denominação em 28 de abril de 1958, quando a 
lei nº 3.384 integra-o definitivamente à categoria profissional de técnico em Contabilidade, 
mantendo as mesmas atribuições e prerrogativas que lhe haviam sido conferidas ao longo 
destes anos. Apesar da profissão de contador ter sido regulamentada somente na década de 
1940, a formação profissional, no Brasil, teve início no século XVIII, com o surgimento da Aula 
de Comércio, que mais tarde corresponderia à Academia, que, por sua vez, hoje se denomina 
Faculdade, ou Escola Superior. (cf. RODRIGUES, 1985, p. 34). 
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Já a função de empregado para escritório oferece uma variação salarial 

entre 120$000 e 400$000 durante o período, 

Moça para escriptorio – Precisa-se de uma que já tenha bom tirocínio em 
escriptorio commercial, activa, que saiba fazer correspondência a machina 
de escrever e que possa tomar conta do borrador e contas correntes. 
Trabalhar no escriptorio no centro da cidade. Exigem-se referencias 
idôneas e sem todos os predicados é inútil apresentar-se. Ordenado 
200$000. Cartas com detalhadas informações para I. M. nesta redacção. 
(OESP, 20/03/20, p. 13.) 

EMPREGADO - Precisa-se de um que saiba escrever a machina e tenha 
pratica de correspondencia, facturas e duplicatas. Ordenado inicial, réis 
300$000. - Escrever para a caixa no. 203. (OESP, 05/04/25, p. 16.) 

 

A profissão de escriturário só começa a surgir com tal denominação em 

1927 sendo chamada anteriormente de auxiliar de escritório38, e correspondia à 

execução de tarefas administrativas diárias, tais como, datilografar cartas, 

relatórios, memorandos, atas de reunião e outros documentos; organizar 

reuniões, apresentações e outros eventos; elaborar atas nas reuniões; manter 

organizado os arquivos da empresa ou setor; solicitar móveis, papéis, 

formulários e outros materiais usados no escritório; ajudar na recepção se 

necessário; elaborar orçamentos e relação de estoque; pagar contas, faturas 

bancárias e fazer faturamento; e, manter organizado o escritório.  

Está-se, pois, diante de um mercado de trabalho que, estruturado por 

relações de produção e de trabalho peculiares ao setor terciário, apresenta-se 

revestido de um tal caráter que exige de seus indivíduos um conjunto de 

conhecimentos e habilidades próprios e sem paralelo em outro ambiente.  

No entanto, o que significava exatamente ter “formação comercial”? 

Faria parte da organização de algum tipo prévio de ensino escolar ou poder-se-

ia recorrer a ela em cursos independentes e oferecidos por instituições 

                                            
38  Segundo informações obtidas em http://www.institutodenver.com.br/pg-guia-aux-escrit.asp, 
em 20 mai. 2005, atualmente é possível encontrar, além de escriturário e auxiliar de escritório, 
os nomes de assistente administrativo ou supervisor administrativo para designar o mesmo 
profissional. 
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particulares? Onde buscá-la? Que conteúdos contemplariam esse tipo de 

formação? É justamente nos classificados do jornal que se encontram 

importantes indícios, que, verdadeiros semióforos da vida cotidiana, ajudam a 

responder a parte das questões suscitadas por esta pesquisa.
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CAPÍTULO II 

PROFESSORES, AULAS E CURSOS 

O presente capítulo apresenta a organização do ensino profissional 

dirigido ao setor terciário na cidade de São Paulo, no período entre 1920 e 

1930.  

Assim como no capítulo anterior, os classificados do jornal O Estado de 

S.Paulo são a principal fonte de investigação, sendo que, neste caso, 

Professores, aulas e cursos é o título da seção correspondente à oferta de 

escolas e cursos. É a partir do registro desses anúncios que se analisam os 

aspectos ligados ao ensino profissional que forma indivíduos para o trabalho 

em escritórios comerciais – principal destinação atendida pelas escolas 

anunciantes. 

Ao se identificarem as principais escolas que ofereciam cursos 

profissionalizantes, percebe-se a grande importância atribuída à Escola de 

Comércio Álvares Penteado, razão pela qual esta é destacada, e se apresenta 

um breve histórico da sua fundação e do significado que teve na configuração 

do ensino comercial em São Paulo.  

A análise dos anúncios leva à constatação da oferta de duas 

modalidades de ensino profissional, apresentadas por meio de seus cursos, do 

conteúdo ensinado e da relação que mantinham com a demanda do setor 

terciário – estabelecendo-se assim um cotejamento entre demanda do 

mercado, verificada no primeiro capítulo, e a oferta de escolas e cursos 

presente nesta seção do jornal.  
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2.1 Professores, aulas e cursos  

 

Em um meio essencialmente commercial como o de São Paulo, 
que melhor profissão podereis escolher  para os vossos filhos 
do que a do commercio – difficil, mas fartamente adquiridas em 
poucos annos, com parcas despesas e relativamente pequeno 
consumo de energias? (Trecho de anúncio classificado da  
Academia Comercial “Mercúrio”,  publicado no jornal O Estado 
de S.Paulo  em 10/01/27, p. 07.) 

 

 

 

Em seguida à seção “EMPREGADOS QUE SE PROCURAM”, encontra-

se uma outra subdivisão da seção de classificados, com o atraente título 

“PROFESSORES, AULAS E CURSOS”, e que está presente no decorrer de 

todo o período pesquisado trazendo, basicamente, informações sobre escolas 

e cursos nas mais diversas áreas de ensino e de aprendizagem.  

A análise desta seção – presente no mesmo jornal, O Estado de 

S.Paulo, e no mesmo período entre 1920 e 1930 – foi realizada com base no 

registro de 477 anúncios, classificados por sua pertinência ao ensino 

profissional, cujas escolas destinavam-se a formar indivíduos para o trabalho 

em escritórios ligados ao setor terciário. Desse número, 363 anúncios foram 

tratados estatisticamente, resultando em um total de 21 escolas anunciantes. 

A Figura 2 mostra a maneira como estava organizada e como se 

apresentava a seção “PROFESSORES, AULAS E CURSOS”, em O Estado de 

S.Paulo. Da mesma maneira que em “EMPREGADOS QUE SE PROCURAM”, 

esta  seção mantém-se com o mesmo formato e permanece localizada no 

mesmo espaço do jornal durante todo o período. 

 
 
 
 
 
 



Professores, aulas e cursos 
 

 

73

 
Figura 3: Cópia da seção de anúncios classificados para escolas e cursos 

 

          Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 25/10/1923, p. 10. 

 

Há escolas que surgem nos classificados no início do período, mas 

desaparecem, outras surgem apenas no meio do período e há, ainda, as que 
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surgem nos anos finais da década, constando apenas em um dos anos aqui 

estudados. E há várias que aparecem em dois momentos, como é o caso da 

Academia Comercial Brasil, Escola de Comércio Rio Branco, Escola de 

Línguas,  Instituto Bergenson, Instituto Comercial “José Bonifácio” e Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro. (cf. Tabela 9) 

 

Tabela 9  
Escolas anunciantes de cursos para escritórios 

 
 (em porcentagem) 

           Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas do jornal O Estado de S.Paulo                          
          (Janeiro, Abril, Julho e Outubro de 1920, 1923, 1925, 1927 e 1930) 
           
         OBS.: “-” significa zero. 

 

Anunciante 1920 1923 1925 1927 1930 Total 

Academia Comercial "Mercúrio" 3,5 1,7 1,7 4,1 1,7 12,7 

Academia Comercial Brasil 1,9 0,9 - - - 2,8 

Academia Prática de Comércio - - 0,5 0,9 - 1,4 

Colégio Evangélico 1,4 0,5 0,5 - - 2,4 

Escola "O Comerciante" 1,4 0,5 0,5 - - 2,4 

Escola Anglo Francesa 1,7 0,5 0,2 - - 2,4 

Escola Cristofaro 1,2 0,5 0,2 - - 1,9 

Escola de Comércio - 1,7 1,9 1,4 - 5,0 

Escola de Comércio Alvares Penteado - - - 0,2 - 0,2 

Escola de Comércio Rio Branco - - - 1,4 1,4 2,8 

Escola Prática de Comércio Prof. Jean Brando - 1,4 1,9 1,7 - 5,0 

Escola de Línguas 1,7 0,7 - - - 2,4 

Escola Oficial - 0,5 1,2 0,2 - 1,9 

Escola Prática 1,9 1,3 0,5 - - 3,7 

Escola Remington 8,5 5,0 9,9 4,7 6,6 34,7 

Escola Underwood - - - - 2,4 2,4 

Instituto Bergenson 1,5 0,5 - - - 2,0 

Instituto Comercial "José Bonifácio" 1,1 0,9 - - - 2,0 

Instituto Comercial do Rio de Janeiro - - 1,1 0,9 - 2,0 

Instituto Moderno 2,4 1,9 3,2 - - 7,5 

Instituto Rio Branco - - 2,4 - - 2,4 

Total 28,2 18,5 25,7 15,5 12,1 100 
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A principal escola anunciante, detentora de 34,7% do total deste tipo de 

anúncio, é a Escola Remington – que se refere à marca Remington & Sons, de 

propriedade dos famosos fabricantes de armas, de mesmo nome, radicados 

em Ilion, Nova Iorque.  

