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Agradeço e sinto-me deveras honrado em apresentar sucintamente as ideias gerais trazidas 
a público neste livro organizado pela professora Drª Josefa Eliana Souza e o bibliotecário Salim 
Silva Souza que projetaram estes escritos oriundos de produções do Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre História do Ensino Superior – GREPHES.

Confesso que pensei seriamente em rejeitar o convite em virtude dos meus afazeres em tem-
po de pandemia, tudo de forma remota: reunião com orientandos e de Departamento, defesas 
de dissertações e teses, e preparação da minha própria defesa de tese para professor titular na 
Universidade Federal de Pernambuco.

Relutei em aceitar o convite, mas fui levado pela curiosidade em compreender o próprio título da obra 
Da Pintura ao Memorial - Universidade Federal de Sergipe pelo olhar do pesquisador do GREPHES.

Algo soou estranho, como se eu estivesse diante dos tipos ideias de Max Weber e as conexões 
de seus sentidos. Nada grave, apenas um autor que não faz mais parte de minhas leituras. Então, 
por curiosidade, resolvi folhear as páginas do manuscrito, algumas ainda incompletas, pela pressa 
dos autores em responder ao chamado da Editora da IFS, congratulada, neste momento, pela 
excelente publicação da obra.

Destarte, de uma só vez, descobri o que havia entre esses dois substantivos e resolvi traçar 
duas ou três linhas acerca do que li. Convite aceito, surpresa agradável!

No Brasil, já faz algum tempo que se estimulam grupos de pesquisa nas Universidades, sob os 
quais se resguardam uma infinidade de linhas de pesquisa, temas e diferentes problemáticas de 
todas as áreas do conhecimento. Então, ao aceitar o convite para falar sobre esta obra, fiquei me 
perguntando para que serve um grupo de estudo?

Um grupo de estudo serve para entrar num campo, neste caso, o da História da Educação, His-
tória das Instituições de Ensino Superior, e fazer com que a comunidade científica possa enxergar, 
por meio de diferentes vestígios, o desenvolvimento, os avanços e os retrocessos de faculdades 
e profissões, bem como as tensões políticas que emergiram dos atores que a construíram e a 
constroem cotidianamente num determinado recorte temporal.

Aliás, também por curiosidade, fui buscar junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do Con-
selho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), quais e quantos são os grupos que 
tratam desse tema no Brasil. Sobre História da Educação, temos 509 agremiações espalhadas 
por todo o país, em Universidades públicas e privadas. E História do Ensino Superior, com este 
extrator, apenas um único grupo, o que é institucionalmente baseado na Universidade Federal de 
Sergipe - UFS, formado em 2011, e liderado pela professora Josefa Eliana Souza.

Prefácio

O Espírito Curioso e seus Efeitos



Feitos esses breves esclarecimentos, afinal, do que trata este livro Da Pintura ao Memorial? 
É óbvio que o próprio leitor precisa aguçar sua curiosidade, mas, por agora, posso garantir que 
a estrutura que sustenta a análise é essencialmente impulsionada por pesquisadores experien-
tes, versados em importantes teorias das Ciências Humanas e Sociais. Até porque o grupo é 
multiprofissional e faz pesquisa desprovido da clausura, portanto, interdisciplinar, uma de suas 
características fundantes.

Dessa forma, a estrutura narrativa que chega a público, por meio desta obra, tem evidências 
importantes dos vestígios que originaram a Universidade Federal de Sergipe - UFS na década de 
1960. E tal estrutura revela o impulso criativo de cientistas brasileiros, notadamente da própria 
Universidade, objeto da pesquisa histórica.

A partir da experiência dos pesquisadores que escrevem essa obra, é possível perceber o cui-
dado com que os vestígios são manuseados, analisados e interpretados. Esse procedimento dar 
visibilidade a um passado-presente e faz refletir, criticamente, as teias do poder que circulou em 
um dos momentos mais tensos da sociedade brasileira, o da Ditadura Civil-Militar.

Mesmo tendo a UFS emergido desse ambiente controverso da nossa história, a estrutura nar-
rativa que vem a público também não esconde a coragem de homens e mulheres que não apenas 
estiveram à frente de sua construção enquanto projeto arquitetônico, como também seu posi-
cionamento político em defesa da comunidade acadêmica, no trato em fazer ciência e produzir 
conhecimento enquanto uma das características essenciais de uma instituição de ensino superior, 
de sua autonomia e criticidade.

Embora esta obra possa parecer à primeira vista, aos menos curiosos, uma análise de história lo-
cal, os pesquisadores que aqui escrevem sabem que esse é o tipo de produção científica conectada 
com uma das áreas da história mais caras para os que se dedicam a escarafunchar uma das insti-
tuições mais antigas e importantes do avanço civilizacional no mundo, a invenção da Universidade.

É bom registrar que esse tipo de instituição de longo prazo, desde sua origem em 1158, a 
Universidade de Bolonha, considerada a primeira com essas características, por meio do Consti-
tutio Habita, advogava autonomia e liberdade para ensinar e investigar qualquer tipo de assunto 
e tema de interesse de seus membros. Mormente, todos que transitam nesse tipo específico de 
instituição e a constroem, cotidianamente, mesmo no tempo presente, já se sabem autônomos e 
independentes. Ou seja, continuam sua disposição de origem

Nesse contexto, como quase tudo que fazemos na Universidade parte da insatisfação com a 
realidade social ou da curiosidade em descobrir o que há entre fenômenos físicos ou da natureza, 
por entre as teias das relações entre indivíduos e grupos, passado-presente, a leitura desta obra 
também se faz obrigatória.

À luz de sua própria curiosidade, espero que o leitor possa descobrir a forma e o conteúdo com 
que os pesquisadores escreveram e se inscreveram nessa história, bem como o que os levou a 
desenvolver o que está organizado entre a Pintura e o Memorial.

Recomendo a leitura!

Recife, 30 de junho de 2020.
Edilson Fernandes de Souza¹

¹ Pós-doutor em Sociologia (Universidade do Porto /Portugal); Doutor em Educação Física/ Estudos do Lazer (Universidade Es-
tadual de Campinas/SP); Mestre em Educação Física e Cultura (Universidade Gama Filho); Graduado em Educação Física (Uni-
versidade Castelo Branco); Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco. Atua no Programa de Pós-graduação em 
Gerontologia do Centro de Ciências da Saúde e no Programa de Pós-graduação em Educação. Lidera o Grupo de Pesquisa Teoria 
e História da Educação/CNPq. Tem inúmeras orientações concluídas. Publicou livros e artigos.
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Criado em outubro de 2011, pela professora Josefa Eliana Souza, o Grupo de Estudos e Pes-

quisas sobre História do Ensino Superior (GREPHES) vinculado a Universidade Federal de Ser-
gipe (UFS) já vinha desenvolvendo suas atividades desde março de 2010, tendo como objeto de 
estudo a história da UFS. No período de dez anos o Grupo cresceu em número de pesquisadores, 
objetos de pesquisa, o que resultou em uma vasta produção acadêmica como artigos, monogra-

fias, dissertações, teses e livros. O primeiro livro produzido foi “História e Memória – Universidade 
Federal de Sergipe (1968- 2012)”, publicado em 2015, pela Editora UFS, de autoria da professora 
Josefa Eliana Souza.

Podemos afirmar que este livro intitulado Da Pintura ao Memorial - Universidade Federal de 
Sergipe pelo olhar do pesquisador do GREPHES² foi produzido como uma forma de homenagear 

o GREPHES pelas contribuições imensuráveis em recuperar, registrar e disseminar o conheci-
mento acerca da história do ensino superior em Sergipe, sobretudo da Universidade Federal de 
Sergipe. Os onze capítulos que seguem contarão um pouco sobre esta instituição, trazendo abor-
dagens comprometidas com o fazer do historiador, espelhando a diversidade de interesses do 

Grupo que ora se reúne e apresenta sua produção intelectual compartilhando assim, os saberes.

Capítulo 1 - GREPHES: história de um grupo de pesquisa, nos conta mais detalhadamente 

sobre o processo de criação e formação do GREPHES e seu importante papel acadêmico e social 
na construção de produções históricas, no âmbito da educação. Além disso, nos apresenta as 

produções já realizadas e em andamento dos seus pesquisadores de diferentes áreas de atuação.

Capítulo 2 - INSTRUÇÃO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE: o painel de Jenner Augusto, res-

ponderá o seguinte questionamento: O que poderemos conhecer da História da UFS a partir da 
observação da pintura do painel de Jenner Augusto?

Capítulo 3 - POR ENTRE OS RASTROS DO TEMPO: as ações de Dom Luciano Duarte na Câ-

mara de Ensino Superior (1963-1968), faz uma analise sobre a atuação de Dom Luciano José Ca-

bral Duarte na Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação de Sergipe/CEE, 

na organização e fundação da Universidade Federal de Sergipe/UFS, especificamente durante os 
anos de 1963, ano de criação do Conselho Estadual de Educação e 1968, ano de fundação da 
Universidade Federal de Sergipe.

Apresentação

² Agradecemos a gentileza do artista plástico Guel Silveira que autorizou o uso da imagem do painel do hall da reitoria da UFS, na 
capa deste livro. Guel Silveira é filho do pintor sergipano Jenner Augusto (1924-2003). Este é o autor do painel intitulado: “Instrução, 
Cultura, Ciência e Arte” que emoldura a capa desta obra.
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Capitulo 4 - LOURIVAL BAPTISTA: trajetória política durante o regime civil militar e as ações 

em torno da criação da FUFSE, apresenta a trajetória do médico baiano e político Lourival Bap-

tista, sobretudo na sua atuação política durante o Regime Civil Militar e suas ações em torno da 
criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe.

Capitulo 5 - DO GINÁSIO AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO: entre a Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe e a Universidade Federal de Sergipe, relata um pequeno percurso do 

Ginásio de Aplicação da Faculdade de Filosofia de Sergipe, levando em consideração dois 
momentos que marcariam profundamente a escola: a mudança de Ginásio para Colégio de 

Aplicação e a saída dos domínios da Faculdade Católicade Filosofia de Sergipe para integrar 
a Universidade Federal de Sergipe.

Capitulo 6 - A CRIAÇÃO DE UM CURSO NA UFS: Odontologia (1966 – 1975), realiza uma 

breve análise da implantação do curso de Odontologia na Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
buscando compreender os aspectos históricos da formação do curso no Estado.

Capítulo 7 - MOVIMENTOS DA ENFERMAGEM BRASILEIRA E AS CONTRIBUIÇÕES PARA 

A CRIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFS, discute sobre os movimentos da enfer-

magem brasileira e as contribuições para a criação do Curso de Enfermagem da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS).

Capítulo 8 - BIBLIOTECAS DA UFS: de unidades isoladas a um sistema de informação, pro-

cura compreender e descrever a trajetória das bibliotecas que compõem atualmente o Sistema de 

Bibliotecas da UFS (SIBIUFS) ao longo de seus quarenta anos de existência.

Capítulo 9 - UFS 30 ANOS: uma exposição histórica, tem como finalidade rememorar o Jubileu 
de Ouro em comemoração aos trinta anos de criação da Universidade Federal de Sergipe. Um 
evento, realizado em 1998, de grande significado para a comunidade sergipana.

Capítulo 10 - COLABORAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SER-

GIPE (1964-1985), nos apresentam as ações realizadas pela Escola Superior de Guerra (ESG) 

em dar suporte intelectual e material para a fundação de várias universidades públicas no país, 

inclusive, na Universidade Federal de Sergipe.

Capítulo 11 - MEMORIAL DA DEMOCRACIA: para que as luzes não se apaguem e para que 

as vozes não se calem., nos apresenta o processo de criação do Memorial da Democracia, espaço 

na UFS, um lugar de memória que reivindica a defesa da democracia, aludindo, principalmente, a 
resistência individual e coletiva daqueles que combateram o autoritarismo da ditadura civil-militar.

Esperamos que, a partir destes textos, o leitor possa produzir novos saberes, numa trajetória 
futura. Deste modo, o conhecimento sobre a instituição se amplia e contribuirá para consolidar os 
esforços de dez anos de trabalho e pesquisa deste Grupo.

Boa leitura!
Josefa Eliana Souza

Salim Silva Souza
(Organizadores)



13

Credenciado pelo Conselho Nacional de Pesquisa/CNPq, em outubro de 2011, o Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Superior na Universidade Federal de Sergipe/
GREPHES tem se dedicado a cumprir a finalidade a que se propôs dedicando-se ao debate de 
temas e questões pertinentes à História da Educação que tem como foco a UFS. O Grupo participa 
de eventos e dedica-se à publicação de trabalhos de natureza acadêmica. As pesquisas do grupo 

se voltam para além da criação, da implantação e do funcionamento da UFS. Ao grupo, interessam 
os estudos sobre trajetórias de intelectuais da educação; representações de professores; práticas 
pedagógicas; criação; circulação e difusão de impressos da UFS; lugares de memória e de guarda 
de patrimônio histórico educacional.

O nascimento do grupo está ligado à produção do livro “História e Memória - Universidade 
Federal de Sergipe 1968-2012”. Pensado na segunda gestão do reitor Josué Modesto dos Passos 
Subrinho (2008-2012) e financiado pela instituição, o estudo teve como objetivo compreender “o 
processo que conduziu a implantação daUniversidade Federal de Sergipe, a construção da cida-

de-universitária, o crescimento acadêmico e a expansão física da UFS, pelo interior de Sergipe, 
por meio do ensino a distância ou presencial” (SOUZA, 2015, p.24). Esta pesquisa foi lançada em 
2015, na primeira gestão do reitor Ângelo Roberto Antoniolli (2012-2016).

