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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi investigar a trajetória do Instituto Profissional Coelho e 
Campos (1922-1944), visando perceber qual a contribuição dessa Instituição para a 
organização do ensino profissionalizante em Sergipe. Esta é uma pesquisa histórica, que 
se apóia nos pressupostos da Nova História Cultural. As categorias de análise foram os 
conceitos de “figuração e configuração” e “civilização” de Norbert Elias; de “campo, poder, 
capital e habitus” de Pierre Bourdieu; “apropriação e representação” de Roger Chartier. 
As fontes foram localizadas no Arquivo Público Estadual de Sergipe, na Biblioteca da 
Universidade Federal de Sergipe, no PESQUISE – Pesquisas de Sergipe, no Arquivo do 
Poder Judiciário. Com este estudo, pretende-se contribuir com as pesquisas na área da 
História da Educação, ao propor considerações sobre o ensino profissionalizante e suas 
práticas de formação. 
 
Palavras-chave: Ensino Profissionalizante, História Cultural, História da Educação. 

 

 

ABSTRACT 

 
The target of this study was to investigate the trajectory of “Instituto Profissional 
Coelho e Campos”(1922-1944), ordering to notice what the contribution of this 
Institution for the professional teaching in Sergipe. This is a historic research, which is 
based on the assumptions of New Cultural History. The categories of analysis are the 
concepts of “figuration and configuration” and “civilization” of Norbert Elias; “field, 
power, capital and habitus” of Pierre Bourdieu, such as “appropriation and 
representation” of Roger Chartier. The sources were located in “Arquivo Público 
Estadual de Sergipe”, in “Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe”, in 
“PESQUISE – Pesquisas de Sergipe”, in “Arquivo do Poder Judiciário”. The propose of 
this study, is to contribute with the researches in the area of History of Education to 
make considerations about professional teaching and their practical training.  
 
 
KEYWORDS: Professional Teaching, Cultural History, History of Education. 
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Sergipe, a partir do início do século XX, assim como ocorreu em outros Estados 

brasileiros, passou a investir no crescimento da indústria local, realizar obras de infra-

estrutura e saneamento em suas cidades. Isso gerou uma maior urbanização e a 

necessidade tanto de qualificar pessoas para trabalhar nos novos postos quanto de 

empregar a população ociosa a fim de evitar vadiagens.  

Nesse momento, Aracaju, a capital sergipana, passava por momentos de 

organização de suas redes sanitárias e de esgoto, de construção da linha ferroviária 

(1913), implantação de centrais de telefonia (1911), instalação de Usinas de eletricidade 

(1913), realização de calçamentos de ruas com paralelepípedos (1919), substituição dos 

bondes a tração animal pelos elétricos (1926), a chegada dos automóveis, dentre outras 

coisas. 

Verifica-se também que a partir da década de 1920, Sergipe viveu momentos de 

prosperidade econômica, possuindo a seguinte estrutura industrial: “[...] 85 indústrias 

mineiras não metálicas; 2 metalurgia; 1 madeira; 9 química/ farmacêutica; 55 têxteis; 27 

de vestuários, calçados e artigos de tecidos; 86 de produtos alimentares; 26 de bebidas e 

10 de fumo”( SANTANA, 1997, p.152.). 

As fábricas e indústrias precisavam de mão-de-obra, de peças de reposição, de 

máquinas e de consertos, fato que impulsionou a criação de Cursos de formação para 

atender a tal finalidade. Assim, no Governo de Maurício Graccho Cardoso, foram 

inaugurados muitos estabelecimentos que visavam sanar as carências profissionais do 

Estado e contribuir com avanços na área da educação e saúde.  

As Instituições criadas nesse período foram o Instituto Parreiras Horta, o 

Hospital de Cirurgia, o Instituto de Química Industrial, as Faculdades de Direito 

“Tobias Barreto” e de Farmácia e Odontologia “Aníbal Freire”; os Grupos Escolares de 

Aracaju: “General Valadão”, “José Augusto Ferraz” e “Manoel Luiz”.  