O rico armeiro Remington começou em 1874 a fabricar a máquina 

(Sholes & Glidden) que deu início à indústria da máquina de escrever. Segundo 

Senac (1996), essas máquinas tinham a sua própria mesa, eram decoradas 

com motivos florais e detalhes dourados, e se pareciam um pouco com as 

máquinas de costura da época – aspecto que deve ser tributado à influência do 

departamento de máquinas de costura da própria Remington39.  

É provável que aí esteja inscrito um sinal da aparentemente imediata 

associação da mulher a esta função – como se pode apreciar, na Figura 4, um 

cartão postal do início do século XX, cujo título “Ocupado com uma typewriter” 

mostra um homem beijando uma mulher que está sentada em frente a uma 

máquina de escrever. Como a palavra typewriter significava tanto “máquina de 

escrever” como “datilógrafa”, fica caracterizado o duplo sentido que dá 

conotação humorística ao cartão. 

A Escola Remington foi a primeira escola especializada em cursos de 

datilografia no Brasil, tornando-se presente em vários estados do território 

nacional nas décadas que se seguem. É também a única presente nesta seção 

do jornal em todos os anos estudados, o que parece comprovar hipótese 

levantada no capítulo anterior, de que se inicia na década de 1920 uma rápida 

ascensão daquela profissão. 

 

 

 

                                            
39 Conforme informações em texto disponível em: 
<http://www.maquinasdeescreverantigas.com.br/index.html>. Acesso em: 09 ago. 2005. 
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Figura 4: Cartão postal: “Ocupado com uma typewriter” 

 

Fonte: http://www.maquinasdeescreverantigas.com.br 

 

 

2.2 Escola de Comércio “Álvares Penteado”  

 

Ainda com relação à freqüência com que aparecem as instituições de 

ensino nesta seção, nota-se que, curiosamente, a Escola de Comércio Álvares 

Penteado, apesar de aparecer obliquamente em vários anúncios de outras 

escolas, como na alusão à formação de um professor – por exemplo, “contador 

Victor Cremades, ex. prof. da E. C. “Alvares Penteado”. (OESP, 08/01/27, p. 

14; 10/01/27, P. 07; grifo meu.), ou mesmo, em anúncios da seção 

“EMPREGADOS QUE SE OFFERECEM”, fazendo referência à formação dos 
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candidatos que procuram colocação no mercado, tal escola comparece uma 

única vez em “PROFESSORES, AULAS E CURSOS”, e, mesmo assim, só 

para anunciar a abertura das inscrições para os seus cursos,  

Escola de Commercio Alvares Penteado – Matriculas – De ordem do sr. 
director e de conformidade com o regulamento, faço publico que, do dia 20 
a 28 do corrente, estarão abertas nesta Secretaria, das 12 ás 16 horas e 
das 19 ás 21 horas, as inscripções de matriculas para os cursos: 
ANNEXO 40 , GERAL, SUPERIOR, FACULDADE DE SCIENCIAS 
ECONOMICAS e ESPECIAL FEMININO. As aulas se reabrem em 1º de 
Fevereiro proximo futuro. Secretaria da Escola de Commercio “Alvares 
Penteado”, São Paulo, 10 de Janeiro de 1927. O Secretário. PAULO DE 
FREITAS. (OESP, 10/01/27, p. 06) 

 

O fato da Escola de Comércio Álvares Penteado, não obstante ser uma 

referência no ensino profissional durante o período, não utilizar a seção de 

classificados como ensejo de dar visibilidade aos seus cursos em toda a capital 

– estratégia de marketing utilizada por todas as escolas que fazem uso dos 

classificados – cria uma distinção com relação às demais, o que 

aparentemente está ligado à história de sua própria fundação.  

A Escola de Commercio “Alvares Penteado” – nome original quando da 

sua fundação – surgiu em forma de sociedade, em 20 de Abril de 190241 (cf. 

Figura 5). A subscrição popular para a escola foi acolhida por 18 sócios, que se 

comprometeram a contribuir com quantias em dinheiro para a sua fundação.42.  

                                            
40 Algumas escolas oferecem “em annexo um curso commercial preliminar para ambos os 
sexos, ministrando-se de todas as matérias para habilitar meninos e meninas para encetar a 
sua carreira commercial.” (OESP, 04/03/20, p. 11.), que, geralmente, tinha a duração de um 
ano. Outras faziam distinções mais específicas no interior do curso de comércio, “Distribuição 
dos cursos: curso preparatorio para admissão ao curso geral, UM ANNO; curso geral, TRES 
ANNOS; curso feminino, DOIS ANNOS”. (OESP, 19/01/27, p. 12), sendo que, “Pela lei em vigor 
podem matricular-se os candidatos desde 12 annos de edade.” (OESP, 08/01/27, p. 14).  
41 Cf. Fazoli Filho (1992). Segundo o autor, “Para os que gostam do horóscopo greco-romano, 
cabe lembrar que esse nascimento ocorrera no limite entre Áries, regido por Marte, deus da 
guerra e das disputas, e Touro, regido por Mercúrio, o “Hermes” grego, deus do comércio e dos 
grandes negócios. Presságios adequados para uma escola desse tipo.” (p. 21) 
42 Segundo Fecap (2002), nessa altura foram registradas as seguintes doações iniciais: Conde 
Álvares Penteado: Rs. 10:000$000; Rodolpho Miranda: Rs. 3:000$000; Horácio Berlinck: Rs. 
2:050$000; Hermann Burchard: Rs. 1:650$000; Senador Lacerda Franco, Conde de Prates e 
Cristiano P. Vianna:  Rs. 1:000$000 cada um; Conde Asdrúbal do Nascimento, Dr. Procópio 
Malta, José Weissohn, Alexandre Siciliano, Prado Chaves & Cia., Duprat & Cia., Banco 
Alemão, Banco Commercio e Industria, Banco União de S. Paulo, Banco de Crédito Real e 
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Figura 5: Diretoria da sociedade fundadora da Escola Álvares Penteado 

 

                               Fonte: Fecap (2002), p. 35. 

 

Foi declarada pelo governo federal como instituição de utilidade pública, 

com os diplomas ali conferidos reconhecidos como de caráter oficial, em 9 de 

janeiro de 1905, através do Decreto n. 1.339, que outorgava as mesmas 

prerrogativas à Academia de Comércio do Rio de Janeiro – fundada no mesmo 

ano. Em 01 de dezembro, a lei estadual n. 996, mudou a denominação para 

Escola de Comércio de São Paulo o que lhe permitiu obter benefícios do Poder 

Público Estadual, quais sejam, 

Art. 1º. – São concedidos à Escola de Comércio desta Capital os 
seguintes favores: 

 
a) Isenção de impostos e de pagamentos de taxas de água e esgotos, 

relativamente ao prédio que pela mesma foi adquirido ou construído para 
funcionamento das aulas dos cursos por ela mantidos; 

 
b) Isenção do imposto de transmissão de propriedade para quaisquer 

donativos ou legados que em seu benefício forem instituídos. 
 
Art. 2º. – Os alunos diplomados pela Escola de Comércio, a que se 

refere o artigo antecedente, poderão ser nomeados, independente de 
concurso ou quaisquer outras provas de habilitação intelectual para os 

                                                                                                                                
Banco de S. Paulo: Rs. 500$000 cada um; totalizando um valor de Rs. 25:200$000 (vinte e 
cinco contos e duzentos mil réis). Para que se possam comparar os valores, conforme 
pesquisa na imprensa escrita da época, os terrenos na Avenida Paulista com 35 metros de 
frente por 11 metros de fundos custavam Rs. 300$000; um sobrado no alto da Rua Santo 
Antonio, na Bela Vista, Rs. 13:000$000; uma fazenda com 180 alqueires, 40 mil pés de café e 
benfeitorias, com a estação Igaçaba da Mojiana, custava Rs. 45:000$000. 



Professores, aulas e cursos 
 

 

79

cargos de escrituração ou de contabilidade de qualquer das repartições 
públicas do Estado.  

 

A finalidade dos primeiros cursos comerciais oferecidos pela Escola 

Prática de Comércio de São Paulo era proporcionar aos proprietários das 

casas comerciais e bancárias uma opção à importação, que ocorria 

periodicamente, de técnicos de outros países 43  Tratava-se de formar 

profissionais competentes, com tal nível de especialização profissional, que 

fossem capazes de suprir as diversas dificuldades na organização e 

contabilização das empresas nacionais. Vale observar, a esse propósito, como 

a valorização do modelo estrangeiro de formação se mantém presente nos 

anúncios no decorrer do período investigado, como ilustram os classificados: 

ACADEMIA PRATICA DE COMMERCIO. Presidente:  Dr. Antonio Candido 
Rodrigues, ex-vice presidente do Estado; vice-presidente, dr. José de 
Freitas Valles, senador Estadual; Director: Dr. André Villari, diplomado em 
sciencias commerciaes; Vice-diretor: Dr. Manuel Viotti, ex-director geral da 
Segurança Publica. A Academia Pratica de Commercio de S. Paulo, 
estabelecimento de ensino commercial superior, fundado em 1909, sob o 
regimem do Decreto Federal n. 1339 de 1905; a Segunda escola de 
commercio fundada na capital do Estado, com todos os requisitos 
pedagogicos e sob os moldes das escolas extrangeiras;  a primeira no 
Estado que instituiu os diplomas de guarda-livros, contador e bacharel em 
commercio aos seus diplomados; a única no nosso meio que obteve os 
applausos unanimes da imprensa local e de todo o Estado, pelo arrojo e 
sacrificio dispensado ao ensino commercial, attestado no Congresso do 
Estado por um dos illustres representantes daquella casa. (OESP, 
08/01/27, p. 14; grifo meu.) 