A sua produção foi muito importante porque nos possibilitou o conhecimento de diversos acer-
vos que guardam a memória da Universidade Federal de Sergipe. Dentre eles, os Arquivos dos 
departamentos e do Colégio de Aplicação/CODAP, Arquivo Central da UFS, Biblioteca Central/
BICEN, Museu do Homem Sergipano, Centro de Cultura e Arte/CULTART. Os levantamentos para 
a escrita do livro foram efetuados, também, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Arquivo 
Público do Estado de Sergipe, Biblioteca Pública Epifânio Dória e arquivos e bibliotecas particu-
lares. No cruzamento das informações, fez-se necessária a apropriação das entrevistas e das 
imagens como fontes que complementam ou contestam e contribuem para dar corpo ao enredo, 
para narrar a trama.

O trato das informações colhidas foi pautado nas recomendações da história cultural que nos 
ensina acerca da reinvenção do terreno da história no que diz respeito à abordagem de novas 
fontes e, “nesse sentido, a pesquisa histórica não se centra apenas na materialidade dos fatos, 
mas também nas comunidades discursivas que os interpretam e os inscrevem num tempo e num 

espaço determinados” (MOGARRO, 2005, p.90).

Capítulo 1

Josefa Eliana Souza
Jeane de Santana

GREPHES:
HISTORIA DE UM GRUPO DE PESQUISA
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³ Cabe esclarecer que a escrita do texto não atribui responsabilidade ao citado reitor. O texto é de responsabilidade de quem 
produz, de quem escreve.

Os levantamentos realizados compuseram a produção do livro que foi estruturado em dez (10) 
partes. Nelas, temáticas diversas compuseram o sumário cujas partes foram organizadas para 

conter, desde o início da implantação dos cursos superiores em Sergipe até o entendimento, por 

parte da comunidade acadêmica, acerca da importância e do significado da Universidade Federal 
de Sergipe em suas vidas. Nesse sentido, buscamos dar conta de forma sistematizada e por meio 

de uma narrativa que contemplasse um histórico da instituição.

Eram mais de quatro décadas de história que seriam apresentadas no estudo e, acerca de uma 

instituição que havia se expandido para além da educação presencial na graduação e pós-gra-

duação, era preciso tratar, também, dos campis de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras 

e Lagarto. Some-se a isso, as diversas instituições pertencentes à UFS, a exemplo dos órgãos 
suplementares: Colégio de Aplicação, Biblioteca Central, Centro de Processamento de Dados, 

Restaurante Universitário, Museu do Homem Sergipano, Centro de Educação Superior a Distância 
e Hospital Universitário.

Neste procedimento, fica evidente que o gesto de separar promove um recorte daquilo que o 
olhar do historiador entendeu ser importante e indispensável para estabelecer o seu corpus de 

análise, mas o procedimento histórico continua ao reunir as fontes por meio da leitura das inúme-

ras informações colhidas e, apresentadas na escrita que compõe outro texto. Este novo estudo é 

devedor dos três gestos iniciais: separar, reunir e transformar como afirmou Certeau (2015, p.69).

Em História, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em “docu-
mentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural é o 
primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples 
fato de recopiar, transcrever ou fotografar esses objetos mudando ao mesmo tempo o seu 
lugar e o seu estatuto. Esse gesto consiste em ‘isolar” um corpo, como se faz em física, e 
em “desfigurar” as coisas para constituí-las como peças que preencham lacunas de um 
conjunto proposto a priori.

À medida que o estudo foi sendo realizado, os levantamentos trouxeram documentos e vestí-
gios que, naquele rol de temáticas, não foram abordadas suficientemente, por conta da natureza 
do livro que tinha a função de ser síntese para atender à necessidade da ideia que me foi apresen-
tada pelo reitor da UFS - o professor Josué Modesto dos Passos Subrinho. Este argumentou que 
sentia falta de um estudo acerca da história da instituição³ e que conhecia vários estudos sobre 
história de outras universidades. Muitas delas, inclusive, eram publicações que aquele professor 
havia recebido quando de suas viagens ou no contato com reitores e representantes de outros 
estabelecimentos de ensino superior.

A ideia inicial era a de que seria um livro em torno de 200 ou 250 páginas, porém, a feitura 
superou a previsão. À medida que o estudo foi sendo escrito e à medida que procurava estruturar 
os capítulos, obedecendo às temáticas pertinentes, a história da instituição foi ficando, cada vez 
mais, evidente que não daria conta de todo aquele cabedal de informação e de discussões que a 
mim se apresentavam. A realidade se mostrava maior que o projeto que havia elaborado. Assim, 
era preciso repensar a estrutura do estudo na tentativa de dar conta daquele universo complexo 

que se revelava perante as leituras das fontes que fomos conhecendo, pouco a pouco.

GREPHES: HISTORIA DE UM GRUPO DE PESQUISA
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Contudo, cabe destacar que toda riqueza a que fiz menção e a responsabilidade da tarefa 
acompanharam-me em forma de perguntas. Entre elas: como deveria ser escrito o texto? Um livro 
longo e minucioso destinado aos pares da academia? Um estudo que pudesse ser, também, uma 
leitura atrativa para os não iniciados? A quem se destinava o estudo? Quais as temáticas acerca 

da UFS deveriam ser priorizadas? O livro seria  elaborado dentro de um projeto gráfico? Como 
seria o projeto? Como seria produzir um texto que se afinasse ao projeto gráfico e vice-versa?

Os professores da Universidade Federal de Alagoas – Élcio Verçosa e Simone Cavalcanti 
também realizaram um estudo cujo objeto de pesquisa foi a história da instituição em trabalho 

intitulado “Universidade Federal de Alagoas – um livro dos 50 anos”. Os dois autores, intelectuais 
de duas gerações diferentes, uniram–se para realizar a investigação. Cabe destacar que eles 
revelaram preocupações nas feituras, que talvez sejam recorrentes na construção de pesquisa 

dessa natureza (instituição de ensino superior).

Contudo, mesmo gozando de total liberdade na produção deste documento, sabíamos, des-
de o início, os riscos que íamos correr, visto que teríamos que selecionar fatos, personagens 
e imagens, num processo determinado pelo espaço físico desta publicação e pela chave de 
leitura que elegemos para contar os cinquenta anos de vida da Ufal, tendo isso implicado em 
escolhas, cuja contra face é a impossibilidade de contemplar a tudo e a todos. Esperamos 
que isso não venha retirar do que produzimos o valor que a produção, porventura, venha ter 
(VERÇOSA & CAVALCANTE, 2011, Roteiro de Leitura).

Evidenciavam-se os riscos que o pesquisador passa a correr por conta da prática da seleção, 
recorte, escolha realizada, além da impossibilidade de contemplar todos os temas abordados com 
a profundidade e a extensão que podem atingir. Assim, a feitura do livro foi apontando para a 
necessidade de aprofundar e estender determinadas discussões ou de apontar para temáticas, 
ainda, não abordadas. Desse modo, foi possível chamar a atenção do leitor para algumas abor-
dagens que careciam de investigações verticalizadas e, indiquei algumas delas no “História e 
Memória…” (SOUZA, 2015, p.26-27).

Ciente do percurso desafiador que tinha pela frente, dei prosseguimento ao levantamento bi-
bliográfico com a finalidade de conhecer os escritos e os pesquisadores que tratavam sobre a UFS. 
Conhecer a produção e as iniciativas que resultaram em estudos sobre temáticas as quais diziam 
respeito à instituição foi o caminho, inicialmente, percorrido até dar início à busca de documentos 
nos diversos setores que as leituras e as conversas com conhecedores da discussão sugeriam.

Esses estudos e levantamentos, realizados com os estagiários da pesquisa, animaram-me e 

fortaleceram o meu interesse para a criação de um grupo de pesquisa. As ações do grupo de pes-

quisa foram iniciadas em março de 2010, mas o grupo foi oficializado na Plataforma do CNPq em 
outubro de 2011. Nesse ano, foi defendido o primeiro estudo desenvolvido pelo grupo GREPHES. 
Isso ocorreu com a apresentação da primeira dissertação que teve como foco a história da UFS, 
com o estudo realizado pela bióloga Kátia de Araújo Carmo, no trabalho intitulado “Uma história 
do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Sergipe: para quê? O quê? Para 
quem? Como? (1969-1983)”. Essa pesquisa investigou se havia demanda por biólogos no Estado 
de Sergipe, a partir das opções de atuação dos referidos profissionais, assim como das escolhas 
curriculares que contribuíram para o desenvolvimento das identidades dos formandos no curso de 

Ciências Biológicas da UFS.
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⁴ O projeto de pesquisa denominado “Universidade Federal de Sergipe: de escola superior a universidade multicampi” contou com 
a participação de bolsistas remunerados e voluntários dos cursos de Pedagogia, História e Design. Ana Paula Soares Lima, Cora 
Linhares dos Santos, Nayara Rocha da Silva foram as bolsistas que acompanharam as diversas etapas do projeto.

As pesquisas e a escrita do livro continuaram paralelamente e fomos criando um banco de 

informações diversas que nos provocavam. Nesse sentido, algumas temáticas chamaram a nossa 

atenção e passaram a ser desenvolvidas por estagiários do projeto de pesquisa⁴ denominado 

“Universidade Federal de Sergipe: de escola superior à universidade multicampi”. Os alunos que 
optaram por minha orientação, no curso de Pedagogia, geralmente, recebiam a sugestão para 

pesquisar objetos pouco estudados ou inéditos, acerca da História da instituição. Buscava fazer 

abordagens acerca de discussões que contribuiriam para conhecer mais a UFS, seus intelectuais, 
os seus espaços físicos e a sua cultura. As orientandas passaram a fazer monografias com temas 
pertinentes à História da UFS, a exemplo de Ana Paula Soares Lima que defendeu, em 2012, o 
estudo intitulado “Educação e Cultura: aspectos desenvolvidos pela professora Albertina Brasil 
em Sergipe”, com a finalidade de compreender a trajetória de Madre Albertina Brasil Santos e os 
projetos que ela desenvolveu, tomando como referências três marcos que designam participações 

da professora: o surgimento da Escola de Serviço Social no Estado de Sergipe; o  envolvimento 
nos projetos de extensão da Universidade Federal de Sergipe, além do trabalho desenvolvido com 
os artistas portadores de deficiência, como terceiro momento da pesquisa.

No ano seguinte, a futura pedagoga Cora Linhares dos Santos defendeu a monografia “Cons-

trução do primeiro Campus Universitário de Sergipe (1972-1980)” com o objetivo de compreender 
de que modo se deu o processo de criação e estruturação física do primeiro Campus Universitário 
de Sergipe, posteriormente, chamado de “Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos” que, 
na gestão do professor Luiz Bispo (1972- 1976), teve efetivada a compra do local. Essa compra 
possibilitou os encaminhamentos para que nascesse o Campus e, que teve impulso significativo 
na gestão do professor José Aloísio de Campos (1976–1980). Este reitor foi responsável pela 
estreia daquela construção no cenário educacional sergipano. A UFS detém o pioneirismo na 
construção e na implantação de campus para instituição superior de ensino em Sergipe.

A pedagoga Anna Karla de Melo e Silva, em 2014, construiu a trajetória do professor sergipano 
Felte Bezerra e suas contribuições para o ensino superior em Sergipe. O estudo trouxe à lume as 
contraposições e confluências dos registros autobiográficos e os registros das memórias de entre-
vistados que possibilitaram desenhar aspectos da vida privada de Felte Bezerra. A pesquisa cui-
dou, também, de tecer o fio da biografia dele para evidenciar o quanto o homem público e privado 
estava amalgamado ao professor antropólogo, no estudo “Felte Bezerra: um quartel de atividades 
lítero-científicas”. Estávamos indo para o segundo estudo cuja centralidade era focada em torno 
de um intelectual o qual se revelava por meio da trama que o envolvia. Por meio do intelectual, o 
seu entorno emergia.

No ano seguinte, por ocasião do trigésimo sétimo aniversário da Universidade Federal de Ser-
gipe, no dia 15 de maio de 2015, em cerimônia comemorativa, foi lançado o resultado do projeto 
“Universidade Federal de Sergipe: de Escola Superior à Universidade multicampi”, transformado 
no livro “História e Memória – Universidade Federal de Sergipe 1968 -2012”. Nesse período, o 
Grupo GREPHES/CNPq/UFS se estruturava, cada vez mais, por meio das produções realizadas 
por mim e por meus orientandos, com publicações de artigos e capítulos de livros. O grupo estava 
se fortalecendo e buscava novos resultados.

GREPHES: HISTORIA DE UM GRUPO DE PESQUISA
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A historiadora Ane Rose de Jesus Santos Maciel, em 2016, no estudo “Entre fatos e relatos: as 
trajetórias de Carmelita Pinto Fontes e Rosália Bispo dos Santos na educação sergipana (1960 – 
1991)” analisou as trajetórias intelectuais das professoras Carmelita Pinto Fontes e Rosália Bispo 
dos Santos e suas contribuições para a educação sergipana, durante os anos de 1960 a 1991. A 
finalidade foi a de compreender como as duas professoras consolidaram as suas profissões; como 
conduziram suas práticas pedagógicas no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Ser-
gipe e os impactos que suas ações proporcionaram à sociedade daquele momento. Ao produzir 

esse estudo, a pesquisadora deu-se conta das participações de Dom Luciano Cabral Duarte na 

trajetória daquelas e de outras professoras e professores, além das suas contribuições em varia-

dos acontecimentos que diziam respeito à história da educação de Sergipe e do Brasil. O encontro 
com a documentação que evidenciava a importância de Duarte para a UFS e no Conselho Federal 
de Educação renderia outros estudos mais adiante.