Na área da educação profissional, criou-se o Instituto Profissional Coelho e 

Campos (1923) para atender as indústrias; a Escola de Comércio Conselheiro Orlando 

(1923) que formou para a profissão de guarda-livros, para o Comércio; e o Patronato 

Agrícola São Maurício, inaugurado em 31 de outubro de 1924, visando instruir pobres e 

menores desvalidos para as técnicas agrícolas.  

Essas três últimas Instituições criadas dialogaram com as funções sociais 

assumidas pelo ensino profissionalizante na República e atuaram, respectivamente, na 

formação de mão-de-obra para as áreas da Indústria, Comércio e Agricultura. Elas 

vieram atender as necessidades de seu tempo e espaço urbano, advindas das mudanças 
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ocorridas nas áreas de infra-estrutura, saneamento, construção civil, agrícola e 

comercial do Estado. 

Todas as Instituições criadas e as obras realizadas em Sergipe precisaram de 

profissionais para construí-las, o que demandava o emprego de trabalhadores; móveis e 

equipamentos para atender suas finalidades; funcionários e uniformes de trabalho, 

dentre outros elementos que vieram a ser atendidos com a criação do IPCC.  

 
Com o auxílio de técnicos competentes locais e de fora, 
comandou empreendimentos que mudaram a face de Aracaju e 
melhoraram o quadro de diversos municípios do interior. 
Providenciou novos aterros e sobretudo calçamentos a 
paralelepípedo. Reconstruiu a rede de abastecimento de água [...]. 
A parte dos esgotos, que fora iniciada na gestão de Siqueira de 
Menezes, foi planejada e executada em grande parte da cidade. 
(DANTAS, 2004, p.39-40). 

 

Essas modificações estruturais necessitavam tanto de mão-de-obra qualificada, 

quanto de produtos e máquinas para completar seus serviços. O crescimento urbano1 

gerado por estes fatores demandou trabalhos na área da construção civil para fazer 

moradias, casas comerciais, escolas, hospitais que precisavam de mobiliário, instalações 

sanitárias e elétricas, vestuário e enxovais. 

 
Se as indústrias do mobiliário e da construção civil exerciam uma 
demanda sobre um determinado núcleo de trabalhadores 
qualificados, o qual dificilmente era passível de ser encontrado no 
mercado ou mesmo de ser preparado no próprio local de trabalho, 
uma outra indústria irá lhes fazer companhia – a indústria metal-
mecânica e, em especial, as pequenas oficinas mecânicas de 
manutenção de máquinas e equipamentos instalados nas próprias 
fábricas e ferrovias. (RIBEIRO, 2005, p.214). 

 

Nesse processo, destaca-se a criação do IPCC como um marco para a efetiva 

organização de uma concepção industrial do ensino profissionalizante em Sergipe. Isso 

porque todos os seus Cursos de formação voltaram-se para a qualificação de 

profissionais para as carências industriais do Estado, sem a presença da função 

assistencialista. Essa formação “[...] visava preparar técnicos para as indústrias 

                                                 
1 Segundo Dantas (2004), esses investimentos no crescimento da indústria fizeram com que houvesse um 
aumento no número de habitantes de Aracaju, que passou de 16.336 em 1890 para 50.564 em 1930 
(p.55). 
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sergipanas e o Instituto Profissional Coelho e Campos fabricou e forneceu, por muito 

tempo, móveis e equipamentos às repartições do Estado”. (BARRETO, 2003, p.37). 

O IPCC foi criado mediante a doação feita por José Luiz Coelho e Campos em 

1919, no valor de 300 contos de réis, visando a instalação de uma escola de ensino 

profissionalizante em Sergipe. Diante disso, no Governo de José Joaquim Pereira Lobo 

(1918-1922), foram tomadas as devidas providências para o funcionamento da 

Instituição: escolha do local, início da construção do prédio, a definição dos cursos a 

serem oferecidos, os profissionais para atuação, maquinismos etc. 