 

Apesar disso, a fundação da Escola Prática de Comércio na capital, que 

gozava de prestigio junto à União, mantinha-se firme na tentativa de formar 

                                            
43  A quantidade desses estabelecimentos vinha aumentando significativamente. Conforme 
Saes (2004), encontramos, no comércio, a presença de grandes casas comerciais em franco 
progresso no período, tais como, Mappin Stores, Casa Alemã, Casa Hasson, Singer Sewing 
Machines e os escritórios, representantes das grandes fábricas de automóveis, que aqui foram 
se instalando. Já o sistema bancário agregou instituições novas como o Banco do Estado de 
São Paulo (Banespa), o Banco Noroeste do Estado de São Paulo, o Banco Português do 
Brasil, o Bank of London & South América, o Royal Bank of Canadá e o Banco Holandês da 
América do Sul. O autor chama a atenção, ainda, para “um aspecto bastante significativo das 
mudanças que estavam se consolidando na economia da Cidade de São Paulo ao longo dos 
anos 20. Trata-se da constituição de entidades associativas dos setores empresariais” (p. 240), 
ou seja, os diversos setores da economia passam a organizar-se em associações próprias, 
fazendo-se representar através delas.  
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mão de obra na área comercial, competitiva com a oferta internacional. Afinal, 

desde o início do século crescia a agitação em torno da idéia de organizar as 

atividades comerciais paulistas. Um dos registros deste movimento é o livreto 

Escola de Comércio em São Paulo, publicado em 1901 pelo vereador Prof. Dr. 

João Pedro da Veiga Filho, professor de Finanças e Contabilidade Pública da 

Academia de Direito, no qual convocava todos os paulistas a participarem da 

organização das atividades comerciais: “(...) a classe dos comerciantes, que 

tem feito?...Nada, absolutamente nada! Consentiu que os estrangeiros se 

colocassem à frente das principais casas, tanto do grande como do pequeno 

comércio (cf. FECAP, 2002, p. 35). 

A grande aceitação que esta escola tinha junto à população condiz com 

uma época em que os ideais nacionalistas se expandem sobre vários setores 

da sociedade brasileira, dentre elas, a educação profissional. O trecho abaixo 

corrobora a idéia de que houve uma grande procura pelos cursos, à época de 

sua inauguração. O número de interessados superou as expectativas, fazendo 

com que a escola utilizasse salas de aula do extinto Curso Anexo da Faculdade 

de Direito de São Paulo.  

A expectativa era tão grande e a publicidade em torno da escola, quer por 
diversas instituições, quer por outras escolas, quer pela imprensa da 
época, foi tão avassaladora, que os resultados surpreenderam. Estávamos 
em 1902, e houve fila para a matrícula. A Escola foi fundada em 25 de abril 
na Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, sob a 
presidência do Raymundo Duprat (hoje – Dia do Contabilista), e, em 15 de 
junho, quando as aulas efetivamente começaram, havia 216 matriculados. 
(FAZOLI FILHO, 1992, p. 22.).44 

 

Em 1905, o conde Antônio de Álvares Leite Penteado doou à escola um 

grande terreno localizado no Largo de São Francisco, além do dinheiro 

necessário para construir e mobiliar o imponente edifício – posteriormente 

                                            
44 Apesar do autor citar 15 de junho de 1902 como data oficial do inicio das aulas na Escola, a 
data correta parece ter sido no dia 15 de julho daquele ano, como divulga o Jornal do Comércio 
em 16/07/02: “(...) Hontem, às 7 horas da noite, foram abertas as aulas desta Escola com 
assistencia de todos os alumnos.” (p. 1) 
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tombado pelo poder público em face de seu valor histórico e artístico –, que 

seria inaugurado em 1908. (cf. Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6: O Palácio do Comércio, prédio da Escola de Comércio 

 

 Fonte: Fecap (2002), p. 43. 

 

 

 

Figura 7: Manchete sobre a inauguração do Palácio do Comércio 

 

                                Fonte: Fecap (2002), p. 43. 
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Na década de 20, a Escola Prática de Comércio de São Paulo passou a 

se chamar Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) – nome 

que mantém –, atendendo, além dos cursos técnicos, às necessidades de 

ensino superior.45 O processo de mudança para Fundação foi estimulado por 

Washington Luís Pereira de Sousa46, numa época em que “o governo, em 

geral, estimulava [esse tipo de processo] apenas para as instituições que 

‘marcavam época’” (FAZOLI FILHO, 1992, pp. 47-48). Segundo o autor, dentre 

os sócios remanescentes do primeiro grupo, que fundou a sociedade em 1902, 

foram responsáveis pela alteração nos estatutos da “Associação Civil Escola 

Prática de Comércio Álvares Penteado”, para FECAP, o Senador federal 

Antônio de Lacerda Franco, Barão Raymundo Duprat, Horácio Berlinck e 

Domingos Ferreira.  

Destarte, no período em tela, esta escola já estava consagrada no 

segmento profissionalizante de ensino comercial, “sendo considerada como 

órgão de consulta do Governo em assumptos que interessem o commercio e a 

industria.” (BRASIL, 1907, p. 29). De acordo com Fazoli Filho (1992), vários 

professores da FECAP eram autores de títulos da única editora dedicada 

primordialmente aos assuntos comerciais, a Empresa Editora Brasileira (pp. 41-

42). Além de órgão de consulta do governo, a escola apresenta uma 

expressiva demanda – desde o seu primeiro ano de funcionamento – que 

parece mitigar a necessidade da competitiva concorrência que se estabelece 

na cidade, entre as escolas privadas que atendem à mesma clientela.  

 

 

                                            
45 Foi cenário também da fundação, em 1931, da primeira faculdade de Ciências Econômicas 
do Brasil, tendo se transformado, na década atual, quando comemorou o centenário, em 
Centro Universitário. 
46 Washington Luis governou São Paulo entre 1920 e 1924 e já havia sido, em São Paulo, 
secretário da Justiça, Chefe de Polícia e Prefeito da Capital. Terminaria como último Presidente 
da República Velha (entre 1926 e 1930).  
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2.3 O ensino profissional nos anúncios classificados 

Esta concorrência é de tal modo impressionante que, por várias vezes, 

os anúncios na seção “PROFESSORES, AULAS E CURSOS”, ocupam quase 

que metade da página do jornal, sendo por vezes maiores do que certos artigos 

e reportagens.  

Com relação ao teor, os classificados confirmam seu papel de legítimos 

anunciantes da vida cotidiana, indo muito além do objetivo de recrutamento, 

para servir como fonte de informações sobre o processo de organização social, 

do trabalho, do sistema educacional vigente e do cotidiano escolar. Encontram-

se anúncios que descrevem a vida social e trazem aconselhamentos e normas 

morais que atentam para as modificações ocorridas nas relações interpessoais, 

clamando pelo retorno aos antigos e bons costumes – valores ligados 

diretamente à escola e ao trabalho, para dar continuidade à tradição magnífica 

do passado. A primeira, porque é tida como verdadeira usina redentora dos 

vícios e da imoralidade, e o trabalho, porque está repleto de valor patriótico. É 

o que se vê neste anúncio, que, por sua riqueza, vale a pena ser transcrito 

integralmente:  