O odontólogo Danilo Mota de Jesus apresentou, também em 2016, a dissertação denominada 
“Uma História da Odontologia em Sergipe: do ensino à estruturação do “campo” (1925-1975)”. 
Com o intuito de mudar o quadro da Educação Superior em Sergipe, o então presidente Graccho 

Cardoso (1922 – 1926) criou em 1925 os cursos de Farmácia e Cirurgia Dentária, que tinham 
como objetivo abrir novas carreiras profissionais para a juventude sergipana, mas a ideia foi in-

terrompida após a mudança de gestão. Somente nos anos 60, com a criação da Universidade 
Federal de Sergipe, surgiu a possibilidade de criar o curso de Odontologia dentro da UFS, mas 
intrigas, dentro do campo, dificultaram a inclusão do curso na nova Universidade e, somente em 
1970, o curso foi criado. Em 1973, a primeira turma se formou e, em 1975, o curso foi reconhecido 

pelo Ministério da Educação. A necessidade de criar um curso de Odontologia em Sergipe se deu 
como uma construção social de fortalecimento do campo odontológico que buscava erradicar a 

atividade dos dentistas práticos.

Cabe observar que, no GREPHES, a multiplicidade de formações é encarada de modo posi-
tivo, além de incentivada. Profissionais de diversas procedências foram incorporados ao grupo e 
têm propiciado a variedade de olhares e de objetos pesquisados.

Na produção de estudos, o bibliotecário Salim Silva Souza teve como finalidade analisar a tra-

jetória histórica do Curso de Biblioteconomia e Documentação, criado na Universidade Federal de 
Sergipe, examinando seu processo de criação, implantação e funcionamento no cenário do ensino 

superior sergipano. O recorte temporal iniciou-se em 2008, data da apresentação do projeto para a 
criação do curso e a opção final em 2017. Nesse ano, iniciou-se o primeiro curso de mestrado profis-

sional em Gestão da Informação e do Conhecimento. Na dissertação denominada “O curso de Biblio-

teconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe (2008-2017): criação, implantação 
e funcionamento”, foi justificado o seu caráter pioneiro no que tange à área da história da Bibliote-

conomia no Estado, e por sua contribuição no estudo da história da educação superior sergipana.

Assim como a dissertação produzida por Salim, o estudo construído por Andreia Bispo dos 

Santos foi defendido em 2018. “Preservando memórias, escrevendo histórias: um olhar sobre o 
Arquivo Central da Universidade Federal de Sergipe (1998 – 2016)” objetivou historiar o processo 
de criação e do funcionamento do Arquivo Central/AC, da Universidade Federal de Sergipe e sua 
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contribuição para a escrita da História da Educação entre os anos de 1998 a 2016. O estudo foi 
pensado desde a inauguração do AC, na “Cidade Universitária Prof. José Aloisio de Campos, até o 
recorte final que é o mês de novembro de 2018, quando o Arquivo deixou de receber documentos, 
o que ocorreu por não haver mais espaço, no seu interior, para a guarda permanente. O AC/UFS 
nasceu numa fase de expansão da Universidade Federal de Sergipe, pelas mãos de um grupo de 
intelectuais preocupados com a preservação da memória institucional. Se para muitos o AC seria 

apenas um local de depositar “papéis velhos”, para aqueles intelectuais engajados, era o início da 
guarda permanente dos documentos produzidos pela instituição ao longo de 30 anos.

Além da preocupação em esmiuçar acerca da preservação da memória, sobretudo da Uni-
versidade Federal de Sergipe, mais um membro do GREPHES apresentou pesquisa em 2018. A 
tese de Patrícia de Souza Nunes Silva, denominada “Médicos por formação, docentes em ação: 
o perfil profissional e a formação do campo médico em Sergipe (1966 – 1973)”, tratou, a partir 
da metodologia da prosopografia, um método, que segundo Charle (2006, p. 41), determina uma 
população a partir

(...) de um ou vários critérios e estabelecer, a partir dela, um questionário biográfico cujos di-

ferentes critérios e variáveis servirão a descrição de sua dinâmica social, privada ou pública, 

ou mesmo cultural, ideológica ou política, segundo a população e o questionário em análise.

A proposta, no estudo de Silva, foi a de colher e reunir dados biográficos de um grupo de 
agentes históricos que possuíam algo em comum, sendo uma atividade, um cargo, uma posição 

social, ou qualquer outro aspecto predefinido. A referida abordagem se constitui, portanto, de um 
estudo coletivo de suas vidas. Desse modo, foi possível identificar aqueles que se formaram pela 
Faculdade de Medicina de Sergipe e que voltaram seus olhares para o magistério de modo a des-

velar suas contribuições não somente no campo educacional sergipano, mas também na área da 

saúde. O uso dos pressupostos da História Cultural, uma episteme historiográfica, constituiu-se 
em ferramenta mental rica, no sentido de abrigar diversas possibilidades de estudo de campos 

temáticos, abarcados pela noção de cultura e indispensáveis na construção desse e de outros 

trabalhos produzidos pelo GREPHES.

Em 2020, a tese defendida por Ane Rose de Jesus Santos Maciel trouxe respostas deixadas 
pela historiografia acerca da trajetória do intelectual Dom Luciano José Cabral Duarte, no Conse-

lho Federal de Educação/CFE. A pesquisadora se propôs a analisar a trajetória de Dom Luciano, 

na referida instituição, entre os anos de 1968 a 1986, com a finalidade de identificar os processos 
históricos que permearam sua atuação naquele espaço, assim como suas ações em defesa da 

institucionalização da disciplina educação moral e cívica, especificamente, a partir do parecer 
94/71. O marco inicial foi a nomeação de Duarte para o CFE pelo então Presidente da República, 
o General Artur da Costa e Silva, em 1968, e tem, como recorte final, o ano de 1986, quando en-

cerrou o mandato do conselheiro no CFE.

A tese é uma contribuição sobre um intelectual de grande importância para compreender, com 

mais profundidade, a educação brasileira. “Sob a tutela da moral e os auspícios da ordem: a 
trajetória de Dom Luciano José Cabral Duarte no Conselho Federal de Educação (1968 – 1986)” 
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evidencia que Dom Luciano é um intelectual polifônico e complexo. Atuou em diversas frentes e 

defendeu seus princípios e suas ideias. Sabemos ser impossível falar da história da UFS, sem se 
fazer referência a ele, bem como é preciso entender suas contribuições para a educação sergipa-

na e brasileira, independente das posições ideológicas que possamos analisá-lo.

Ainda em 2020, na primeira metade do mês de agosto, o país vivia um tempo de pandemia, e 

nesse período, seguindo as decisões da Portaria nº 413, de 27 de maio de  2020, expedida pela 

Reitoria da Universidade Federal de Sergipe, a banca de qualificação e defesa deveria obedecer 
a determinados critérios para a realização como “a participação a distância, sob a modalidade de 
videoconferência ou similar” como diz o referido documento⁵. Diante das circunstâncias estabele-

cidas, no tempo da pandemia de Covid19, que assolou o país, foi realizada a banca de defesa da 

tese de Ricardo Costa dos Santos, com o estudo denominado: “Ecos de um Brasil francófono: a 
língua francesa no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (1960 – 2013)”. Nes-

sa pesquisa, o autor definiu como prioridade analisar a presença da Língua Francesa, no currículo 
do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (Codap/UFS). O recorte temporal 
tem seu início em 1960, fase em que a disciplina começou a ser lecionada, a 2013, momento em 
que, após uma longa discussão sobre a permanência ou não do Francês, o idioma se consolidou 

em virtude da aprovação do concurso para professor efetivo, fazendo do Codap a única instituição 

de ensino básico do Estado de Sergipe a preservá-lo.

A referida pesquisa trouxe contribuições significativas porque comprovou-se que a permanên-

cia do Francês no currículo foi possível, sobretudo, por se tratar de um Colégio de Aplicação, local 

marcado pela relação de sociabilidade entre a graduação e a escola. O estudo contribui para as 
discussões nas áreas da História da Educação em Sergipe e no Brasil, principalmente, no campo 

das Disciplinas Escolares e na História do Colégio de Aplicação.

O quadro 1, a seguir evidencia as pesquisas realizadas, os seus autores, ano de defesa e a na-

tureza da temática. Nesse viés, evidencia-se que o olhar do pesquisador voltou- se para: história 

de curso (biologia, odontologia, biblioteconomia e documentação), trajetória de intelectual/prática 

educativa (Albertina Brasil, Felte Bezerra, Carmelita Pinto Fontes, Rosália Bispo dos Santos, Dom 
Luciano Cabral Duarte), construção do campus (São Cristóvão), prosopografia de médicos e his-

tória de disciplina.

⁵ PORTARIA Nº 413 de 27 de Maio de 2020 – “Estabelece critérios para a participação à distância sob a modalidade de video-
conferência ou similar de examinador externo em bancas de exame de qualificação, defesa de dissertação de Mestrado e tese de 
Doutorado no âmbito dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFS, durante a ocorrência da Pandemia COVID-19”.
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Quadro 1 - Temáticas referentes a História da UFS estudadas em Monografias,
Dissertações e Teses no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino
Superior/GREPHES

ANOAUTOR(A) TÍTULO TEMÁTICA

Fonte: Elaborada pelos Autores (2020)

Uma história do curso de ci-
ências biológicas da Univer-
sidade Federal de Sergipe: 
para quê? O quê? Para quem? 
Como? (1969 – 1983)

História do curso de
Ciências Biológicas

2011
Kátia de Araújo Carmo

(dissertação)

Educação e Cultura:
aspectos desenvolvidos pela 
professora Albertina Brasil em 
Sergipe

Trajetóriade
Madre Albertina Brasil Santos

Construção do Campus
Universitário da UFS

2012

2013

Ana Paula Soares Lima
(monografia)

Cora Linhares dos Santos
(monografia)

Felte Bezerra: um quartel de 
atividades lítero - científica

Entre fatos e relatos: as traje-
tórias de Carmelita Pinto Fontes 
e Rosália Bispo dos Santos na 
educação sergipana (1960 – 
1991)

O curso de Biblioteconomia e 
Documentação da Universida-
de Federal de Sergipe (2008-
2017): criação, implantação e 
funcionamento

Sob a tutela da moral e os 
auspícios da ordem: a trajetó-
ria de Dom Luciano José Cabral 
Duarte no Conselho Federal de 
Educação (1968 – 1986)

Preservando memórias, es-
crevendo histórias: um olhar 
sobre o Arquivo Central da Uni-
versidade Federal de Sergipe 
(1998 – 2016)

Ecos de um Brasil francófono: 
a língua francesa no Colégio de 
Aplicação da Universidade Fe-
deral de Sergipe (1960 – 2013)

Médicos por formação, docen-
tes em ação: o perfil profissio-
nal e a formação do campo mé-
dico em Sergipe (1966 – 1973)

Uma História da Odontologia 
em Sergipe: do ensino à estru-
turação do “campo” (1925-1975)

Trajetória do professor
Felte Bezerra

Trajetórias de Carmelita Pinto
Fontes e Rosália Bispo dos Santos

História do Curso de
Biblioteconomia e

Documentação da UFS

Trajetória de Dom Luciano José 
Cabral Duarte no CFE

Criação, funcionamento do Arquivo 
Central da UFS e contribuição para 
a escrita da história da educação

História da disciplina francês no 
Colégio de Aplicação/UFS

Prosopografia de alunos e
professores do Curso de Medicina

História do Curso de Odontologia

2014

2016

2018

2020

2018

2020

2018

2016

Anna Karla de Melo eSilva
(dissertação)

Ane Rose de Jesus Santos Maciel 
(dissertação)

Salim Silva Souza
(dissertação

Ane Rose de Jesus
Santos Maciel

(tese)

Andreia Bispo dos
Santos (dissertação

Ricardo Costa dos Santos
(tese)

Patrícia de Souza
Nunes Silva (tese)

Danilo Mota de Jesus
(dissertação)

Construção do primeiro Cam-
pus Universitário de Sergipe 
(1972-1980)
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Em que pese a finalidade do grupo estivesse sendo cumprida, é possível encontrar a discussão 
de outras temáticas. Entre as orientações realizadas, estão, também, estudos os quais tratam de 

temáticas que não são relacionadas diretamente à História da UFS, a exemplo das pesquisas que 
passo a relacionar: Gilvan Vitor dos Santos, defendeu em 2011, a dissertação “O círculo operário 
católico em Sergipe : práticas educativas e organização da cultura operária (1935-1969)” com a 
finalidade de analisar as práticas educativas e a organização da cultura operária, com ênfase nas 
ações educativas e culturais do Círculo Operário Católico de Sergipe, no período de 1935 a 1969. 
O pesquisador buscou compreender a experiência da formação operária católica, construtora do 
modelo católico de trabalhador. Objetivando combater a expansão do comunismo, a Igreja Cató-

lica, dentro do proletariado sergipano, consolidou uma nova forma de participação social, em que 

católicos e comunistas passaram a lutar, separadamente, para organizar os trabalhadores em 

entidades sindicais ou associações.