O local escolhido para sua construção foi um terreno situado na Rua de 

Itaporanga, cruzando com Simão Dias, em Aracaju/Sergipe, conforme mensagem 

presidencial de 07 de setembro de 1921: 

 
Consoante disposição da última vontade do eminente e saudoso 
sergipano, Dr. José Luís Coelho e Campos, estou providenciando 
para construção do Instituto do Ensino Profissional, tendo por 
decreto n° 723, de 16 de junho do corrente ano, desapropriado por 
utilidade pública, o prédio e terreno, situados à Rua Itaporanga, de 
propriedade de d. Maria Emília Melo, e a área com uma extensão 
de 622,50m de terreno situado à Rua Simão Dias, de propriedade 
do cidadão Tito Gomes de Araújo Pinto, para ali ser construído o 
Instituto Profissional Coelho e Campos. (SERGIPE, 1921, p. 22 e 
23). 

 

O Governo do Estado pagou pelos terrenos o valor de 28:000$000 (vinte e oito 

mil contos de réis) no dia 29 de julho de 1921. Além da compra do terreno, outros 

gastos ocorreram com a medição do mesmo e com obras de fiscalização. No ano 

seguinte, o Liceu recebeu um benefício do Governo Federal no valor de 100 contos de 

réis para a criação do Curso de Mecânica Prática. Assim, foi iniciada a montagem das 

oficinas e dos primeiros cursos que seriam oferecidos na inauguração da Instituição. 

No Governo de Maurício Graccho Cardoso, a construção do Liceu Profissional 

Coelho e Campos foi dinamizada. Pois, apesar de possuir o curso de Mecânica Prática, 

essa Instituição ainda se encontrava em fase de construção e de adaptação das Oficinas, 

conforme decreto n° 814, de 24 de maio de 1923. 

A denominação dessa Instituição foi alterada, através do decreto n° 823, de 25 

de junho de 1923, com a justificativa de transformá-lo em um verdadeiro instituto de 

ensino técnico-profissional. Assim, sua nomenclatura de Liceu foi substituída por 

Instituto Profissional Coelho e Campos. Deram-lhe as finalidades de ministrar e 
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desenvolver no Estado, o ensino técnico profissional, orientando as vocações e 

educando as aptidões industriais.  

Em meio às construções e contratações, o IPCC foi inaugurado no dia 28 de 

julho de 1923, com os Cursos de Adaptação, Mecânica Prática, Montadores Eletricistas, 

Condução de Máquinas e Motores. O fornecimento de energia elétrica do Instituto foi 

dado pela Usina de Eletricidade. 

No discurso de inauguração proferido por Graccho Cardoso foi ressaltada a 

importância de uma Instituição como o “Coelho e Campos” para a profissionalização de 

rapazes e moças para o Estado. Segundo ele, 

 
O curso profissional, mera aspiração até hoje, entre nós, passa a 
ser um fato. Orientados por esse roteiro, cogitamos ainda de 
outras fundações, inclusive a Escola Profissional Feminina, como 
elemento de instrução industrial da mulher sergipana, no objetivo 
de armá-la de meios de defesa na luta pela vida e, ao mesmo 
tempo, vigiar por sua emancipação econômica. (SERGIPE, 1923, 
p. 1082). 

 

No IPCC o ensino ficou dividido entre aulas teóricas, organizadas pelo 

Departamento de Ensino Técnico-Profissional, e práticas, gerenciadas pelo 

Departamento Industrial. Ao longo de sua existência, atuou como um espaço 

civilizador. Atrelou a educação ao trabalho e inculcou nos alunos práticas 

disciplinadoras de tempo e produção ao estabelecer regras de conduta, normas, horários 

de trabalho, noções de higiene e limpeza, sempre visando preparar o sujeito para a 

convivência social.  

 
A civilização que estamos acostumados a considerar é como uma 
posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que 
perguntemos como viemos a possuí-las [...]. Todas as 
características distintivas que lhe atribuímos – a existência da 
maquinaria, descobertas científicas, formas de Estado, ou o que 
quer que seja – atestam a existência de uma estrutura particular de 
relações humanas, de uma estrutura social peculiar, e de 
correspondentes formas de comportamento. (ELIAS, 1994, p.73). 