Á MOCIDADE DE HOJE, a ACADEMIA COMMERCIAL “MERCURIO” – Na 
terrivel concorrencia da vida hodierna, a victoria caberá ao mais preparado. 
Época de especialisações, de emulações violentas, o moço que não tiver 
armado sufficientemente de cultura e de competencia profissional, sera um 
vencido. Não há tempo a perder no instante vertiginoso. Não há deixar-se 
arrastar pelo monstro de olhos verdes das tentações: o ephemero 
esplendor dos “cabarets”, a allucinação choreographica do “charlston” e o 
declive mortal dos vicios. Na actual geração há por certo – para 
continuarem a tradicção magnifica do passado – espiritos capazes de um 
grande fulgor. Basta que cultivem a si mesmos, que lapidem a intelligencia 
como uma pedra preciosa na officina redemptora da Escola! Como se 
fizeram José Bonifacio, Feijó, Carlos Gomes, Alencar, Victor Meirelles? 
Pela propria vontade, pelo estudo e pelo trabalho. E os nomes immortaes 
de Ruy, Rio Branco, Santos Dumont, Oswaldo Cruz, Campos Salles, 
Bernardino de Campos, para citar apenas as summidades do direito, da 
engenharia, da medicina e da politica entre os modernos? No trabalho e na 
escola. Quem, pois, não quererá tornar-se um expoente de cultura e um 
exemplo de capacidade para o seu povo? O instante actual é de 
febricitante actividade commercial. As grandes fortunas, os grandes 
espiritos organizadores que estão fazendo prosperar nossos prestigiosos 
institutos de credito, nossa fabricas, nossas casas commerciaes, centros 
de negocios, dos quaes tanto depende a fortuna collectiva, surgem todos 
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mercê da especialisação de ramo commercial. Os moços, pois, que têm a 
ambição legitima de se enriquecerem, enriquecendo assim o patrimonio 
commum que é a fortuna publica – forma tangivel e pragmatica do 
patriotismo – não devem hesitar em escolher sua carreira. Sómente com 
um solido preparo, com um conhecimento technico-scientífico da carreira 
commercial pode-se, neste instante de emulações e especialisações, 
vencer na formidavel concorrencia. A “Academia Commercial Mercurio”, 
estabelecimento de ensino technico commercial com reputação firmada em 
23 annos de ininterrupto trabalho, orgulha-se de ter dado á sociedade 
brasileira nomes hoje victoriosos nos campos do commercio, da industria e 
nos departamentos publicos. NENHUM DOS DIPLOMADOS pela 
Academia foram até hoje considerados mal preparados para as 
especialisações que se propuzeram. Pelo contrário: venceram mercê do 
estimulo e do preparo que receberam, e com orgulho enviaremos a relação 
dos logares de destaque e responsabilidade occupados pelos nossos ex-
alumnos, a quantos nol-a pedirem. É reconhecendo a alta consciencia com 
que é ministrado o ensino na “Academia Commercial Mercurio”, que 
obteve ella a insigne honra do grande premio e diploma de honra na 
Exposição do Centenário em 1922, ÚNICA no Brasil a receber tão 
consagradora homenagem. É mercê da sua reputação que, citado seu 
nome no Parlamento Paulista, numa das ultimas sessões da actual 
legislatura, mereceu, quer da opposição, quer da maioria, as mais 
deferentes provas de apreço. Essas provas consagram a sua reputação e 
pagam o desvelado esforço que sua Direcção emprega no sentido de 
tornal-a um instituto á altura da cultura brasileira. Fóra, porém, dessas 
demonstrações publicas de expressivo e inexcedivel valor, os proprios 
interessados, isto é, os paes dos alumnos, quizeram ainda hontem tornar 
publica pela imprensa, sua satisfação pelo aproveitamento que seus filhos 
obtiveram cursando as aulas da Academia. Esse testemunho de gratidão, 
eloquente e expontaneo, tocou muito de perto o coração do corpo docente 
e da direção da Academia. É a demonstração insophismavel do desvelo e 
capacidade com que nella é ministrado o ensino. Este appello dirigido á 
Mocidade de hoje, mocidade forte, intelligente e bem intencionada, 
destina-se a mostrar-lhe um caminho promissor de um campo de 
actividade util e proficua para que nelle alcance, pelo seu trabalho e 
estudo, uma invejavel situação social e a futura independencia financeira. 
O Brasil precisa de habeis homens de negocios. Nação nascente e rica, 
com todas as possibilidades para uma vultosa cooperação mercantil nos 
mercados do mundo, necessita, para crear sua independencia financeira, 
de actividades especialisadas. Os nossos Fords de amanhan serão os 
benemeritos creadores da fortuna brasileira, sendo certo de que hoje as 
nações, como os homens, valem pelo que exprimem financeiramente nos 
mercados internacionaes. Trabalhar, pois, pelo enriquecimento do paiz é a 
forma pratica de patriotismo! S. Paulo, 5 de Janeiro de 1927. CAETANO 
GRECO. Director-presidente. (OESP, 06/01/27, p. 16; 18/01/27, p. 15.) 

 

Em alguns casos, como no anúncio em destaque, é nítido que a escola, 

“naqueles tempos modernos”, não podia continuar representando somente um 

centro de aquisição de cultura e educação. A intenção é associá-la  à imagem 

de uma oficina, onde se produzem indivíduos para além de cultos, bem 
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educados e moralmente capazes. Essas qualidades só teriam valor se lhes 

agregasse o sentido da competência profissional.  

Ao incitar o jovem leitor a pensar nos grandes expoentes da sociedade 

brasileira e perguntar-lhe como esses indivíduos alcançaram êxito e status, a 

resposta é abrupta e imediata: “No trabalho e na escola.”. Vai ainda mais longe 

ao incutir a idéia de que o futuro residia nas funções comerciais e nas 

necessidades de capacitação profissional para o trabalho nesse setor e, 

também, quando afirma que os desejos daqueles moços não caminham 

somente na direção de se tornarem expoentes de cultura, mas de se fazerem 

representar pela capacidade profissional. Não qualquer uma, afinal, “o instante 

actual é de febricitante actividade commercial. As grandes fortunas, os grandes 

espiritos organizadores (...), surgem todos mercê da especialisação de ramo 

commercial.”  

Investia-se na idéia de que, para o desenvolvimento dos negócios no 

país, não bastava ter habilidade para o ramo. Para ser considerado um 

verdadeiro homem de negócios era preciso adquirir especialização nesse 

particular, por meio de aprendizado teórico, técnico e  moral. 

Em certos casos, junto da formação técnica do trabalhador, visava-se a 

oferecer aos jovens “uma educação SAN, MORAL e CIVICA, aperfeiçoando 

nelles o coração, suavisando os costumes, para formar homens de 

CARACTER E REAL VALOR.” (Trecho de anúncio classificado da  Academia 

Comercial “Mercúrio”, publicado no jornal O Estado de S.Paulo  em 10/01/27, p. 

07; grifos do próprio anúncio):  

No internato a Academia “Mercurio” não offerece aos vossos filhos um luxo 
ostentado que, inutil e improficuo, desnatura a mocidade, mas um refimen 
de estudos commerciaes, desvelado e severo, ao lado do necessario 
conforto e uma educação SAN, MORAL e CIVICA, aperfeiçoando nelles o 
coração, suavisando os costumes, para formar homens de CARACTER E 
REAL VALOR. No externato as aulas funccionam durante o dia e á noite, 
com corpo docente constituido de reputados professores, todos 
empenhados no estricto cumprimento de seus deveres e que têm dado 
provas da sua reconhecida competencia como da sua notavel assiduidade, 
condição essencial da efficiencia do ensino. É facto digno de registro O 
CRESCIMENTO CONSTANTE DAS MATRICULAS FEMININAS. Várias 
moças já se diplomaram, logrando invejaveis logares no commercio.. 
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(OESP, 10/01/27, p. 07; os caracteres em maiúscula são do próprio 
anunciante; os grifos, em itálico, são meus.). 

 

Nestes casos, evidencia-se o processo de configuração de uma 

modalidade de educação que objetivava mais do que simplesmente ensinar 

como se exerce esta ou aquela função, no mercado de trabalho. As ações, nas 

quais se fundamentava, pretendiam atingir, muito antes, o cerne do próprio 

indivíduo. Assim, confirmado por Warde (1998),  

(...) o alvo do controle a ser atingido era mais do que o trabalho; visava-se 
a ação humana em geral, posto que se pretendia atingir um campo mais 
largo do que o trabalho (produtivo), afim de que o princípio educativo a 
guiar a escola fosse exatamente não o trabalho (produtivo, à moda do 
marxismo), mas a atividade humana controlada (...). Porque o que estava 
em disputa era mais do que  o atingimento de altos graus de eficiência do 
trabalho; a finalidade principal era a conquista/amoldamento da alma 
humana. (pp. 04-05) 

 

 

2.4 Cursos oferecidos nos anúncios classificados 

 

A análise dos anúncios que oferecem escolas e cursos permite apontar 

a existência de duas modalidades de ensino para o setor terciário, oferecidas 

pelas anunciantes. Uma, que se refere a cursos de “formação”, e que pode ser 

ilustrada pelos exemplos citados no item anterior, e outra, que remete a cursos 

de caráter evidentemente “pragmático”.  

Neste último caso, os anúncios ressaltam o caráter imediatista da 

formação para um trabalho específico, e então a exigüidade de conteúdos e 

curta duração dos cursos são positivamente apresentadas:  

ACADEMIA COMMERCIAL “MERCURIO” – COM GYMNASIO ANNEXO – 
Internato e externato – Fundada em 1903 – Autorizada pela lei estadual n. 
1579 de 19 de Dezembro de 1917. Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 108 – 
sob. – (Proximo á Escola Alvares Penteado) – Tel. Cent. 1866. Ensino 
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commercial habilitado para o exercicio das profissões de commerciante, 
contador, guarda-livros, perito-judicial, interprete e traductor publico, 
empregados da Fazenda, cargos de agente consular, director e chefe de 
grandes empresas industriaes ou estabelecimentos bancarios; curso 
particular de mathematica actuarial, habilitando para o cargo de actuario de 
companhia de seguros; curso de contabilidade agricola para o cargo de 
administrador de fazendas e propriedades agricolas; curso especial de 
agrimensura, dependente do curso de contabilidade agricola. O ensino é 
ministrado na Academia sem outra preoccupação que não seja habilitar 
para o mais perfeito exercicio das profissões correspondentes. Os alumnos 
matriculados frequentam os gabinetes, laboratorios, o Banco Escolar, e 
fazem excursões didacticas na companhia do director, ou dos lentes, em 
visitas a estabelecimentos industriaes e commerciaes da cidade e do 
interior afim de familiarisal-os com o facto da vida real. O nosso fim é 
proporcionar aos estudantes uma educação solida e um conhecimento 
pratico das materias estudadas, fazendo com que um passo conduza 
logicamente a outro, de modo a substituir em tudo o nexo natural. 
Procuramos desenvolver a intelligencia afim de poder saber, em logar de 
enchel-a com formulas fixas. Este processo habilita os estudantes a 
adquirirem um conhecimento mais seguro das materias estudadas. Acha-e 
aberta a matricula para o segundo semestre. (OESP, 15/06/20, p. 10; 
16/06/20, p. 10; 18/06/20, p.09 ; 19/06/20, p. 09; 21/06/20, p. 12; 22/06/20, 
p. 08; 23/06/20, p. 13; 25/06/20, p. 09;  grifo meu.) 