Após o estudo sobre cristãos, operários e comunistas, outra discussão foi desenvolvida no 

GREPHES e tinha outra direção. Com a finalidade de sensibilizar os alunos sobre a importância 
da preservação do patrimônio cultural, a divulgação da cartilha João Santeiro e o projeto Viver 

Aracaju provocaram o interesse da mestranda Luana Silva Bôamorte de Matos. Em 2013, na 

dissertação denominada “Patrimônio cultural e educação: um estudo das representações sobre 
educação patrimonial desenvolvidas em Aracaju - SE (1985 - 1991)”, analisou as representações 
que agentes culturais, vinculados ao Estado, fizeram sobre as duas atividades educativas desen-

volvidas em Aracaju, entre 1985 e 1991: a divulgação da cartilha João Santeiro e o projeto Viver 

Aracaju. O estudo foi realizado tendo como principal questão norteadora: quais as representações 
sobre patrimônio cultural e educação patrimonial foram, possivelmente, apropriadas pelos agentes 

culturais, responsáveis pela elaboração dos dois projetos, no período indicado?

O trabalho seguinte tem relação com uma opção religiosa. Além da discussão que envolveu 

os católicos, os espíritas estão relacionados com essa pesquisa. Em 2016, Rosimeire Siqueira de 
Santana defendeu a dissertação intitulada “Vinde a mim os pequeninos: história da educação de 

crianças desamparadas na Instituição Educativa Espírita (1947-1992)”. Esse estudo teve como 
foco compreender o processo de implantação da Escola Confessional Espírita “Casa do Pequeni-
no”, que englobava a Escola Amélie Boudet e o Lar Meimei, Além da prática educacional dirigida 
às crianças e a atuação da referida instituição no campo da educação da infância pobre, também, 

coube esclarecer como a cultura escolar e as práticas educativas eram desenvolvidas naquelas 

instituições. Vale destacar que os representantes da União Espírita Sergipana abraçaram o desejo 
de apresentarem às crianças desvalidas a possibilidade de construírem um caminho diferente 

para as suas vidas.

Do objeto voltado para discutir educação confessional, é possível perceber o interesse dire-

cionado para outro foco: a língua estrangeira. Em 2018, Anselmo Guimarães defendeu a tese 

“História dos livros didáticos de espanhol publicados no Brasil (1919- 1961)”. A investigação foi 
pautada na abrangência da legislação educacional nos livros didáticos de espanhol, produzidos 

e publicados no Brasil, no período de 1919 a 1961, com  a finalidade de compreender se houve 
proximidades e distanciamentos ao prescrito.O recorte cronológico levou em conta a Lei nº 3.674, 
de 7 de janeiro de 1919 (BRASIL,  1919) que promoveu a institucionalização do ensino da língua 

SOUZA, Josefa Eliana; SANTANA, Jeane de



22

espanhola e suas literaturas no Colégio Pedro II. Isso levou à publicação da obra “Grammatica da 
língua espanhola para uso dos brasileiros” (1920), de autoria do professor catedrático de espanhol 

do mesmo colégio, Antenor de Veras Nascentes (1886-1972) a qual Constitui obra fundante do 
gênero produzida e publicada no Brasil. O período final da pesquisa refere-se à aprovação da Lei 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, a partir da qual as disciplinas do Ensino de Grau Médio seriam 
escolhidas pelos sistemas de ensino federal e estaduais, bem como pelos estabelecimentos de 

ensino. Essa pesquisa contribuiu para ampliar as discussões acerca da temática relacionada.

Ainda em 2018, foi defendida a tese “O gênero biográfico no ensino das artes visuais: a vida 
e a pintura de José de Dome (1955-1981)”, por Luiz Fernando Cajueiro dos Santos que analisou 
a produção artística de José de Dome e a sua importância para as artes visuais e o seu ensino. 

Investigar a formação e a atuação do referido artista, em seu ambiente social, entre os anos de 

1955, data da sua primeira exposição individual, e 1981, ano da sua última exposição, foi a finali-
dade do estudo. Essa foi a contribuição do professor Cajueiro, do curso de Artes Visuais da UFS 
para o GREPHES.

Além da diversidade de objetos, o grupo de pesquisa confirma, também, a diversidade de 
formação profissional presente entre os seus membros. O professor do curso de direito da UFS, 
José Lima Santana, desenvolveu a tese “A escola pública primária na província de Sergipe e, 
particularmente, no Município de Nossa Senhora das Dores, no século XIX (1835-1900)”. Essa 
pesquisa, defendida em 2020, teve como objetivo geral investigar a implantação e o funcionamen-

to da escola pública na província sergipana, além de esmiuçar a escola primária no Município de 

Nossa Senhora das Dores (SE), no período do século XIX. Lima identificou os professores que ali 
atuaram, a disciplina imposta aos alunos, os métodos de ensino, as formas de relações pedagógi-

cas e o significado do processo educativo público primário para o desenvolvimento de práticasco-

munitárias. Conforme Lima (2020, p.216), “a ‘praça iluminada’ era a escola fazendo jorrar jatos de 

luz em forma de leitura, escrita e fazer contas. Era a instrução pública mínima a ser oferecida aos 

filhos da terra, de onde brotaram homens e mulheres ilustres, que dignificaram Sergipe e o Brasil”. 
Para ilustrar a leitura realizada, é possível visualizar no Quadro 2, em que os referidos estudos 

foram coletados e apresentados.

Quadro 2 - Temáticas variadas que foram estudadas em Dissertações e Teses no Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Superior/GREPHES

ANOAUTOR(A)
O círculo operário católico em 
Sergipe: práticas educativas e 
organização da cultura operária 
(1935-1969)

Patrimônio cultural e educa-
ção: um estudo das represen-
tações sobre educação patrimo-
nial desenvolvidas em Aracaju 
- SE (1985 - 1991)

Vinde a mim os pequeninos: 
história da educação de crianças 
desamparadas na Instituição 
Educativa Espírita (1947-1992)

Educação patrimonial na Cartilha 
João Santeiro e o Projeto Viver 

Aracaju

Cultura e prática educativa espirita 
na Escola Amélie Boudet e o Lar 

Meimei em Aracaju/SE

2013

2016

Práticas educativas
desenvolvidas no Círculo

Operário Católico de Sergipe
2011Gilvan Vitor dos Santos

Luana Silva Bôamorte de Matos

Rosimeire Siqueira de Santana

TÍTULO TEMÁTICA

GREPHES: HISTORIA DE UM GRUPO DE PESQUISA



23

Observa-se que temáticas variadas e não alinhadas com as discussões que dizem respeito à 
história da educação da Universidade Federal de Sergipe foram desenvolvidas por pesquisadores 
que escolheram o GREPHES para realizar suas pesquisas. Entre os estudosconstruídos, per-
cebe-seque o olhar do pesquisador se voltou para as seguintes temáticas: prática educativa (no 

Círculo Operário Católico), educação patrimonial na Cartilha João Santeiro e no Projeto Viver Ara-

caju, prática educativa em instituições espíritas (Escola Amélie Boudet e o Lar Meimei), biografia e 
produção artística do pintor José de Dome e, também, a escola pública primária no século XIX. As 

discussões travadas têm, como foco primordial, a educação sergipana, principalmente no século 

XX, tendo, como referencial, os princípios demarcados pela história cultural. Essas discussões fo-

ram sugeridas pelos teóricos que marcaram aquela tendência historiográfica e que conduziram os 
estudos os quais buscaram a Universidade Federal de Sergipe como locus primordial de pesquisa, 
no campo da história da educação.

Não podemos perder de vista que um grupo de pesquisa constitui um espaço de convívio de 

pessoas diferentes, com leituras, costumes, experiências e interesses divergentes. Os membros, 
em geral, unem-se pelo ideal de realizar um trabalho que possa trazer (antes de tudo) satisfação 

pessoal, em que pese o discurso acadêmico seja o de que deve responder às exigências do habi-

tus científico e atender, sobretudo, às necessidades oriundas da sociedade.

As inquietações que têm movido, atualmente, os alunos do GREPHES, são representadas 
pelas seguintes pesquisas desenvolvidas nesses cinco estudos: uma dissertação e quatro teses. 

A dissertação de Adriana de Andrade Santos – “Atuação da Professora Maria Thétis Nunes como 
diretora do Colégio Estadual de Sergipe (1951-1955)”, além das teses de Elizabete Farias Lima 
Silva – “Práticas do cuidado em enfermagem: da criação do Departamento de Saúde Pública à 
consolidação do campo em Sergipe (1931-1979)”; de Danilo Mota de Jesus – “Do consultório 
odontológico às salas de aula da Universidade Federal de Sergipe: caminhos para a docência em 

odontologia (1972-1979)”; de Danielle Virginie Santos Guimarães Marinho - “ ‘Instrução, Cultura, 
Ciência e Arte’: a Universidade Federal de Sergipe pelo painel de Jenner Augusto”; e a pesquisa 
em construção de Wênia Mendonça da Silva – “Tempos e Espaços em educação”: historiografia 
educacional em revista (1998-2018).
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História dos livros didáticos 
de espanhol publicados no 
Brasil (1919-1961)

O gênero biográfico no ensino 
das artes visuais: a vida e a 
pintura de José de Dome (1955-
1981)

A escola pública primária na 
província de Sergipe e, parti-
cularmente, no Município de 
Nossa Senhora das Dores, no 
século XIX (1835-1900)

Livros didáticos de Espanhol,
no séc XX

Biografia e produção artística do 
pintor José de Dome

2018

2018

Anselmo Guimarães

Luiz Fernando Cajueiro dos
Santos

Escola pública primária na
província de Sergipe e no

município de Nossa Senhora das 
Dores, no século XIX

2020José Lima Santana

Fonte: Elaborada pelas Autoras (2020)



24

A diversidade das formações acadêmicas, na composição do GREPHES, marcou os dez anos 
de trabalho. O grupo é composto por pedagoga, bióloga, historiador, bibliotecário, professores 

de educação física, de espanhol, de francês, de artes visuais, padre, advogado, odontólogo, 

enfermeira e designer. Essa visão multidisciplinar tem contribuído para que o grupo perceba e 

possa pesquisar, desde o painel de Jenner Augusto, afixado no hall da Reitoria (campus de São 
Cristóvão), à praça que consagra homenagens aos que lutaram pela liberdade e pela defesa da 

Universidade como espaço dedicado à disseminação do conhecimento, ao exercício da cidadania 
e ao reconhecimento dos direitos que humanizam os indivíduos – o Memorial da Democracia.

Deste modo, estamos cumprindo a tarefa de preservar a memória da história da educação da 

UFS. Como afirmou Catroga (2001, p.31),

Recordar é, não só selecionar e esquecer, mas também uma operação de resgate (Rico-
eur), já que, como escreveu Walter Benjamin, a memória é projectiva, ou melhor, é insepa-
rável dos olhares bifrontes ditados pela condição histórica do homem. E se, no que respeita 
ao tempo jurídico, o pretérito pode prescrever sem ser julgado, na historiografia (tal como na 
memória histórica), não deve existir o “imprescritível” (Vladimir Jankélévitch, 1996). É que 
só lembrando se poderá explicar e compreender.

Concordamos com o autor português de que a nossa tarefa, como pesquisadores, é a de trazer 

à tona, buscar para o espaço histórico, as lembranças, retirar o véu do esquecimento e fazer lem-

brar, rememorar, despertar as lembranças esquecidas da sociedade e fazê-la conhecer-se. Nesse 

sentido, o Grupo GREPHES vem se projetando, nessa década de trabalho, voltado para a forma-

ção de pesquisadores. Dessa maneira, a Universidade Federal de Sergipe é a única instituição de 
ensino superior público, em nosso Estado, que se consolida dentro de seus mais de cinquenta anos 

de existência. Com isso, cumpre tarefa social na preparação e na formação de novas gerações, fa-

zendo chegar o conhecimento a outras cidades de Sergipe, do Nordeste, do Brasil e além fronteira. 

A solidez dessa construção vem sendo realizada por gerações na consolidação da liberdade que 

nos fez chegar aos dois centenários de emancipação de Sergipe e tem, na UFS, um pilar de sus-

tentação e valorização da sergipanidade, preservação da cultura e compromisso com o processo 

que desenvolve e civiliza o ser humano.

GREPHES: HISTORIA DE UM GRUPO DE PESQUISA
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Em 06 de julho de 1980 o Professor José Aloísio de Campos, então Reitor da Universidade 
Federal de Sergipe, recebeu uma correspondência vinda de Salvador, Bahia, escrita pelo conter-

râneo Jenner Augusto. Pintor, o sergipano que percorreu a trilha artística também naquele estado, 

dissecava em sua missiva as várias passagens existentes no Painel afixado no hall do prédio da 

Reitoria da Universidade Federal de Sergipe⁶.

Nele, Jenner Augusto explorou a relação entre a Arte e Ciência, referindo-se à UFS como o 
lócus da produção e do encontro de ambas. “Apesar da grandiosidade física da referida obra 
composta por três telas, sua existência, com o decorrer dos anos, passou a compor de maneira or-

gânica o local em que se encontra; fazendo com que seja pouco percebida enquanto obra de arte 
passível de contemplação e tornando-se um adorno decorativo àquele espaço”. Poucos notam, 
porém, que naquela pintura está representada a UFS em todo seu fluendo crescit⁷.