 

A partir das necessidades de formação de mão-de-obra, os Cursos eram 

pensados. Nesse período, dentre os setores industriais sergipanos destacam-se a 

indústria têxtil, a da construção civil, a metal-mecânica, as oficinas mecânicas das 
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ferrovias e a de vestuário. Todas elas demandavam força de trabalho qualificada para 

operar com as máquinas e fabricar os produtos.  

O IPCC, com a oferta de seus serviços, atendeu praticamente a todos os 

segmentos industriais. Assim, contribuiu para o crescimento do Estado, ao fornecer 

mobília para as escolas; apresentar técnicas de construção civil; produzir roupas; 

fabricar artigos para cozinha, motores, máquinas; consertar peças de carros, de 

ferramentas; dentre outras atividades necessárias ao desenvolvimento industrial do 

período e que são reveladoras da função social assumida pela Instituição. 

Para atender a essa realidade, no IPCC foi montada uma estrutura de capacitação 

de pessoas, de forma teórica e prática, distribuindo as tarefas como uma “oficina-

escola
2
”, baseada na aprendizagem metódica3 dos processos de cada ofício. Essa 

modalidade,  

[...] formava o operário no próprio trabalho para o mercado, de 
modo que um aprendiz ia dominando as tarefas do seu ofício à 
medida que auxiliava um operário na produção. Nesse modelo, a 
educação geral (da alfabetização ao desenho geométrico) era-lhe 
ministrada apenas na medida das necessidades imediatas 
(CUNHA, 2005, p.117). 

 

  Além disso, o espaço escolar foi organizado como um “mercado de ofícios”, 

visando atender ao público externo, através de visitas e encomendas de produtos. Os 

espaços do IPCC foram usados para variadas formas de convivência social, bem como 

para a formação profissional dos sujeitos. Isso gerou uma relação identitária e de 

pertencimento por parte de quem os utilizou. Nele, “representações” de mundo foram 

construídas e regras morais “apropriadas”.  

O IPCC foi organizado de forma a oferecer a formação primária, através da 

alfabetização, da literatura, da música; e a profissional, nas Oficinas e Cursos. Para 

melhor atender as especificidades da formação teórica e prática foram criados dois 

Departamentos: o Industrial e o Técnico-Profissional.  

                                                 
2 Cunha (2005a) apresenta dois modelos de educação profissional que prevaleceram até 1925: “o de 
oficina-escola, que já foi descrito; e o de escola-oficina, na qual os conhecimentos científicos [...], assim 
como conhecimentos e práticas da “arte”, sobressaíam no currículo, sem, contudo descartar-se a prática 
de oficina. Esta, no entanto, familiarizava o aprendiz com seu ofício [...] num ritmo que não era o da 
produção efetiva, nem tinha a preocupação com a competição de seus produtos no mercado de bens 
manufaturados” (Cunha, 2005a, p119). 
3 A aprendizagem metódica ou racional acabou prevalecendo sobre os modelos da escola-oficina e 
oficina-escola. “Nela, as séries metódicas de ofício tinham na aprendizagem seu objetivo principal, 
aliando a prática de oficina (especialmente desenhada para efeitos do ensino profissional) com os 
conhecimentos científicos e tecnológicos”(CUNHA, 2005a, p.120).  
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O primeiro compunha-se pelas Seções e Oficinas. Elas eram responsáveis por 

oferecer a parte prática do ensino e atender as encomendas da sociedade. O segundo, 

chamado de Técnico-Profissional, ofertava os Cursos de Adaptação (primário) e as 

disciplinas teóricas dos Cursos profissionais masculinos e femininos.  

 O Curso Profissional Masculino abrangia as seguintes profissões: Marceneiro, 

Ferreiro, Serralheiro, Fundidor, Modelador, Torneiro, Fresador, Mecânico, Condutor de 

Máquinas e Motores e Montadores Eletricistas. Elas eram ministradas de forma teórica 

nas salas de aula e prática nas diversas Oficinas. 