A ESCOLA PRATICA DE COMMERCIO do Prof. JEAN BRANDO, fórma 
guarda-livros em poucos mezes, em pequenas turmas ou particular, para 
ambos os sexos, ensinando só as materias absolutamente necessarias. 
(...) Concede diploma valido, registrado pelo governo Federal, 
independente de lições, ás pessoas competentes, previo exame por 
correspondencia ou pessoalmente. Centenas de rapazes formaram ja o 
seu futuro. Rua Barão de Itapetininga, n. 66 - S. Paulo. (OESP, 03/03/25, 
p. 12; 07/03/25, p. 13; grifo meu.) 

Escola de Commercio Jean Brando - Para formatura de guarda-livros em 
poucos mezes, em pequenas turmas ou particular, para ambos os sexos e 
ensinando só as materias absolutamente necessarias. Nesta escola não se 
ensinam 10 ou 15 materiais para inglez ver. Rapaziada, não perca o seu 
tempo em bobice! (...) concedendo diploma válido, registrado pelo Governo 
Federal. Centenas de moços formaram já o seu futuro, pois conta com os 
dois livros mais fáceis do mundo: "O Guarda-livros Moderno" e "O 
Commerciante Calculador". Peçam prospectos hoje mesmo ao 
conhecidissimo prof. Jean Brando. Rua Barão de Itapetininga, 66 - S. 
Paulo (OESP, 06/01/27, p. 14; grifo meu.) 

O “Methodo e Escola UNDERWOOD”  garantem uma tecnica impecável, 
ministrando o melhor ensino, no mais curto prazo e pelo menor preço (...) 
Director – Prof. José de Souza (Da Escola Complementar da Praça). 
(FOLHA DA MANHÃ, 02/03/30, p. 19; 04/03/30, p.13; 05/03/30, p.8; 
07/03/30, p.20; 08/03/30, p.20; 09/03/30, p.23; 10/03/30, p. 17; 11/03/30, p. 
18; 12/03/30, p. 20; 13/03/30, p. 21; 02/04/30, p. 18; 04/04/30, p. 18; grifo 
meu.) 
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O mesmo caráter prático é visível com relação ao ensino de idiomas. 

Todas as escolas citadas especificam a oferta de cursos de línguas vivas ou 

especificamente de alguns idiomas, como por exemplo, italiano, inglês, 

português e francês. O ensino de caligrafia era oferecido pela principal 

anunciante e, pelas Escolas Cristofaro e de Commércio. Esses cursos, assim 

como os de taquigrafia, guarda-livros, correspondência comercial, contador e 

perito judicial são, originalmente, desmembramentos de disciplinas do curso 

geral de comércio – que se destacaram e passaram a ser oferecidas de 

maneira independente, a fim de responder à corrente demanda por formação 

de pessoal qualificado.  

O conhecimento de datilografia, um dos mais disputados pela população 

interessada, é oferecido em absolutamente todas as escolas e transforma-se 

em pré-requisito para todas as funções relativas ao trabalho em escritórios 

comerciais – os cursos de datilografia passam a “agregar valor” à formação 

geral do indivíduo e a ter importante peso no momento de lançar-se no 

mercado. É o que se vê neste conto, de autoria desconhecida, 

Curso de datilografia – Antigamente quem não tinha curso de datilografia 
não tinha chances em lugar nenhum. Um curso de datilografia era algo tão 
importante que não se dava tanto valor às pessoas que não sabiam 
datilografar. Nas entrevistas para empregos as pessoas eram bem 
seletivas:  
-- Quem tem datilografia vá para a fila da direita. Quem não tem, pode 
retirar-se!  
Essas pessoas nem recebiam atenção. É como se fossem seres humanos 
de uma classificação inferior. As pessoas sem datilografia eram uma 
vergonha para a família, as mães costumavam comentar:  
-- Meu filho não tem jeito... Eu até entendo que ele roube, eu até entendo 
que ele esteja traficando drogas, mas o que não entendo é que ele não 
tenha aprendido datilografia. O pai quer expulsá-lo de casa, mas eu ainda 
tenho esperanças que ele tome jeito um dia.  
A amiga da mãe do pobre rapaz ouviu a história e vai aconselhar seu filho  
-- Filho! Não quero ver você andando com o filho da Maria, ele não tem 
curso de datilografia.   
-- Eu sei mãe. Eu não gosto de me envolver com esses tipos. 47 

 

                                            

 
47 Trecho de conto, disponível em http://www.ciclopo.hpg.ig.com.br/textos/contos004.html, em 
18 mai. 2005.  
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A duas décadas do desenvolvimento da cópia por processo 

reprográfico48, a prática datilográfica era o melhor recurso tecnológico para a 

cópia de textos e documentos49. Alguns anúncios, inclusive, chamam à atenção 

para os cursos de datilografia por meio do termo cópia à máquina,  

COPIAS A MACHINA – “Escola Remington” – Rua São Bento, 59 – 2º 
andar – sala 21. (OESP, 01/05/20, p. 14.) 

 

Já a formação como intérprete e tradutor público, para trabalhar nas 

funções comerciais, tem relação com o grande movimento de importação e 

exportação presente no comércio paulistano e com o contingente de 

estrangeiros que transitava pela cidade. Conforme mostra o estudo de Deaecto 

(2002), estas atividades ligadas ao comércio exterior eram, até 1920, quase 

exclusivamente ocupadas por imigrantes que traziam formação na área – 

sendo inclusive, de acordo com o recenseamento de 1920, “no comércio que 

se concentram, em maior número, os imigrantes.” (p. 118). Logo em seguida, a 

autora conclui que “o investidor nacional passava a importar, além de 

mercadorias, pessoal qualificado para as tarefas ligadas ao comércio.” (p. 119).  

Contudo, a educação profissional, ao menos por iniciativa do setor 

privado – condizente com o resultado do inquérito realizado por Azevedo 

(1957) –, não se encontra completamente ausente nas investidas em formar 

mão de obra nacional qualificada. 

Isto se evidencia, por exemplo, nos cursos de contabilidade oferecidos 

aos alvaristas50, nos quais “as habilitações dadas pela escola referiam-se ao 

                                            
48  Pode-se ter uma pequena idéia da história da reprografia, mediante consulta ao site,  
http://www.ledesma.com.br/default.asp?pagina=historiarepro, em 01 nov. 2005, onde se 
encontra uma singela apresentação sobre o tema.  

49 Relata Victorino (2000), no episódio sobre a participação do militar Olympio Mourão Filho no 
movimento integralista, da década de 1930, que “(...) o então capitão Mourão Filho nem sabia 
escrever à máquina. Hoje, conhecer datilografia é uma necessidade mas, naquela época, era 
uma especialidade. Ser datilógrafo era ter uma profissão, como outra qualquer. E Mourão Filho 
não escrevia à máquina. O serviço de copia foi entregue a vários datilógrafos, por ser um 
trabalho muito extenso”.  

50 Como eram chamados os alunos da Escola de Comércio Álvares Penteado. (cf. FECAP, 
2002).  
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mercado de trabalho. Despertavam interesse e garantiam acesso a empregos 

públicos” (FECAP, 2002, p. 51). Está presente também ao se verificar a 

organização de um curso voltado exclusivamente para a função de Calculador 

“Burroughs”, com o qual curiosamente o leitor se depara nos classificados. A 

oferta de um curso como este ocorre justamente no período em que a máquina 

de calcular, da marca Burroughs 51 , é lançada no Brasil, e amplamente 

propagada em anúncios gigantescos nas páginas do jornal, tal como o que 

ocorre com relação à Remington. As escolas de ensino profissionalizante muito 

prontamente criam a possibilidade de formar para uma nova tarefa, que 

necessitava treinamento específico, e, desta maneira, surpreende-se o 

surgimento da oferta de cursos para calculador imediatamente após o 

lançamento da máquina.  

É evidente, em todos esses casos, a preocupação em preparar sujeitos, 

homens e mulheres, em tempo suficiente para atender à procura do mercado 

de trabalho, que crescia rapidamente – como se viu no acelerado processo de 

recrutamento que corria em paralelo – e em contato direto com este mercado, 

mediante a incursão a estabelecimentos industriais e comerciais da cidade e do 

interior, a fim de familiarizá-los com o fato da vida real.  