Em Instrução, Ciência, Cultura e Arte, Jenner Augusto não optou por um esquema formal sim-

ples. Essa complexidade é evidente ao primeiro e incômodo olhar para o painel. Grafismos e 
elementos de paisagem preenchem os espaços. A recusa do vazio equilibra e cria uma espécie de 

estampa proporcional à confusão visual que se forma diante do espectador. Sendo assim, discor-

rer sobre os efeitos das observações iniciais do painel é o mote deste capítulo. O que poderemos 
conhecer da História da UFS a partir da observação daquela pintura?

Buscando entender o que aqui é denominado por “recusa do vazio”, questiona-se o esquema 
formal adotado por Janner Augusto, que preenche todos os espaços da pintura com grafismos ou 
assuntos, por meio da justaposição do painel com trechos da carta enviada pelo pintor ao reitor. 

Se um dos sentidos de universidade é o de congregar em um espaço os diferentes campos da 

ciência, o referido painel cumpre a missão de figurar em um mesmo plano a representação desses 
campos, dada a profusão de elementos visuais e temas nele pintados.

Pode-se inferir sobre essas relações pela conotação da escrita do Artista para o Reitor. A cor-
respondência expôs as etapas da criação, seu projeto formal e simbólico, e a opção por uma 

Capítulo 2

Danielle Virginie Guimarães Marinho

INSTRUÇÃO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE:
O PAINEL DE JENNER AUGUSTO

⁶ Doravante denominada UFS.
⁷ Fluendo Crescit é o lema do Brasão da UFS, criado em 1970 por Irmão Paulo Lachenmayer, que “enobrece tanto a cátedra do-
cente como o corpo de alunos da jovem Universidade sergipana: ‘Flutuando cresce’”. Cf.: SOUZA, Eliana. História e Memória da 
Universidade Federal de Sergipe: 1968-2012. São Cristóvão: Editora UFS, 2015. (p. 412-415).
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espécie de mosaico que une elementos realistas e que, por vezes, se fundem adquirindo aspectos 

surrealistas⁸, segundo o próprio artista.

Quanto ao campo sígnico⁹, à primeira vista, o aspecto de colagem reporta a um maneirismo¹⁰, 
no qual pode ser percebida a existência de diversas cenas e referências que se entrelaçam em 

momentos distintos. Quebras e continuidades estão presentes, ainda que a intenção do artista te-

nha sido a de reproduzir, também, o que havia de mais representativo em Sergipe. Jenner Augusto 

buscou o elo entre “os pilares do conhecimento: Instrução, Ciência, Cultura e Arte” (SANTANA In: 

SOUZA, 2015). Destarte, o artista explica sua obra:

Na parte inferior do painel, começo com uma jovem estudante munida de sua maleta es-
colar, sustentando com a mão esquerda um bambolê, evocação que emoldura retratos dos 
três vultos importantes e queridos de nossa terra: Tobias Barreto, representando o direito, a 
literatura e a arte; Doutor Bragança, a Ciência, a Pesquisa, ECT. E, por fim, Doutor Augusto 
Leite, a Medicina, o amor à profissão, à cirurgia¹¹.

Inevitável a comparação entre esse painel e as outras produções de Jenner Augusto. Aracaju 

abriga alguns desses murais, tombados pelo Patrimônio Estadual. A saber:

• Painel do edifício Walter Franco, situado na Praça Fausto Cardoso – Centro Histórico de 
Aracaju, datado de 1954 e tombado em 1988;
• Painéis e murais do Restaurante Cacique Chá, situado na Praça Olimpio Campos, Centro 
Histórico de Aracaju, datado de 1949 e tombado em 1988;
• Painel do Hotel Palace de Aracaju – transferido para o hall do Teatro Atheneu, situado na Rua 
Vila Cristina, Bairro São José, datado de 1962 e tombado em 1988;
• Painel do Antigo Aeroporto de Aracaju – transferido para o prédio sede da Empresa de Ener-
gia de Aracaju, datado de 1962, tombado em2 003;
• Painel localizado no aeroporto de Aracaju, datado de 1962 e tombado em 2003;
• Painel localizado no hall da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe – em São Cristóvão, 
datado de 1980 e tombado em 2003.

A análise da obra de Jenner Augusto, ora apresentada de maneira primária, sintetiza as inten-

ções pretendidas com o aprofundamento atingido após adoção da segunda tricotomia peirciana¹² 

(PEIRCE, 2015). Destarte, leva em consideração a identificação dos ícones, a relação com os 
índices e a percepção simbólica. Para tanto, percebe-se a obra em sete quadros isolados que 

muito embora formem cenas independentes, possui uma narrativa visual que pode ser lida da 

esquerda para a direita, e está assim fragmentada: 1. A estudante; 2. Os intelectuais sergipanos; 
3. A formatura; 4. Os cirurgiões; 5. O teatro; 6. A dança; 7. O coral. Pode ser observado em alguns 
detalhes trazidos na Figura1.

⁸ Movimento artístico surgido no início do século XX, no contexto das vanguardas estéticas que configuram a arte moderna, e que 
destaca o papel do inconsciente no processo de criação artística (GOMBRICH,2011).
⁹ Esta proposta opta pela semiótica como método analítico. A saber: A semiótica estuda os fenômenos que produzem significado e 
sentido, e se refere a todas as linguagens (PEIRCE,2015).
¹⁰ Movimento artístico que vigorou entre 1520 e 1600. Para alguns historiadores da arte se constitui em um período independente; 
para outros, corresponde à fase final do Renascimento cultural, durante sua transição para o Barroco. O movimento se caracteriza 
pela valorização exacerbada da técnica e pelo preenchimento diferenciado do espaço (na pintura) (GOMBRICH,2011).
¹¹ Trecho da carta enviada por Jenner Augusto ao então Reitor José Aloísio de Campos em 06/07/1980. O insucesso da tentativa 
de localizar o documento nos arquivos da UFS, levou à consulta da transcrição contida na publicação comemorativa da década de 
fundação da Sociedade Semear, cuja Galeria recebe a alcunha do referido pintor. (BRITTO, FERNANDES, 2011, p. 116).
¹² Nessa tricotomia, Peirce (2015) divide um signo em ícone, signo que se refere ao objeto; índice e símbolo.
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Fonte: SOUZA (2015)

Figura 1: Detalhe do Painel

A partir dessa fragmentação e tendo o painel de Jenner Augusto como evidência e objeto, este 

breve estudo de sua narrativa visual, aviva a desconfiança de que no momento da consolidação 
da UFS ante a sociedade e na História da Educação sergipana, a Arte desempenhou o papel de 
legitimação de poder e construção de memória. Esta suspeita parte do percurso histórico da Arte, 

que para além das questões estéticas, sempre foi uma ferramenta de poder.

A produção de imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, as imagens foram fabricadas 
para determinados usos, individuais ou coletivos. Uma das primeiras respostas à nossa 
questão passa, pois por outra questão: para que servem as imagens (para que queremos 
que elas sirvam)? É claro que, em todas as sociedades, a maioria das imagens foi produ-
zida para certos fins (de propaganda, de informação, religiosos, ideológicos em geral) [...] 
(AUMONT, 1993, p.78).
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Destaque-se aqui a perspicácia do Reitor José Aloísio de Campos¹³. Trata-se de um intelectu-

al¹⁴ com plena dimensão do ambiente e momento histórico em que estava inserido. Percebe-se 

em Souza (2015), que dentre as ações da gestão de José Aloísio de Campos, a construção da 

Cidade Universitária homônima era a maior delas. Contudo, no ano final de seu reitorado, Aloísio 
de Campos criou estratégias para inaugurá-lo ainda em sua gestão. Embora o término das obras 

estivesse previsto para ocorrer até o fim de seu mandato, era evidente que serviços fundamentais 
para o funcionamento da UFS estavam inacabados. Com o tempo se esgotando, Aloísio de Cam-

pos precisou inaugurar a obra antes da data limite, 09 de agosto de 1980.

Se o painel, hoje, não credita o posto aqui atribuído com o público que passa por aquela reito-

ria, naquele momento, quando foi dependurado naquele espaço, entre seus pares, simbolizava a 

coroação das ações do então Reitor. Surge assim, a desconfiança de que o convite de Campos 
para Jenner Augusto representa algo além da aparente amizade (apontada na carta) entre eles. É 

mister dimensionar a projeção do artista para entender outras nuances do convite.

Em 1974, Roberto Pontual¹⁵ já havia publicado seu Dicionário de Artes Plásticas  no Brasil, 

sendo considerado um dos mais relevantes nomes da crítica de Arte Moderna do período. Naquele 

ano, Jenner Augusto fora tema de Pontual em Jenner: a Arte Moderna da Bahia, livro no qual o 

autor o considera “como um dos principais artífices do modernismo, seja em Sergipe, onde sua 
obra principia e continua mantendo raízes, seja na Bahia, onde toda sua vivência em Artes se 

prolonga” (PONTUAL, 1974, p. 14). Para se ter uma ideia do capital de Jenner Augusto, Pontual 
(1974, p. 14) agradece a Jorge Amado por, segundo ele, “abraçar o projeto” graças à amizade que 
tinha com o pintor estudado. Ainda no livro mencionado, escrevem depoimentos sobre Jenner Au-

gusto: Carybé, Quirino Campofiorito, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Dorival 
Caymmi, dentre outros.

É evidente o capital de Jenner Augusto no campo da Arte. Por esse motivo acredita- se que o seu 

painel funcionou naquele momento como o reforço de uma construção imagética. Era o endosso da 

Arte para a Ciência, para a Política e para a História. Hoje se percebe também que ele é a figuração 
da representação do artista acerca da “promessa UFS”. Para que representação não seja aqui 
entendida como sinônimo de reprodução ressalta-se o sentido atribuído por Chartier (1990, p. 17).

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias 
e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de 
outros, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.

¹³ José Aloísio de Campos foi o terceiro Reitor da UFS, com reitorado entre 1976 e1980.
¹⁴ Em questão aqui, o que Bourdieu (2004) denomina por capital científico. Para Bourdieu, esse capital apresenta duas espécies 
(que podem coexistir). A saber: o capital científico “puro” e o capital científico institucional. O primeiro refere-se ao reconhecimento, 
pelos pares, às contribuições oferecidas ao progresso das ciências; o segundo, as estratégias políticas de permanência e ocupa-
ção dos espaços de poder. Ao primeiro tipo de capital, podemos relacionar o conceito de intelectual empreendido por Bourdieu, 
que versa: “O intelectual constitui-se como tal intervindo no campo político em nome da autonomia e dos valores específicos de um 
campo de produção cultural que chegou a um alto grau de independência em relação aos poderes (e não como o político com forte 
capital cultural, com base em uma autoridade propriamente política, adquirida à custa de uma renúncia à carreira e aos valores 
intelectuais)” (BOURDIEU, 1996, p.147).
¹⁵ Curador, crítico de Arte e crítico literário que nasceu em Pernambuco em 1939 e morreu em Paris em 1994. Escreveu, dentre 
outros títulos, o célebre Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, em 1969.
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O diálogo entre a história e a semiótica poderá localizar o discurso de Jenner Augusto e o obje-

tivo da pintura. Decerto, na narrativa visual fala-se de uma UFS que já existia, mas não é demais 
inferir que o pintor aponta uma UFS ideal. Ao olhar o painel de Jenner Augusto, percebe-se o quan-

to ele se atualiza. Quando o artista propõe um encontro entre Arte e Ciência, destinando a ambos 

o mesmo peso, ocupando cada um a metade do painel, termina por falar também da UFS contem-

porânea, a que surge em 2007 com a criação dos cursos de Licenciatura em Teatro e Dança; ou da 
UFS de 1992, ano da criação do curso de Arte/Educação, atualmente Artes Visuais. Cabe refletir 
acerca do processo de inferência sobre a obra, atentando às palavras de Plaza (1998, p. 38):

Quando o cientista ou o filósofo se interrogam sobre que é isto, ou aquilo, iniciam um pro-
cesso de busca do conhecimento. Contudo, o ser da coisa não é a coisa. A coisa está aí, 
o seu ser não. Para o filósofo (Ortega y Gasset, 1992: 139-158), se queremos conhecer o 
ser da coisa temos que investigar e não nos podemos abandonar às nossas percepções, 
e mais, temos que começar pela humilde tarefa de entender o significado da palavra ser 
(grifos meus). A luz numa percepção visual (o exemplo é de Ortega) não apresenta o seu 
ser. A luz é uma coisa que tenho diante de mim, que está aí. Vê-la não é conhecê-la. Em 
contraposição, conhecer a luz é saber da sua essência e está essência não está aí, ela não 
se mostra. O ente luz me ilumina, vejo-a, mas o ser, a sua essência, não me ilumina nem a 
vejo, nem talvez tenha nunca a noção dessa essência.

Entende-se então, que o destaque dado à arte pode simbolizar, ainda, a crítica do autor à 

ausência de um curso específico para a formação de artistas pela UFS. Jenner Augusto consoli-
dou-se no cenário baiano e certamente deu por essa falta, uma vez que em determinado momento 

de sua carreira, precisou sair de Sergipe, pois o mesmo não comportara mais sua produção¹⁶.

Quando foi fundada em 1968, a UFS reuniu as Faculdades de Direito, Ciências Econômi-
cas, Faculdade de Medicina, Escola de Química, Faculdade Católica de Filosofia e o Colégio de 
Aplicação (SOUZA, 2015). No ano de 1980, os cursos de “Odontologia, Administração, Ciências 
Contábeis, Engenharia Química e Licenciatura em Química, Física, Matemática e Ciências Bio-

lógicas, bem como Educação Física, Engenharia Civil e Enfermagem, dentre outras licenciaturas 

curtas compunham a UFS” (SOUZA, 2015, p. 107-108). Portanto, já que representava a UFS, que 
naquele momento possuía a configuração supracitada, considerando que os cursos de Arte apa-

recem na UFS apenas 22 anos mais tarde, como a narrativa visual contida na pintura de Jenner 
Augusto pode se atualizar e apontar a história de uma universidade que ainda não existia quando 

ela foi pensada?