O Curso Profissional Feminino era composto pelas seguintes cadeiras: Rendas, 

Bordados, Flores, Confecções de chapéus e Trabalhos artísticos, Confecções, Modas, 

Roupas brancas e grossas, Desenho e Trabalhos manuais, Economia Doméstica, 

Pintura, Metaloplastia e Pirogravura. Ele começou a funcionar em 1927, com a 

transferência do Curso Profissionalizante da Escola Normal Rui Barbosa para o “Coelho 

e Campos”. 

Os Cursos do IPCC foram estudados a partir das suas disciplinas, dos materiais 

didáticos utilizados, das ferramentas de trabalho, dos maquinismos, enfim: da sua 

cultura material que compõe parte da cultura escolar. O estudo destes elementos “[...] 

abre, em todo caso, para retomar uma metáfora da aeronáutica, a ‘caixa preta’ da escola, 

ao buscar compreender o que ocorre nesse espaço particular” ( JULIA, 2001, p.13).  

O Departamento Industrial do IPCC além de cuidar do ensino prático era 

responsável pela execução das encomendas de produtos, tanto para o Governo, quanto 

para particulares. A aprendizagem resultava da combinação entre a prestação de 

serviços à sociedade, aulas teóricas e práticas, e obtenção de receita para a manutenção 

do Instituto. 

O Departamento compunha-se de professores, mestres, operários, contra-mestres 

e aprendizes. Eles estavam subordinados às regras elaboradas pela Diretoria do 

Instituto, que admitia ou dispensava funcionários de acordo com a conveniência do 

serviço, a quantidade de matrículas, e a oferta de Cursos. 

As Seções Masculinas existentes eram: Construções Metálicas; Construções 

Mecânicas, responsável pelas aulas práticas do curso de Mecânica Prática; Madeiras; 

Fundição; Modelação; Galvanoplastia; Niquelagem; Automóveis, responsável pelas 

aulas práticas do Curso de Condutores de Máquinas e Motores; Eletricidade, criada a 

partir da existência da Usina Elétrica, responsável pelas aulas práticas do Curso de 

Montadores Eletricistas.  
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Algumas dessas não fizeram parte das primeiras instalações do Instituto e foram 

construídas ao longo dos anos de sua existência (1923-1944), a partir das necessidades e 

carências industriais e de formação observadas em Sergipe. Como foi o caso da Seção 

de Artes Gráficas, integrada ao IPCC, mediante decreto n° 951, de 09 de setembro de 

1926, para a impressão do Diário Oficial. Nesse processo de transferência, houve o 

aproveitamento dos operários com nomeação de mais de dez anos de serviço e foi 

assegurada a autonomia de seu corpo redatorial. Além de serem utilizadas as máquinas 

pertencentes à Imprensa Oficial.  

O cargo de Diretor era o que tinha maior autonomia e prestígio, devendo ser o 

elo de comunicação entre o Governo do Estado e a Instituição. Os dirigentes do IPCC 

foram: Alcides Feijó Raupp (1922 -1926), Octavio Espírito Santo (1927 -1930), Josué 

Baptista de Jesus (1931-1935), Carlos dos Santos Corrêa (1936-1944) e Jorge de 

Oliveira Netto (1944 até acontecer a subordinação ao SENAI). 

A matrícula nas Oficinas podia ocorrer em qualquer época do ano. Nelas, os 

alunos ingressavam como aprendizes e recebiam noções gerais sobre a profissão 

escolhida de forma prática. Geralmente, o aprendiz começava trabalhando ao lado de 

um operário experiente, sob a supervisão do Mestre de Oficina, até que conseguisse 

realizar suas tarefas sozinho. 

Nesse momento, ele começava a receber um pequeno salário que variava de 

acordo com sua produção. O valor aumentava gradativamente conforme o tempo de 

serviço, até alcançar a quantia paga aos operários “profissionais”. 

As oficinas foram montadas com duas finalidades: para os alunos exercitarem de 

forma prática os ofícios de cada profissão, por meio da aprendizagem metódica; e para 

fabricar e vender produtos ao público externo, gerando renda para a Instituição e 

funcionando como uma “indústria”.  