Sintomático é observar como as escolas procuram contornar um item do 

rol de atributos exigidos nos anúncios do jornal, a comprovação de experiência 

na função, que estava fora de seu alcance. Percebe-se que algumas delas se 

esforçam para oferecer laboratórios, museus e escritórios in loco para a prática 

dos alunos,  

Os alumnos matriculados frequentam os gabinetes, laboratorios, o Banco 
Escolar, e fazem excursões didacticas na companhia do director, ou dos 
lentes, em visitas a estabelecimentos industriaes e commerciaes da cidade 
e do interior afim de familiarisal-os com o facto da vida real. (Academia 
Comercial “Mercurio”, OESP, 15/06/20, p. 10; 16/06/20, p. 10; 18/06/20, 

                                                                                                                                

 
51 William S. Burroughs foi o responsável por patentear, em 1890, uma primeira máquina de 
calcular  mecânica, com teclado, considerada bastante prática e confiável, cujo sucesso 
comercial levou à fundação de uma empresa com seu nome. Estas máquinas representavam, 
para o mundo contábil, um significado tão intenso como o que acontecera com as máquinas de 
escrever praticamente uma década antes. Essas calculadoras só serão suplantadas, pelas 
calculadoras eletrônicas, no começo da década de 70, no século XX. 
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p.09 ; 19/06/20, p. 09; 21/06/20, p. 12; 22/06/20, p. 08; 23/06/20, p. 13; 
25/06/20, p. 09.) 

Primorosa installação do MUSEU COMMERCIAL para as aulas de 
Merceologia – Cursos diurnos e nocturnos. (Academia Comercial 
“Mercúrio”, OESP, 08/01/27, p. 14.) 

ESCRIPTORIO MODELO: Com apparelhamento completo e adequado 
para o ensino pratico de escripturação e correspondencia. (Instituto 
Comercial do Rio de Janeiro, OESP, 08/01/27, p. 14; 10/01/27, P. 07) 

 

Dessa forma, poder-se-ia destacar a presença de uma forma de ensino 

voltada para o conhecimento prático e imediatamente aplicável, coerente com o 

previsto no Decreto Federal n. 1.339, de 9 de janeiro de 190552, onde se lê, no 

Art. 1º,   § 4º, que “O ensino em geral será essencialmente prático” (BRASIL, 

1907, p. 29). 

As escolas e cursos, além de propagarem seu caráter utilitário e 

imediatista, com relação à possibilidade de aplicação do que ali se ensina, 

apresentam-se também como um importante espaço social e de convivência, 

colocando, frente a frente, aspectos inerentes ao cotidiano social e ao mercado 

de trabalho.  

Escola de corte e costura. Profa. Mme. Emilia Begeher. (Autorizada pela 
Directoria Geral de Instrucção Publica). Curso completo de corte e costura 
para senhoras e senhoritas, méthodo theórico e prático, professora com 
longa prática de ensino: garante ensinar e diplomar em pouco tempo. As 
alumnas têm regalia de cozer seus vestidos e chapéus, de modo que 
resulta grátis o ensino. (FOLHA DA MANHÃ, 06/03/30, p. 19; 08/03/30, p. 
20; 10/03/30, p. 07; 12/03/30, p. 20; 01/04/30, p. 18; 02/04/30, p. 18; 
04/04/30, p. 18; 17/09/30, p. 06; grifo meu.) 

INSTITUTO RIO BRANCO - Grande curso primario, commercial e de 
preparatorios. Rua Consolação, 119, sobrado. - Tel., Cidade, 6569. 10 
Professores - Saverio Cristofaro, director. - Dr. Roldão Lemos de Barros. - 
Dr. Almeida Junior. - Dr. Benjamin Pinto. - Dr. José Vicente de Barros. - 

                                            
52 Repare-se que, na época do presente anúncio, esta lei ainda era a que referendava o ensino 
comercial. Considerando-se o conjunto de leis em torno do período aqui estudado, tratar-se-á 
novamente dele em 1923, no Decreto n. 4.724 A. No entanto, este ensino será regulamentado, 
de fato, como veremos adiante, na reforma de 1926, através do Decreto Legislativo Federal n. 
17.329 – comentado em detalhes por Nagle (2001, pp. 229-232) e, mesmo assim, ainda não de 
maneira tão precisa quanto o fará o Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931, que reformou o 
ensino comercial (Reforma Francisco Campos). 
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Lauro de Souza Lima - [ilegível] Fleury - D. Esther de Barros. - D. [ilegível] 
Moreira - D. Ignez [ilegível]. Curso completo de Dactylographia, 
Tachygraphia e Inglez. Mensalidades módicas. O Instituto dispõe de 
professores que auxiliam durante 5 horas diárias e preparo [ilegível] lições 
[ilegível] bem como de automovel para conduzir [ilegível] nas suas 
residencias. As aulas de Physica, Chimica e Historia Natural, a cargo do 
dr. Almeida Junior, começarão em março proximo.. (OESP, 05/03/25, p. 
14; 08/03/25, p. 14; grifo meu.) 

 

Neste último exemplo, a escola mostra uma disponibilidade quase 

integral por parte dos professores e da administração, a fim de atrair o aluno 

para os seus cursos – responsabilizando-se pelo trajeto entre a escola e a 

residência – e de mantê-lo em suas dependências – oferecendo parte do corpo 

docente praticamente em um regime de aulas particulares.  

O ensino tem, portanto, papel fundamental nesse jogo dinâmico que se 

estabelece entre a cidade e o comércio. Afinal, a pressão não é exercida 

somente sobre o segmento escolar, mas também, dele parte, e chega a 

impulsionar os poderes legislativo e executivo para a criação de leis, 

regulamentos e normas que organizam e fiscalizam, tanto o comércio como as 

escolas e os cursos de âmbito exclusivamente profissionalizante. Como se vê, 

A Academia Pratica de Commercio de S. Paulo, continuando, no entanto, 
no desempenho do compromisso assumido em 1909 de bem defender os 
interesses dos diplomados em commercio perante as leis futuras do paiz, 
acerca da profissão de guarda-livros, tem o prazer de annunciar aos seus 
alumnos, diplomados e mais interessados que o estabelecimento acima se 
acha habilitado para satisfazer qualquer exigencia das leis em vigor, quer 
do Estado, quer da União, sempre no sentido de garantir a profissão dos 
que por elle se diplomarem. Outrossim, leva ao conhecimento dos 
interessados que a directoria da escola continuará a consultar as 
autoridades competentes para que lhe seja scientificado quaes as regalias 
e garantias que trazem as novas leis em beneficio dos diplomados em 
commercio. NOTA – As matriculas para os cursos: geral, preliminar e 
feminino (diurno) continuarão abertas até 12 do corrente, na secretaria do 
estabelecimento, á rua Direita no. 26. Pela lei em vigor podem matricular-
se os candidatos desde 12 annos de edade. São Paulo, 8 de Janeiro de 
1927. F. DE PAULA RODRIGUES - Secretário. (OESP, 08/01/27, p. 14) 

 

DO DECRETO N. 17.329 DE 1926 – Consultando a directoria os 
interesses dos srs. alumnos em face do novo Decreto que regulamenta o 
ensino commercial, a directoria da escola acha que o novo Decreto 
Federal não modifica em absoluto a posição dos diplomados em 
commercio, continuando o ensino commercial a mercê de Deus. Não 
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sendo a fiscalisação obrigatoria, conforme intenção professada pela 
Academia Prática de Commercio em fundamentada representação ao 
exmo. sr. ex-Presidente da Republica sr. dr. Epitacio Pessoa e consulta 
feita ao exmo. sr. ex-ministro da Agricultura, a respeito da interpretação do 
novel Decreto , a Academia Pratica de Commercio, manter-se-á até nova 
ordem, fiel ao Decreto Federal N. 1339 de 1905. (OESP, 19/01/27, p. 12; 
grifos meus.) 

 

O impasse apresentado pela anunciante com relação aos decretos n. 

1.339, de 1905, e n. 17.329, de 1926, que indicaria não ter havido qualquer 

alteração no segundo texto legal, não condiz com a verdade. De acordo com o 

Regulamento para os estabelecimentos de ensino techino commercial 

officialmente reconhecidos pelo Governo Federal – cuja aprovação é do que 

trata o decreto de 28 de Maio de 1926 – o ensino das ciências econômicas e 

comerciais se compõe de um curso geral, de quatro anos, obrigatório para 

todos os estabelecimentos e estruturado pelo seguinte currículo, com as 

cadeiras – propedêuticas e técnicas – distribuídas pelos vários anos do curso: 

 1º. Ano – composto por sete cadeiras:  

1. Instrução moral e cívica;  

2. Português; 

3. Francês;  

4. Inglês;  

5. Matemáticas: aritmética (parte prática), álgebra (até equações 

do 1º. grau, inclusive). Sendo cinco aulas por semana: três de 

aritmética e duas de álgebra;  

6. Contabilidade;  

7. Geografia física e política;  

                       Aulas de caligrafia. 

 

 2º. Ano – composto por sete cadeiras:  

1. Português;  

2. Francês; 

3. Inglês;  
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4. Matemáticas: aritmética (teoria e prática), álgebra (teoria e 

prática, até equações do 2º. grau, inclusive). Sendo cinco 

aulas por semana: três de aritmética e duas de álgebra; 

5. Contabilidade mercantil; métodos de classificação de papéis e 

sistemas de fichas; 

6. Corografia do Brasil; 

7. História geral e especialmente do Brasil; 

Aula de datilografia e desenho à mão livre aplicada ao comércio. 

 

 3º. Ano – composto por sete cadeiras:  

1. Português;  

2. Francês; 

3. Inglês;  

4. Contabilidade agrícola e industrial; 

5. Álgebra (equações biquadradas, irracionais, logaritmos e suas 

principais aplicações); geometria (plana e no espaço). Sendo 

quatro aulas por semana: duas de cada matéria.  

6. Noções de geografia econômica e de história do comércio; da 

agricultura e da indústria; 

7. Noções de física, química e história natural. 

Aula de mecanografia e de desenho geométrico.  