Num mundo saturado de imagens, a evidência visual é a evidência contemporânea. “Imagens, 
assim como textos e testemunhos orais, são uma forma importante de evidência histórica. Elas 

registram atos de testemunho ocular” (BURKE, 2017, p. 25).

¹⁶ Acerca dessa assertiva Pontual (1974, p. 23) conta: “Tanta é essa vontade de corresponder que Jenner Augusto, pronta a pintura 
do Cacique, manda para Portinari algumas fotos e aguarda, ansioso, o resultado. Este vem sob forma de um bilhete escrito no 
catálogo da exposição mural Tiradentes, no Rio, em 1949: ‘Jenner Augusto da Silveira / Seu trabalho agradou-me pelo assunto. 
Você precisa estudar, estudar desenho. O desenho é a base. Desenhe sempre com modelo. Mande-me sempre notícias e repro-
duções de seus trabalhos. Receba um abraço do seu amigo Portinari’. Era o sinal de que podia partir e ousar, transcendendo o 
círculo vicioso da província. Aracaju, mesmo se renovando pouco a pouco, mantém malhas que o prendem e o desconfortam [...]”.
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Deve-se perceber a obra de arte não somente como evidência histórica, mas enxergar sua 
função na legitimação ou consagração de determinados esquemas ou sistemas. “Instru-
mento de comunicação, divindade, a imagem assemelha-se ou confunde-se com aquilo que 
ela representa. Visualmente imitadora, pode tanto enganar como educar. Reflexo, ela pode 
conduzir ao conhecimento” (JOLY, 1994, p.19).

Tal proposta existe na historiografia de Ginzburg (1989) que analisa algumas das maiores 
obras de Piero della Francesca e usa, para tal, o método iconográfico. Este artigo é apêndice de 
uma pesquisa que se debruça especificamente no painel, e que opta, fundamentada em Burke 
(2017) pela abordagem semiótica, já que este autor aponta as limitações dos métodos iconográfi-

cos/iconológicos comumente usados pelos historiadores. Contudo, cabe ressaltar que esta é uma 

opção pessoal, justificada pela historiografia e pela familiaridade com o campo.

Sobre o entorno do painel, apenas a carta de Jenner Augusto para o Reitor tratou do assunto, 
além de jornais noticiando a inauguração. Recentemente, foi entregue o restauro de uma tela 
menor, contendo um estudo para o painel, ou o conteúdo do painel em menores dimensões como 

forma de presente a José Aloísio de Campos. Esse estudo, indubitavelmente fonte para a pesqui-

sa mencionada, foi restaurado pelo filho de Jenner Augusto, Guel Silveira, e compõe o acervo da 
Universidade Federal de Sergipe

Presume-se que o contato com o estudo supracitado permitirá, no confronto com o painel, 

a percepção das presenças e ausências, escolhas do pintor, durante o processo de feitura da 

imagem. Afinal, já alertava Ginzburg (1989, p. 17) que os registros picturais podem contornar a 
pobreza da documentação externa. Quando analisa os quadros de Piero della Francesca, Ginz-

burg (1989, p. 17) o faz, devido à escassez de registros no entorno das obras, tomando a clientela 

e a iconografia por ponto de vista. Justificando possíveis lacunas em sua abordagem, aponta as 
possíveis limitações em sua análise:

Não me refiro aos aspectos propriamente formais dessas pinturas, porque me falta a devida 
competência (sou um estudioso de história, não de história da arte). Trata-se de uma limita-
ção grave. Pode uma pesquisa assim circunscrita atingir resultados relevantes? Penso que 
sim: por motivos de ordem específica, ligados à situação dos estudos sobre Piero, e também 
por motivos de ordem geral.

Quanto à documentação que envolve a produção de Piero della Francesca, Ginzburg (1989) si-

naliza para a possibilidade de se conhecer a clientela e o cenário das encomendas dos trabalhos. 

Tomado como modelo por esta pesquisa, o zelo de historiador de Ginzburg (1989) é percebido 

inclusive na crítica ao método por ele adotado. O autor reflete que “alguns excessos interpreta-

tivos” foram cometidos algumas vezes por Panofsky e alguns de seus seguidores. Para além da 
interpretação sígnica, Ginzburg (1989, p. 24-25) destaca a atenção que deve ser dada ao contexto 

social e cultural da produção. Todavia, é preciso prezar para que contexto não se torne maior que 

a obra em si e finde por se sobrepor a ela.

Outrossim, leiamos a narrativa visual do quadro de Jenner Augusto, na Figura 2, da esquerda 
para a direita, respeitando a divisão já exposta: o ritmo da obra ditará o percurso e o diálogo com 

os trechos conhecidos da carta farão essa ligação.
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Fonte: SOUZA (2015)

Figura 2: Painel Instrução, Ciência, Cultura e Arte, de Jenner Augusto no hall da

Reitoria da UFS. 1980.

Em a estudante, temos a representação figurativa de uma jovem do sexo feminino trajando um 
uniforme escolar e segurando um bambolê que envolve três homens. Nesta passagem temos o 

que Jenner Augusto definiu na carta por “Aspectos Surrealistas”: “Três personagens da história 
sergipana, emoldurados por um bambolê segurado por uma estudante”¹⁷. Eles são, conforme já 

dito, os intelectuais “Tobias Barreto, expoente do Direito, da Literatura e das Artes; Antônio Tavares 
Bragança, representante da Ciência e da Pesquisa em Sergipe; e Augusto Leite, estudioso da 
Medicina e da Cirurgia”¹⁸. Infere-se que, para além de representar a intelectualidade Sergipana, 

os intelectuais simbolizam o ápice do conhecimento, um status alcançado por quem constrói sua 

trajetória trilhando os caminhos do estudo superior. Eles não estão na composição por motivos 

aleatórios: “Sejam eles pintados ou fotografados, os retratos registram não tanto a realidade so-

cial, mas ilusões sociais, não a vida comum, mas performances especiais” (BURKE, 2017, p. 44).

O posicionamento da estudante sugere que ela caminha em direção ao auge da vida acadê-

mica, o momento da formatura, cena trabalhada quase no centro, na qual figuram duas fileiras de 
formandos, sentados, vestindo as habituais becas. No quadro acima, já graduados,profissionais-

dasaúde,enfermeirosecirurgiões,aparecemoperando.“Mais acima, uma operação cirúrgica coloca 
Sergipe na Vanguarda dos transplantes de Bernard e Zerbini”¹⁹.

¹⁷ Trecho da carta enviada por Jenner Augusto ao então Reitor José Aloísio de Campos em 06/07/1980. O insucesso da tentativa 
de localizar o documento nos arquivos da UFS, levou à consulta da transcrição contida na publicação comemorativa da década de 
fundação da Sociedade Semear, cuja Galeria recebe a alcunha do referido pintor (BRITTO, FERNANDES, 2011, p.116).
¹⁸ Idem. p. 116.
¹⁹ Ibidem. p.116.
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²⁰ Zerbini realizou o primeiro transplante de coração no Brasil e foi o 5º médico do mundo a realizar esse tipo de transplante. 
Professor da USP, fundou INCOR-SP. O transplante de Zerbini (25/05/1968) aconteceu apenas 6 meses após o primeiro realizado 
no mundo, pelo médico sul-africano Christian Bernard em dezembro de 1967 (COSTA,1998).
²¹ Idem. p. 116.
²² Ibidem. p.116.
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Pode-se inferir que na representação de Jenner Augusto, a nova estrutura da UFS daria con-

dições para que os estudantes de medicina pudessem aprimorar suas técnicas, ao ponto de tor-

narem-se referências em seu campo de atuação no Brasil e no exterior, a exemplo de Zerbini²⁰. 

Se essa interpretação for ampliada, pode-se deduzir que essa representação não se restringe 

aos alunos de Medicina, tão como alunos dos diferentes cursos. Algumas questões surgem a esta 

altura: seria essa a representação social da UFS desse período? Era essa esperança de cresci-
mento por meio da ciência que a UFS trazia para parte da população sergipana?

No lado esquerdo do painel, dedicado à ciência, o fundo que traz o tema “Sergipe”, exibe a in-

terpretação de Jenner Augusto acerca do progresso e crescimento econômico vivido pelo estado. 

Essa afirmativa pode ser comprovada pela reprodução da indústria com a chaminé fumegante e 
dos “cavalos”, como são conhecidas as torres extratoras de petróleo, que aparecem logo atrás dos 
intelectuais; o pastoril e o céu, segundo Santana, representam o lirismo sergipano. “Na parte onde 
aparece a primeira torre de petróleo de Sergipe, me servi do elemento vertical para a amarração 

da pintura” (SANTANA apud SOUZA, 2015, p. 384)²¹.

Uma predominância geométrica une toda a narrativa visual, do acabamento das roupas, às 
linhas que direcionam o quadro, existe uma delimitação proposital do espaço, ritmando o olhar do 

espectador que percorre uma espécie de labirinto, metaforicamente falando, tal como o percorrido 

para se atingir o conhecimento.

Na segunda metade do painel, ilustrado pela Figura 3, Arte e Cultura se fazem presentes repre-

sentadas pela, talvez, mais enigmática figura da obra: a personagem em traje que sugere alguma 
manifestação religiosa ou de cultura popular, representando, segundo Jenner Augusto²², o Teatro, 

que estende seu braço azulado em direção à dupla que se apresenta em uma espécie de balé 

moderno, à frente do coro que forma a última cena do percurso.

Ao fundo das representações aparece uma igreja, similar aos exemplos arquitetônicos encon-

trados pelo interior sergipano, e a linha que reproduz a vista da “Rua da Frente”, direcionando 
à interpretação simbólica de que aponta para a Barra dos Coqueiros, bem como elementos ge-

ométricos espalhados por toda área. A aplicação formal que encerra o quadro difere da inicial, 

evocando desproporções propositais e descontinuidades visuais que poderão ser futuramente 

explicadas. Porém, de antemão cabe a defesa: “Independente de sua qualidade estética, qualquer 
imagem pode servir como evidência histórica” (BURKE, 2017, p.28).
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Fonte: CARVALHO & ROCHA (2006)

Figura 3: Detalhe do Painel.

Fonte: BRITO, FERNANDES (2011)

Já fora exposta a abordagem distinta de Jenner Augusto em relação ao esquema formal por 

ele adotado. O painel estudado, pintado em 1980, guarda vaga semelhança com o painel do Hotel 
Palace pintado em 1962. Essas semelhanças aparecem nos ícones dispostos nos murais, nas fi-

guras humanas e no uso dos arremates geométricos para o preenchimento de espaços e união da 

narrativa. Porém é notória a harmonia da composição do painel de 1962 em detrimento do painel 
de 1980. A fluidez do primeiro contrasta com o peso visual e informativo do segundo. O painel de 
1980 possui claramente um forte caráter informativo, conforme ilustra a Figura 4.

Figura 3: Detalhe do Painel.
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Embora esta proposta reconheça o crescente interesse pela imagem como objeto de pesquisa, 

a leitura de BURKE (2017, p 19) discorrida acerca do relacionamento entre historiador e imagem, 
aponta que é menor o número de historiadores que opta pelo uso da imagem como evidência 

histórica. Afirma ainda que,

Quando utilizam imagens, os historiadores tendem a tratá-las como meras ilustrações, re-
produzindo-as nos livros sem comentários. Nos casos em que as imagens são discutidas no 
texto, essa evidência é frequentemente utilizada para ilustrar conclusões a que o autor havia 
chegado por outros meios, em vez de oferecer novas respostas ou suscitar novas questões.

Essa resistência pode ser explicada pelo domínio da análise fundamentada em rigor metodo-

lógico, por parte do pesquisador. O estudo de uma imagem não se faz de maneira aleatória. É 
necessário determinar previamente o diálogo com o método e conhecer os códigos culturais que a 

circundam. Para tanto, o conhecimento acerca do referencial inerente aos processos de atribuição 

de significação é fundamental. Ressalta-se que, apenas esse procedimento resultará em uma 
interpretação que se aproxime da verdade ou das reais intenções dos autores das imagens. O 
tratamento dado à imagem como fonte deverá ser o mesmo dado a qualquer outra fonte.

Para utilizar a evidência de imagens de forma segura, e de modo eficaz, é necessário, como 
no caso de outros tipos de fonte, estar consciente de suas fragilidades. A “crítica da fonte” 
de documentos escritos há muito tempo tornou- se parte essencial da qualificação dos his-
toriadores. Em comparação, a crítica da evidência visual permanece pouco desenvolvida, 
embora o testemunho de imagens, como o dos textos, suscite problemas de contexto, fun-
ção, retórica, recordação [...] (BURKE, 2017, p. 26).

Questionar a imagem, entender seus problemas estéticos e narrativos, estabelecer uma re-

lação crítica com a fonte é o caminho a ser tomado por qualquer pesquisa que tome imagem 

como objeto. “Imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece” 
(JOLY, 1994, p.13). A obra em questão suscita várias questões a seu respeito. Uma delas, por 
exemplo, se refere à sua finalidade: a pintura, e mais especificamente, a qual trata este artigo, 
seria uma espécie de propaganda? É preciso considerar o que diz BURKE (2017, p. 95):

Não foi apenas em nossa época que os governantes sentiram a necessidade de uma boa 
‘imagem pública’. Como o cavalheiro Jaucourt escreveu no artigo ‘pintura’ na Encyclopedie, 
‘em todas as épocas, aqueles que governaram sempre utilizaram pinturas e estátuas para 
melhor inspirar as pessoas com os sentimentos que lhes desejavam dar’.