Essa organização auxiliava a formação do aprendiz. Pois, na medida em que, na 

sala de aula, aprendia teoricamente as técnicas profissionais, na Oficina ele podia 

observar a execução na prática e realizar as atividades, a partir dos diversos graus de 

dificuldade, com o auxílio do Mestre ou de um operário experiente. Além de 

familiarizar-se com a rotina de uma fábrica, disciplinando-se ao cumprimento dos 

horários, normas de funcionamento, cuidados com as ferramentas de trabalho, dentre 

outras coisas. 

Para isso, cada Oficina tinha seu dirigente. A ele cabia contratar mão de obra, 

prescrevendo os respectivos horários de trabalho; receber e despachar as encomendas; 
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solicitar compra de material; zelar pela ordem e disciplina, informando à Diretoria 

qualquer irregularidade; cuidar de todo o material existente na sua seção; fazer 

orçamentos, elaborar os programas de ensino, dentre outras funções.  

A depender da quantidade de encomendas e consertos, o número de funcionários 

do IPCC aumentava, sendo necessário fazer contratações temporárias, sob o regime de 

empreitada. Dessa forma, os operários diferenciavam-se entre mensalistas e diaristas. A 

efetivação do contrato ficava a critério do Mestre da Oficina.  

As encomendas eram feitas por pessoas e instituições.  Os contratantes dos 

serviços do Instituto eram Grupos Escolares, instituições e repartições do Estado, 

estabelecimentos particulares ou pessoas autônomas que necessitavam de algum 

conserto ou mobília. Os principais clientes, no período que vai de 1927 a 1930, eram: 

Epiphaneo Dórea, Hugo Bozzi, Messias Pereira, Octacílio Sant’Anna, Etelvina 

Menezes, Ivete Carvalho, Acrísio Cruz, dentre outros.  

As mulheres, em geral, compravam enxovais de roupas e móveis produzidos 

pelo Instituto. Os homens buscavam na Instituição conserto de peças e utensílios. Esses 

clientes eram médicos, Professores, lojistas, costureiras que precisavam mobiliar seus 

locais de trabalho ou realizar reparos em automóveis, camas, estantes, comprar roupa 

etc. Muitos usavam a amizade e o prestígio social para realizar as encomendas e agilizar 

o processo da entrega das mesmas.  

Além desses, também utilizavam os serviços do IPCC, a Diretoria de Segurança 

Pública, o Banco do Brasil, a empresa Freire Vieira e Cia, a Associação Atlética, a 

Igreja “Baptista”, a Escola de Aprendizes Artífices, dentre outras instituições, empresas 

e órgãos públicos, que precisavam de mobílias, peças, diversos materiais e consertos.  

Nota-se que havia uma diversidade de clientes, o que revela que muitas foram as 

relações estabelecidas com a sociedade e as necessidades de aquisição e suprimento de 

produtos industriais nesse período. Também demonstra a importância que o IPCC teve 

para a construção de mobílias, peças, motores, roupas no Estado de Sergipe.  

Para atender as encomendas do público externo, as oficinas foram montadas e 

equipadas “como estabelecimentos industriais, com sua contabilidade organizada à sua 

imagem. Procurava-se produzir mercadorias vendáveis, assim como aceitar encomendas 

remuneradoras [...]” (CUNHA, 2005, p.124). 

O tipo de formação profissional oferecida pelo IPCC representou um marco para 

Sergipe, que freqüentemente buscava de outros Estados do país pessoas habilitadas para 

consertar as máquinas, automóveis e o mobiliário das indústrias. Serviu também para 
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auxiliar o calçamento das ruas de Aracaju com paralelepípedos; suprir as carências de 

eletricistas e de condutores de automóveis etc. 

Portanto, o estudo sobre o funcionamento do IPCC demonstrou que ele atuou 

como espaço de formação para as necessidades industriais de Sergipe. Nele imperou um 

tipo de “mercado de ofícios” que direcionava as ações da Instituição, no sentido de ditar 

quais Cursos ofertar e o que fabricar nas Oficinas.  
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