 

 4º. Ano – composto por sete cadeiras:  

1. Matemáticas aplicadas, compreendendo binômios e séries; 

tipos de empréstimos; cálculo de probabilidades e seguros de 

cousa e vida; 

2. Contabilidade bancária e de companhias de seguros; 

3. Contabilidade pública (classificação da despesa e da receita);  

4. Complementos de física, química e história natural, aplicadas 

ao comércio; 

5. Noções de direito constitucional, civil (pessoas, domínios e 

atos jurídicos) e comercial (atos e sociedades mercantis); 

prática jurídico-comercial; 

6. Legislação de fazenda e aduaneira; 
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7. Noções de merceologia e tecnologia merceológica; 

Aula prática de comércio e de processos de propaganda 

comercial e anúncios. 

Aula de estenografia. 

  

Após especificar o curso geral, o regulamento trata de caracterizar o 

curso superior, que, além de facultativo, seria ministrado em três anos e 

composto pelas seguintes disciplinas:  

 1º. Ano – composto por cinco cadeiras:  

1. Alemão, italiano ou espanhol;  

2. Matemáticas aplicadas às operações comerciais; 

3. Geografia humana; geografia comercial; 

4. Tecnologia industrial e mercantil; 

5. Contabilidade administrativa, agrícola e industrial.  

 

 2º. Ano – composto por cinco cadeiras:  

1. Alemão, italiano ou espanhol;  

2. Obrigações de direito civil, direito comercial e marítimo; 

3. Economia política; ciência das finanças; 

4. História do comércio, da agricultura e da indústria; 

5. Direito constitucional e administrativo; ciência da 

administração.  

 

 3º. Ano – composto por cinco cadeiras:  

1. Alemão, italiano ou espanhol;  

2. Contabilidade mercantil comparada e banco modelo; 

3. Direito internacional, diplomacia, história dos tratados e 

correspondência consular e diplomática; 

4. Direito industrial e legislação operária; 

5. Psicologia aplicada ao comércio; noções de arte decorativa. 
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Segundo afirma Nagle (2001), e ao contrário do que leva a crer o texto 

do último anúncio classificado em discussão,  

(...) pelo Decreto 17.329 se estabelece, para o ensino “comercial”, um 
conjunto de normas não-presentes na legislação até o momento: por 
exemplo, determinam-se o número de anos de cada curso, a distribuição 
de matérias por série e uma tal especificação para determinadas matérias 
com que, de certo modo, ficam melhor definidos os programas respectivos. 
Contudo, não são apenas essas as inovações introduzidas. No 
regulamento de 1926 se encontram outros dispositivos, que tratam de 
matéria não-pedagógica. Assim, o art. 11 indica as obrigações a que estão 
sujeitos os estabelecimentos, para que possam ser reconhecidos 
oficialmente, e os arts. 14 a 17 relacionam as normas de fiscalização. 
Aparecem, também, outras inovações, que afetam, principalmente, o 
aspecto administrativo. Por meio delas, tornou-se possível a melhor 
coordenaçao desse tipo de ensino, pelo estabelecimento de normas 
precisas para o funcionamento e para a fiscalização; juntem-se estas às 
anteriormente mencionadas, as que determinam um padrão curricular, 
portanto, a sua uniformização – e se poderá ter uma idéia do que o 
Decreto 17.329 representou. (p. 231). 

 

Quanto à organização, na estrutura curricular e nos conteúdos 

programáticos, o que realmente significavam estes cursos e o que se ensinava 

em suas aulas? Em 1920, os cursos comerciais tinham um custo em torno de 

10$000 mensais. Este valor dobra a partir da metade da década. Ao contrário, 

os cursos de datilografia vão se tornando cada vez mais populares e rápidos, 

tendo seu custo sofrido uma forte desvalorização – proporcionalmente inversa 

ao que acontece com os cursos comerciais. Encontramo-los ao preço médio de 

22$500, no início da década, baixando para 8$000, em 1925 e, sendo 

oferecido por algumas escolas, com uma duração de dois meses. 

A estrutura do curso comercial foi previamente apresentada e, para as 

mulheres o curso era oferecido, em geral, em dois anos e chamado de curso 

feminino de comércio. No caso do curso de datilografia, a duração era, em 

média, de dois a três meses sendo que, as definições do curso e da profissão 

estão presentes nos próprios anúncios,  

Dactylografo é a pessoa que escreve á machina com rapidez, usando 
todos os dedos e sem olhar para o teclado. (OESP, 01/04/25, p. 12; 
03/04/25, p.12; 04/04/25, p. 14; 06/04/25, p. 08.) 
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DACTYLOGRAPHIA: Comprehende o ensino para escrever á machina 
com os 10 dedos, sem olhar para o teclado, habilitando o alumno a 
escrever com rapidez e perfeição.Annualmente haverá um grande 
concurso dactylographico, com valiosos premios, entre os Quaes uma 
machina de escrever. (OESP, 06/01/27, p. 16; 20/01/27, p. 14.) 

 

Assim também ocorre com o curso de correspondência comercial, que 

“Comprehende o ensino de Portuguez, Correspondencia Commercial, 

Tachygraphia e Dactylographia” e o de línguas, em que geralmente se 

ensinava “portuguez, francez e inglez.” (OESP, 06/01/27, p. 16; 20/01/27, p. 

14.) 

Com relação ao corpo docente, o destaque fica por conta dos 

professores estrangeiros ou, no caso nacional, daqueles formados pela Escola 

Normal. Como se pode constatar nos anúncios abaixo,  

AVISO: O INSTITUTO COMERCIAL “JOSÉ BONIFACIO” mantém annexo 
um curso commercial preliminar para ambos os sexos, ministrando-se de 
todas as matérias para habilitar meninos e meninas para encetar a sua 
carreira commercial. As aulas são diurnas e nocturnas. Curso de inglez, 
contabilidade, cálculo commercial, francez, etc. para moços e moças. 
Professores estrangeiros, diplomados. Informações á rua JOSE 
BONIFACIO N. 7, pegado á livraria do “Globo”. (OESP, 04/03/20, p. 11;  
grifo meu.) 

Escola Cristofaro. RUA 11 DE AGOSTO, 55. Preparatórios, línguas, 
arithmetica e calligraphia commercial – Abertura da matricula para o curso 
nocturno a iniciar-se a 1º. de Abril. – Professores Arlindo Pinto e Silva, 
Roldão Lopes de Barros, Luiz Gallina Junior e Saverio Cristofaro, todos da 
Escola Normal. (OESP, 26/03/20, p. 09; grifo meu.) 

CORPO DOCENTE – Prof. Fausto de Sousa, da Escola Normal da capital; 
dr. Raul Malheiros, medico; prof. Renato Braga, da Escola Normal da 
capital; dr. Bertho A. Condé, advogado; prof. Francisco Iracy Ribeiro; 
contador Victor Cremades, ex. prof. da E. C. “Alvares Penteado”; prof. Luiz 
Gallina Junior, da Escola Normal da capital; engenheiro Jorge da Costa 
Netto; contador Oscar Diniz Magalhães; dr. Vital Fogaça, advogado; prof. 
Francisco Ponzio Sobrinho; prof. Francisco Borges e professoras dd. 
Guiomar Serra e M. Moser. (OESP, 08/01/27, p. 14; 10/01/27, P. 07; grifos 
meus.) 

 

As escolas, assim organizadas e fiscalizadas, oferecem novos cursos, 

que parecem responder diretamente às demandas da sociedade. Cursos que 

originalmente formavam para a carreira comercial, e assim eram chamados, 
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vão sendo desmembrados de maneira a que as disciplinas que faziam parte da 

grade curricular, dela se destaquem e sejam oferecidas de modo independente. 

São cursos que, à parte da matriz original – o curso comercial –, permitem uma 

formação mais rápida e mais direcionada, a contemplar a especialização 

correspondente às novas estruturas organizacionais.  

Em vez de passar quatro anos em um curso comercial, onde se 

aprenderia a técnica datilográfica, por exemplo, poder-se-ia estudar datilografia 

em mais ou menos três meses e conseguir, assim, uma colocação profissional 

mais rápida e condizente com as demandas do processo de crescimento 

demográfico e econômico da época. Mudanças que impressionavam para além 

da expansão urbana e que repercutiam na relação entre oferta e procura de 

mercado, estabelecida pelo setor terciário. 

Trata-se de oferta de trabalho dirigida a um segmento que se insinua de 

forma gradual e sutil na constituição da nova urbe paulistana, apresentando-se 

como verdadeira potência, não só de crescimento na área econômica, como, 

principalmente, de status quo – que favorece o prestigio e a consideração 

social 53. Os diplomas emitidos pelas escolas são, a propósito, usados como 

forma de avalizar a formação realizada pelo seu portador:  

NENHUM DOS DIPLOMADOS pela Academia foram até hoje 
considerados mal preparados para as especialisações que se propuzeram. 
Pelo contrário: venceram mercê do estimulo e do preparo que receberam, 
e com orgulho enviaremos a relação dos logares de destaque e 
responsabilidade occupados pelos nossos ex-alumnos, a quantos nol-a 
pedirem. (OESP, 06/01/27, p. 16; 18/01/27, p. 15; grifo meu.) 