Acredita-se aqui, que a análise aprofundada da imagem em questão permitirá ir além, pois o pai-

nel provoca outras compreensões acerca da história da UFS durante seu período de consolidação. 
Provavelmente, esse ir além ultrapasse à própria concepção estética da obra: “no caso do testemu-

nho de imagens, como em muitos outros casos, as testemunhas são mais confiáveis quando elas 
nos contam alguma coisa que elas — nesse caso, os artistas — não sabem” (BURKE, 2017, p. 52).

Para a análise do painel de Jenner Augusto, a semiótica, como fora exposto, foi o método 

escolhido. No entanto, essa escolha não se dá de forma aleatória. Comparativamente, acredi-

ta-se que esse método permitirá um aprofundamento muito maior das questões suscitadas pela 
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imagem, do que os métodos iconográfico e iconológico – tradicionalmente usados pelos pesquisa-

dores nos estudos históricos. A não opção pelo método iconográfico/iconológico reside no índice 
especulativo de ambos.

O método iconográfico tem sido intuitivo em demasia, muito especulativo para que possa-
mos confiar. [...] A iconologia é ainda mais especulativa, e os iconologistas correm o risco 
de descobrir nas imagens exatamente aquilo que eles já sabiam que lá se encontrava, o 
Zeitgeist”. Em resumo, o método específico para a interpretação de imagens que foi desen-
volvido no início do século XX pode ser considerado falho por ser excessivamente preciso 
e estreito em alguns casos e muito vago em outros, para discuti-lo em termos gerais [...] 
(BURKE, 2017, p. 64).

A opção pela abordagem semiótica perpassa a proposta de se entender a complexidade da 

imagem em questão. O abandono da intenção de analisar a imagem sob o ponto de vista da co-

moção ou do prazer estético em detrimento da busca pela significação justifica essa escolha. Em 
linhas gerais, a semiótica peirciana é definida como a “quase- necessária ou formal doutrina dos 
signos”²³ (PEIRCE, 2015, p. 46). Dessa forma esta breve análise sonda o entendimento do pro-

cesso de produção de sentido atribuído por Jenner Augusto, sua representação acerca da UFS, 
bem como a contribuição do painel na consolidação da imagem que a UFS, naquele momento, 
quis passar à sociedade sergipana. “[...] abordar ou estudar certos fenômenos sob seu aspecto 
semiótico é considerar o seu modo de produção de sentido, por outras palavras, a maneira como 

eles suscitam significados, ou seja, interpretações” (JOLY, 1994, p 43).

Entende-se aqui a imagem como representação e tal entendimento significa dizer que a ima-

gem é entendida como um signo.

É preciso não esquecer, com efeito que se toda imagem é representação, tal implica que ela 
utilize necessariamente regras de construção. Se estas representações são compreendidas 
por outros que não aqueles que as fabricam, é porque existe entre elas um mínimo de con-
venção sociocultural, por outras palavras, que elas devem grande parte de sua significação 
ao seu aspecto de símbolo, segundo a definição de Peirce. É ao permitir-nos estudar esta 
articulação da imagem entre semelhança, vestígio e convenção isto é, entre ícone, índice 
e símbolo, que a teoria semiótica nos permite perceber não apenas a complexidade, mas 
também a força da comunicação pela imagem (JOLY, 1994, p. 44).

Jenner Augusto atendeu a um convite. José Aloísio de Campos, o reitor, o incumbiu 

para elaborar um painel artístico e “lhe sugeriu que a obra tivesse como tema, Sergipe. 
Após algumas conversas, entretanto, Jenner preferiu escolher o tema Universidade” [...] 
(SANTANA apud SOUZA, 2015, p.383).

Sobre a intenção do autor é necessário reconhecer que este é um problema que não é exclusi-

vo da produção de uma imagem. A relação autor-obra-público é discutida em amplos campos e a 

compreensão da intenção requer igual esforço em qualquer desses espaços.

²³ Assim explica Peirce (2015, p. 46): “Um signo ou representâmen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao 
signo assim criado, denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto”. Destarte, para exem-
plificar, pensemos em uma maçã: o desenho de uma maçã, embora represente uma maçã, não é uma maçã (fruto).
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Mas se persistirmos no impedimento de interpretar uma obra sob o pretexto de não ter-
mos a certeza de que o que compreendemos corresponde às intenções do autor, melhor 
seria deixar imediatamente de ler ou de observar todas e quaisquer imagens. Acerca do 
que o autor quis dizer, ninguém sabe nada; o próprio autor não domina toda a significação 
da mensagem que produziu; não é também o outro, não viveu na mesma época, nem no 
mesmo país, não tem as mesmas expectativas... interpretar e analisar uma mensagem, em 
determinadas circunstâncias, provoca aqui e agora, tentando destrinçar o que é pessoal do 
que é coletivo” (JOLY, 1994, p. 48).

Os temas – sugerido e escolhido – não se dissociam. Sergipe compõe o segundo plano do 
painel, aparecendo em toda paisagem que envolve os signos que representam a UFS. Quando 
dá a palavra acerca de sua obra, SOUZA (2015, p. 27) afirma que seu estudo sobre a UFS “não 
esgota outras possibilidades de pesquisas, até porque muitos são os temas que podem ser es-

tudados”. Sem a pretensão de exaurir o tema, há em Souza (2015) um curto texto que toma o 
painel de Jenner Augusto como objeto: A educação do olhar: o painel de Jenner Augusto, escrito 

por Cléber Santana. Baseado na carta anteriormente mencionada, o autor busca dialogar com a 

fragmentação visual com o discurso histórico e de correntes estéticas, que, por não ter o propósito 

de aprofundar, provoca o interesse por uma pesquisa mais acurada.

Entender o painel é entender momento em que o Reitor se apressava em inaugurar a cida-

de universitária e cravar seu nome na história sergipana. Interpretar o painel é aproximar-se da 

configuração pretendida para a UFS de então e para a vindoura. Assim como o painel, a carta 
(documento norteador e de suma importância para a pesquisa) é um monumento. Foi escrita para 

ser lida e divulgada, como se faz neste artigo. Contudo, impera a noção de que “o documento é 
monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntárias ou 
involuntariamente – determinada imagem de si próprios” (LE GOFF, p.472).

A mensagem está lá: observemo-la, examinemo-la, compreendamos o que ela suscita em 
nós, comparemos com outras interpretações; o núcleo residual desta confrontação poderá 
ser então considerado como uma interpretação razoável e plausível da mensagem, num 
momento X e nas circunstâncias Y (JOLY, 1995, p. 49).

Ao se observar uma imagem, sobretudo as figurativas, tem-se a impressão de que o enten-

dimento de seu conteúdo ocorre de forma imediata. Isso acontece por causa da velocidade da 

percepção visual e do reconhecimento de seu conteúdo. Contudo, reconhecer não significa com-

preender a mensagem visual. É preciso formular que percepção difere de interpretação. A interpre-

tação decorre de um processo complexo e aprofundado, não imediato. Exemplo emblemático, Joly 
(1995) apresenta ao citar os desenhos rupestres de Lascaux. Ao observá-los, pode-se reconhecer 

os códigos, os elementos dispostos nas pinturas, mas para inferir acerca de seus significados, 
apenas análises criteriosas podem proporcionar a interpretação aproximada.

Sabe-se que “É mais fácil identificar os elementos de uma pintura do que compreender a lógica 
de sua combinação” (BURKE, 2017, p. 64). Nesse sentido e a partir da premissa trazida por Joly 
(1995, p.47), que afirma que “a tarefa do analista é precisamente a decifração das significações 
que a aparente naturalidade das mensagens visuais implica”, este ensaio se configura em um dos
passos para o entendimento da representação de Jenner Augusto acerca da UFS naquele momento.
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Este capítulo tem por objetivo, analisar a atuação de Dom Luciano José Cabral Duarte²⁴ na 

Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação de Sergipe/CEE, na organização 

e fundação da Universidade Federal de Sergipe/UFS, especificamente durante os anos de 1963, 
ano de criação do Conselho Estadual de Educação e 1968, ano de fundação da Universidade Fe-

deral de Sergipe. Para tanto, faz-se necessário um olhar acerca da criação do Conselho Estadual 

de Educação, especificamente o período de instalação, assim como as relações sociais estabele-

cidas entre os membros pertencentes a este órgão, pois, conforme salienta Le Goff (2001, p. 12), 
ao historiador cabe “situar, fazer compreender, elucidar as palavras dos homens do passado [...]”. 
Assim, o Conselho Estadual de Educação de Sergipe foi criado em 5 de julho de 1963 pela Lei 
Estadual nº 1.190, passando a seguir as mesmas regras vigentes em todo país.

Segundo Ferreira (1990), os Conselhos Estaduais de Educação nasceram no Brasil a partir 

dos Conselhos Técnicos propostos nas décadas de 1920 e 1930, especificamente relacionados 
à economia. Em 1923, foram propostos o Conselho Nacional do Trabalho e o Conselho Superior 

de Indústria e Comércio, cujas funções eram voltadas às questões jurídicas, administrativas e 

informativas. Em 1934 foi constituído o Conselho Federal de Comércio Exterior, que funcionou até 

1949, subsidiando e formulando diretrizes para a elaboração da política econômica, considerado 

o primeiro órgão específico para o planejamento estatal.

Quanto aos Conselhos educacionais, a história tem evidenciado a existência de uma luta 

permanente pelo saber socialmente produzido e acumulado. Assim, conforme salienta Ferreira 

(1990), no país, constituiu-se um sistema educacional diferenciado, através do qual as parcelas 

da sociedade que detêm o poder econômico e político, controlam e direcionam as instituições 

educacionais. Essa necessidade de manter a organização dosetor educacional nas mãos de uma 
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POR ENTRE OS RASTROS DO TEMPO:
AS AÇÕES DE DOM LUCIANO DUARTE NA CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR 
(1963-1968)

²⁴ Nascido em 21 de janeiro de 1925, em Aracaju/SE. Fez os estudos secundários em Aracaju e os superiores em Olinda/PE e 
São Leopoldo/RS. Foi ordenado sacerdote em 1948. Em 1951, foi nomeado Diretor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 
onde também ensinava Filosofia. De 1954 a 1957, estudou no “Institut Catholique de Paris”, na “Sorbonne”, recebendo, nesta, o 
título de Doutor em Filosofia. Em 1963, foi nomeado Bispo Auxiliar em Aracaju e, em 1971, Arcebispo. De 1963 a 1968, liderou os 
trabalhos para a Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foi membro do Conselho Federal de Educação, Presidente 
Nacional do Movimento de Educação de Base (MEB). Colaborou nos principais jornais e revistas do país, a exemplo dos jornais 
“Folha de São Paulo” e Jornal do Brasil, bem como na revista Veja. Publicou diversos livros, entre eles O Banquete de Platão 
(publicado pela editora da Universidade Federal de Sergipe, em 1961; Estradas de Emaus, publicado pela editora Vozes, em 1971; 
Concílio Vaticano II: os novos caminhos da Cristandade, publicado pela editora J. Andrade (DUARTE, 2003). Faleceu com 93 anos 
na cidade de Aracaju, em 29 de maio de 2018.
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²⁵ Lei Orgânica Superior e do Ensino Fundamental na República, Decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1911. Compete a organização 
do ensino; autonomia didática e administrativa; institutos de ensino superior e fundamental; o Conselho Superior de Ensino; o pa-
trimônio; sua constituição e aplicação. A Reforma Rivadavia Correia, eliminou o exame de madureza e a equiparação dos estabe-
lecimentos de ensino secundário ao Colégio Pedro II. Por ela, o Estado retirou toda e qualquer interferência no setor educacional. 
Ficou estabelecido um ensino completamente livre, e foi abolido o reconhecimento oficial de certificados dos cursos secundários 
das escolas equiparadas. A Reforma Rivadavia Correia ficou marcada na historiografia da educação brasileira como aquela que 
resultou em desregulamentação excessiva, proporcionando o caos na educação nacional com a omissão completa do Estado em 
sua condução (ROCHA, 2012).
²⁶ Reforma João Luiz Alves – conhecida por Lei Rocha Vaz – Decreto nº 16.782 A – de 13 de janeiro de 1925. Estabelece o con-
curso da União para a difusão do ensino primário; organiza o Departamento Nacional do Ensino; reforma o ensino secundário e o 
superior e dá outras providências (BRASIL, 2009).

POR ENTRE OS RASTROS DO TEMPO: AS AÇÕES DE DOM LUCIANO DUARTE NA CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR (1963-1968)

elite técnica e politicamente competente foi aos poucos engendrando mecanismos legitimadores 

de um sistema educacional dualista, ou seja, a configuração de uma escola para as elites e outra 
para uma parcela das camadas majoritárias da população. Para a concretização desta proposta, 

houve, então, a criação de conselhos técnicos, com pessoas “especialmente” preparadas para 
organizar a educação, seguindo os pressupostos da dualidade (FERREIRA,1990).