Os diplomas da “MERCURIO” exprimem de facto a competencia e apenas 
o recebem os alumnos REALMENTE HABILITADOS (...) A ACADEMIA 
“MERCURIO” gosa dos reconhecimentos officiaes pelo Governo Federal 
(Lei 4645 de 17-12-23) e pelo Estadual (Lei 1765 de 30-12-20), facultando 
a exoneração de concurso para os nossos diplomados para qualquer cargo 
de contabilidade nas Repartições Públicas; e na recente Exposição do 
Centenário (Rio, 1922) a “MERCURIO” foi a ÚNICA Escola de Commercio 
do Brasil a ser recompensada com Grande Premio e Diploma de Honra 

                                            
53 Recenseamento realizado (BRASIL, op. cit.), no qual se pode constatar que a população da 
capital do estado de São Paulo, cuja profissão relacionava-se a funções do setor terciário, 
correspondia a: 1.055 brasileiros e 897 estrangeiros – que perfaz um total de 1.953 indivíduos –
trabalhando em bancos, câmbio, seguro, comissões etc.; 7.702 brasileiros e 16.943 
estrangeiros – que perfaz um total de 24.646 indivíduos – trabalhando no comércio 
propriamente dito; e 2.711 brasileiros e 1.272 estrangeiros – que perfaz um total de 3.983 
indivíduos – trabalhando em outras espécies de comércio. 
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pelos magistraes trabalhos apresentados. (OESP, 10/01/27, p. 07;  grifos 
meus.)  
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CONCLUSÃO 

A década de 1920 distingue a cidade de São Paulo, cujas 

transformações urbanas a vão tornando sede dos principais serviços 

demandados por seu recente desenvolvimento.  

Nesse período já se encontram consolidados os principais serviços de 

infra-estrutura urbana que começaram a chegar às ruas paulistanas a partir das 

últimas décadas do século XIX. (cf. FREHSE, 2005, p. 190.) Entre eles, a 

iluminação elétrica – presente desde 1891, cujo uso se generalizará a partir de 

1922; o transporte público por meio de bondes elétricos – sistema inaugurado 

em 1900; um complexo sistema bancário em operação; além de centros de 

entretenimento, como cinemas – o primeiro, Bijou-Theatre, inaugurado em 

1907 – e teatros – o  Theatro Municipal, inaugurado em 1911 e o Teatro São 

Pedro, em 1917;  e, importantes centros de compras como a Mappin Stores 

inaugurada em 1913. (cf. SOUZA, 2004; SAES, 2004). Desde o final do século 

XIX, pouco mais de trinta anos foram suficientes para que se deparasse com 

uma nova realidade paulista – resultado de mudanças irreversíveis na história 

política e cultural brasileira, apesar de ainda fortemente marcada pelo período 

de transição social que a caracterizava.  

Nesse sentido, Granziera (1997), chama a atenção para a complexidade 

de se abordar a década de 1920, principalmente por seu caráter transitório e 

repleto de contradições. Entre outros aspectos, apesar da sociedade ter base 

econômica e social agrária, é no ambiente urbano onde a vida se agita; as 

indústrias marcam presença na cidade, mas é o café que lidera o movimento 

da política econômica; os serviços públicos, que crescem significativamente, 

quase não chegam ao mundo rural; o sistema eleitoral garante a 

representatividade dos fazendeiros em um ambiente político que parece ser 

reservado aos profissionais liberais e aos militares, que são urbanos.  

Além disso, a idéia com a qual se chega aos anos 20, de inaugurar “a 

gênese do Brasil Moderno, com a introdução de procedimentos, hábitos, 
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ângulos de visão, diagnósticos que orientaram e mobilizaram várias gerações” 

(LAHUERTA, 1997, p. 93), que daí decorreram e que tem, segundo o autor, o 

ano de 1922 como marco simbólico, “identificado com a ruptura com o padrão 

cultural bacharelesco vigente.” (p. 94).54  

É nesse cenário que o presente estudo constatou a materialização do 

setor terciário ocorrendo em território cujas fronteiras foram sendo ampliadas 

com a pesada migração, proveniente dos campos do interior do estado que, 

desiludidos com as condições de trabalho nesses locais, ruma para a capital e, 

junto com os imigrantes, engrossam a massa produtiva. E vão dedicar-se, 

muitas vezes, a atividades oriundas do setor terciário, por tratar-se de um 

momento no qual há uma confluência de condições propícias ao 

desenvolvimento de novos negócios. Como é o caso, destacadamente, do 

surgimento de novos estabelecimentos comerciais e de novas atividades 

profissionais.  

Assim como do crescimento de organizações comerciais e de 

instituições de ensino profissionalizante e, como se nos apresenta a análise 

dos classificados do jornal, da afirmação de cursos e disciplinas diretamente 

relacionados aos novos cargos e funções. A imprensa escrita representava, 

indubitavelmente, um importante papel na sociedade da época e, neste 

trabalho, evidencia-se o valor da seção de classificados do jornal como fonte 

para investigar tal relação entre ensino profissional e mercado de trabalho.  

Os anúncios são importantes decifradores daquilo que o mercado 

demandava como qualificação para o preenchimento de vagas produzidas pelo 

setor terciário e das práticas de formação comercial no ensino profissional.   

                                            
54 Não obstante, o grupo inspirado no modernismo caracteriza-se pela ambigüidade, pois ao 
mesmo tempo em que esses intelectuais pretendem “rever o racismo e criticar a retórica do 
academicismo, permanecem um culto à erudição e um sentimento de ser parte da elite tal qual 
eram cultivados nos salões aristocráticos”, de tal forma que, “o movimento modernista – 
considerado pela crítica (...) uma ruptura – é exemplar de como uma intelectualidade viajada, 
apoiada por uma aristocracia ilustrada, vai ao encontro do povo como se este fosse um objeto 
exótico, quase uma massa à qual é preciso dar forma, flertando à distância (...)” (LAHUERTA, 
1997, p. 97). Outro interessante estudo sobre o movimento modernista é o trabalho de Oliveira 
(1997), que o insere no universo da história cultural. 
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Em se tratando da oferta de cursos, de modo geral, todas as escolas 

detectadas pela pesquisa – profissionalizantes e cujo perfil de ensino era 

voltado para empregos em escritórios – a saber, Escola Remington, Academia 

Comercial "Mercúrio", Instituto Moderno, Escola de Comércio, Escola Prática 

de Comércio Prof. Jean Brando, Escola Prática, Escola de Comércio Rio 

Branco, Academia Comercial Brasil55(além da Escola de Comércio Álvares 

Penteado), anunciavam cursos muito semelhantes.  

Os principais cursos oferecidos eram os de datilografia, línguas, 

taquigrafia, contabilidade, correspondência comercial, comércio, guarda-livros, 

cálculo comercial, calculador “Burroughs”, intérprete e tradutor público, perito 

judicial, agente consular e auxiliar de escritório. 56  

Considerando a análise das fontes investigadas e o resultado a que se 

chegou com a pesquisa, é fundamental destacar o fato de que a oferta de 

cursos divulgada pelas escolas registradas nos anúncios do jornal O Estado de 

S.Paulo mostra-se muito coerente com os atributos exigidos nos anúncios que 

recrutam empregados no mesmo jornal. As reivindicações centrais daqueles 

classificados referem-se, em ordem de importância conforme a quantidade de 

solicitações anunciadas, ao conhecimento de idiomas, conhecimento de 

datilografia, apresentação de referencias, conhecimento de correspondência 

comercial, formação em curso comercial, apresentação de boa caligrafia, 

conhecimento de contabilidade e, estenografia. Estes são os atributos mais 

relevantes, esperados dos candidatos a vagas para empregos em escritórios 

comerciais, e estão amplamente contemplados nos cursos de formação 

oferecidos pelas escolas anunciantes do jornal.  

Os cursos eram oferecidos, basicamente, em duas modalidades 

principais: a que correspondia a uma formação completa, mais demorada e que 

contemplava um amplo leque de disciplinas, e aquela mais voltada ao preparo 

                                            
55 A ordem de apresentação refere-se às oito primeiras escolas em se tratando do número total 
de anúncios que as mesmas publicaram nos jornais durante o período estudado. (cf. Tabela 9)  
56 Assim como na nota anterior, a ordem de apresentação dos cursos refere-se ao total de 
anúncios em que os mesmos apareciam nos classificados dos jornais investigados pela 
pesquisa. 
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dos candidatos em uma determinada qualificação com o objetivo de inseri-los 

rapidamente no mercado de trabalho.  

Na análise comparativa entre a seção de anúncios que procuram 

empregados e a daqueles que oferecem escolas e cursos, a constatação é de 

que existe uma forte ligação entre mercado e oferta de ensino.  O uso dessa 

fonte de investigação pôde confirmar a hipótese de que o ensino técnico 

comercial moldava-se pela demanda do mercado de trabalho, e averiguou que 

o ensino profissional para o setor terciário em São Paulo caracterizava-se, 

fundamentalmente, por uma iniciativa particular intensa no período – conforme 

suspeitava Fernando de Azevedo, ao afirmar que “a primeira impressão que se 

colhe é que o Estado (...) deixou este departamento do ensino inteiramente ao 

cargo da iniciativa privada”. 

Conclui-se que, para além do surgimento de várias escolas de comércio 

no período, essa iniciativa particular marcou o ensino profissional com as 

características fundamentais do movimento econômico da cidade. 
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