As primeiras tentativas de conselhos para assuntos técnicos em educação datam, conforme 

Ferreira (1990), do final do século XIX. Em 1846, a Comissão de Instrução Pública da Câmara dos 
Deputados do Governo Imperial elaborou um projeto para instalação de um Conselho Geral de 

Instrução Pública e, em 1870, houve a tentativa de criação de um Conselho Superior de Instrução 

Pública, sem sucesso. Em 1882, o então deputado Rui Barbosa, também propôs a criação do Con-

selho Superior de Instrução Nacional. Após a proclamação da República, essas ideias foram reto-

madas, seguidas de várias leis e reformas educacionais. Em 1911, a reforma Rivadavia Correia²⁵, 
estabeleceu o Conselho Superior de Ensino, que permaneceu sob essa denominaçãoaté1925, 

com a criação do Conselho Nacional de Ensino, instituído pela Reforma Rocha Vaz²⁶, que propôs 

também a criação do Departamento Nacional de Ensino. Em 1931 foi estabelecido o Conselho 

Nacional de Educação a partir das reformas educacionais de Francisco Campos.

A criação do Conselho Nacional de Educação, buscou, conforme destaca Ferreira (1990), aten-

der a nova estrutura socioeconômica que o país vinha passando. O aflorar do desenvolvimento 
técnico-científico exigia uma preparação adequada aos novos padrões que se implantava no país. 
A criação do Conselho Nacional de Educação foi uma decisão do Poder Executivo, quando ocupa-

va a pasta de Educação e Saúde Pública, na pessoa do ministro Francisco Campos, sob o decreto 

nº 19.850, em 11 de abril de 1931, e funcionava como órgão consultivo do Ministério da Educação 

e Saúde Pública, especificamente nas questões referentes ao ensino. Uma das principais atri-
buições do CNE, no art. 152, da Constituição de 1934, seria a elaboração do Plano Nacional de 

Educação, o qual deveria ser aprovado pelo poder Legislativo. Seria, então, um documento básico 

de referências norteadoras da organização dos sistemas educacionais em vários Estados.

A partir de 06 de janeiro de 1936, a função do CNE foi alterada pela Lei nº 174. A nova organi-
zação forneceu as diretrizes para seu funcionamento até 1961, quando passou à denominação de 
Conselho Federal de Educação, suscitando novas deliberações, entre elas, a criação de Conse-

lhos Estaduais em todo território nacional. Dentre esses, o Conselho Estadual de Sergipe, criado 

em 1963, tendo como primeiros conselheiros, José Rollemberg Leite, José Silvério Leite Fontes, 
José Carlos de Souza e Ofenísia Soares Freires, com mandatos de 6 anos; Manoel Cabral Ma-

chado, Carlos Alberto Barros Sampaio, Dalila Cortes Rollemberg e Acrísio Cruz, com mandatos 
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de 4 anos; Monsenhor Luciano José Cabral Duarte, Manoel Franco Freire, Neyde de Albuquerque 
Mesquita e Lauro Ferreira Nascimento,com mandatos de dois anos. A instalação e posse do Con-

selho deu-se no dia 23 de setembro de 1963, no Palácio Olímpio Campos, em reunião presidida 
pelo Governador do Estado em exercício, Sebastião Celso de Carvalho (1964-1967) (CONSELHO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 1963).

A CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR E A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SERGIPE

Com a instalação do Conselho Estadual de Educação de Sergipe foi criada, entre outras, a Câ-

mara de Ensino Superior, principal órgão responsável por estruturar as bases do projeto de funda-

ção da Universidade Federal de Sergipe. A criação de uma Universidade em terras sergipanas já 
vinha sendo discutida há algum tempo. Em 1961, o “jornal a Cruzada” publicou uma reportagem na 
qual a população cobrava das autoridades a criação de uma universidade, justificando que, com a 
implantação de um empreendimento desse porte, proporcionaria um aumento dos níveis culturais 

no Estado, possibilitando a ampliação de oportunidades educacionais e de “[...] uma comunidade 
de professores e alunos visando a conservação, incremento e difusão da cultura, a formação de 

profissionais, sejam técnicos ou pesquisadores puros, a fim de servirem à sociedade” (JORNAL 
A CRUZADA, 1961).

Ainda segundo a reportagem, essa questão já havia sido objeto de um projeto de autoria do De-

putado Federal Passos Porto²⁷, no entanto, sem sucesso. Esse projeto, destacava que era neces-

sário a criação de mais uma Faculdade em Sergipe para compor o mínimo exigido Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação/LDB, de 1961, que regulamentava, em seu artigo 79, que as universidades 
constituem-se pela reunião, sob administração comum, de cinco ou mais estabelecimentos de 

ensino superior. Dessa forma, era necessário a criação de mais uma Faculdade, que poderia ser 

de Engenharia ou Medicina. O texto chama atenção ainda, pois em 1961 já havia sido implantada 
a Faculdade de Medicina e, no entanto, as propostas de criação da Universidade não avançavam.

É importante destacar que em 1913 houve a criação do Seminário Sagrado Coração de Jesus, 

que representou o primeiro espaço de formação superior do Estado. Ainda que sua formação 

buscasse muito mais atender à demanda de falta de clérigos em terras sergipanas, na tentativa 

de ampliação dos domínios da Igreja Católica, o Seminário, conforme salienta Barreto (2004), 

representou o principal espaço de formação intelectual nas primeiras décadas do século passado. 

Segundo Souza (2015), os cursos superiores em Sergipe ganharam impulso a partir da década de 

1940, com a implantação das primeiras faculdades ou escolas isoladas, dentre elas a Faculdade 

de Ciência Econômica (1948) e a Faculdade de Química (1950), além da Faculdade de Direito 

(1950), seguidas da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1950) mantida pela Sociedade 
Sergipana de Cultura, instituição criada para servir de base financeira e da Escola de Serviço 
Social (1954). Ainda segundo a autora, a implantação dos cursos isolados e a luta pela criação de 

uma universidade em Sergipe,

²⁷ Não foi possivel localizar o referido projeto.
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²⁸ Nascido em 19 de julho de 1910, na cidade de Nazaré da Mata/Pernambuco. Iniciou sua carreira sacerdotal em 1934, no interior 
de Pernambuco. Transferiu-se para a capital Federal no início de 1940, onde, sob o comando de Dom Sebastião Leme e, poste-
riormente, de Dom Jaime Câmara, ocupou diversos postos na estrutura institucional católica. Em 1958, veio para Sergipe, enviado 
pelo Cardeal Dom Jaime Câmara. Ao chegar em Aracaju iniciou um programa de ações anunciadas como “conscientizadoras e 
preocupadas com questões sociais” (NASCIMENTO, 2008; SANTANA, 2011).
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[...] representavam um grande passo não só para o desenvolvimento de Sergipe, que pas-
sava a contar com um grupo de jovens formados que poderiam exercer suas funções em 
nossas instituições, mas também para a concretização do sonho de muitos jovens, de seus 
familiares e da sociedade sergipana que começou a ver a formatura dos seus ou de conhe-
cidos (SOUZA, 2015, p.89).

Corroborando com a discussão, Cruz (2017) enfatiza que a criação dos cursos superiores em 

Sergipe deve ser compreendida a partir do contexto social vivenciado pelo país após o fim do 
Estado Novo. Segundo o autor, ao analisar o contexto social, podemos verificar que o interesse 
em buscar alternativas em prol do desenvolvimento estadual tem novos encaminhamentos, entre 

eles o de garantir o acesso ao ensino superior, permitindo, assim, que aqueles que tinham dificul-
dades ou impossibilidades para residirem em outras cidades em busca de uma formação superior, 

pudessem ter acesso a esses cursos agora em seu Estado. Ainda segundo o autor, embora outros 

grupos tenham se mobilizados acerca da criação de uma Universidade Federal em Sergipe, é 
possível perceber que, naquele momento, esse propósito parece ter despertado mais atenção dos 

universitários e das instituições de ensino superior mantidas pela Igreja Católica.

Segundo suas análises, a partir de 1958, com as discussões do VIII Congresso Estadual dos 

Estudantes Sergipanos e o empenho por parte da Igreja Católica, no início do bispado de Dom 

José Vicente Távora²⁸, em prol da criação de uma universidade Federal  em terras sergipanas, de-

sencadeou no movimento que uma década depois resultaria na fundação da Universidade Federal 
de Sergipe, inaugurada em 15 de maio de1968.

Assim, com a criação do Conselho Estadual de Educação de Sergipe e da Câmara de Ensino 

Superior, as propostas de fundação da Universidade foram retomadas com mais afinco. Para a 
presidência da Câmara, os membros do Conselho elegeram Dom Luciano Duarte, ficando desig-

nado, pelo então secretário de Educação Luiz Rabelo Leite, de coordenar um grupo de trabalho 
que possibilitasse a criação da Universidade. Dando sequência às atividades, o então governador 
do Estado, João de Seixas Dória (1962-1964), sancionou, em 11 de julho de 1963, a Lei n. 1.194, 
que autorizava a transferência dos estabelecimentos de ensino superior para a Universidade Fe-

deral de Sergipe, embora sua criação efetivamente só tenha ocorrido quatro anos depois.

Já em 1967, o Decreto-Lei n. 269, de 28 de fevereiro, assinado pelo então presidente do país, 
Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) criou, finalmente, a Fundação Universidade 
Federal de Sergipe, entidade autônoma de duração ilimitada. Após a criação da Fundação, houve 

então a nomeação do Conselho Diretor, tendo Dom Luciano Duarte como presidente e Dr. Lauro 

Porto como vice. O Conselho Diretor era o órgão responsável, entre outras finalidades, de elaborar 
os estatutos da nova instituição, aprovados em 17 de agosto de 1967 pelo Decreto n. 61.165, pu-

blicado em 21 de agosto do mesmo ano no Diário Oficial da União. A partir de então, iniciaram-se 
várias discussões acerca de como funcionaria a Universidade Federal. Segundo Souza (2015), as 
discussões entre os diversos grupos que debatiam a criação da universidade foram acaloradas, 
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³⁰ Dom Luciano Duarte concedeu uma entrevista ao jornalista João Melo, em 1992, ao programa Videoteca Aperipê Memória, 
realizada no canal da TV Educativa de Sergipe. Essa entrevista encontra-se no livro “Dom Luciano José Cabral Duarte: Relatos 
Biográficos”, da professora Gizelda Morais, escrito em 2008.

tanto entre os grupos ligados a Dom Luciano Duarte, que defendia sua instalação sob o modelo de 

fundação federal, como o grupo liderado pelo então diretor da Faculdade de Medicina, o médico 

Antônio Garcia Filho29, que defendia sua implantação no modelo de autarquia.

Para o modelo de fundação, levam-se em consideração a possibilidade de receber subvenções 

tanto de entidades públicas quanto particulares. Nesse modelo, os professores e técnicos adminis-

trativos seriam contratados, o que possibilitaria maior circulação dos profissionais, além de cobrar 
anuidade dos alunos. Com relação ao modelo de autarquia, chama atenção, quanto ao repasse de 

verbas que ficam a cargo exclusivos do Governo Federal que manteria sua centralização por meio 
do Ministério de Educação e proporcionaria cargos bem remunerados, além de estabilidade pro-

fissional para o corpo docente, mantendo sem alteração as cátedras (SOUZA, 2015). É importante 
destacar que, segundo as normas vigentes do Conselho Federal de Educação, não era possível, 

naquele momento, a criação de uma Universidade no modelo de autarquia, conforme explicou o 
próprio Dom Luciano Duarte em entrevista concedida a João Melo³⁰.

Quando fui escolhido para acompanhar o processo de criação da UFS no Conselho Federal 
de Educação, conversei com os próceres que estavam à frente desse processo e lá me infor-
maram que, a partir de um ano atrás, se tinha decidido que não seria mais criada nenhuma 
universidade tipo autarquia. A razão era que a universidade tipo autarquia dava um cunho de 
empregos altamente remunerados, e isto deslanchava uma corrida que não era interessante 
para a cultura, ia de encontro a interesses econômicos. Então o CFE resolveu que não se 
criaria nenhuma universidade do tipo autarquia, mas somente do tipo fundação. Eu procurei 
o Dr. Newton Sucupira, [...], e perguntei a ele se isso era exato. Ele me disse: “é verdade. 
Uma universidade do tipo autarquia não tem a menor possibilidade de ser aprovada no Con-
selho”. [...] no caso de Sergipe não havia escolha. A universidade ou era fundação ou não 
existiria. [...] ou aceitava este modelo ou não aceitava nada [...] (MORAIS, 2008, p. 240-241).

Sendo assim, ou a Universidade Federal de Sergipe seguia as normas do CFE, ou  ela não 
existira. Cabe ressaltar que o processo de criação da Universidade Federal de Sergipe passou 
pelas mãos de três relatores do Conselho Federal de Educação. O primeiro, Dr. José Barreto Filho, 
sergipano, havia sido deputado estadual e, após ter sido eleito deputado federal, mudou-se para 

o Rio de Janeiro e não mais retornou a Sergipe. Durante o tempo em que o processo de criação 
da universidade esteve em suas mãos, Dom Luciano Duarte enviou-lhe correspondência em 25 

de fevereiro de 1966, solicitando apoio, haja vista que se tratava de um conterrâneo. Para isso, 
tratou de lhe informar sobre a situação de Sergipe, economicamente e culturalmente, comunican-

do-lhe ainda acerca das Faculdades já existentes e, por se tratar do relator federal, fez questão 

de informar-lhe sobre a Faculdade de Direito que não havia concordado em unir-se ao projeto de 

criação da universidade.

[...] as outras cinco Faculdades chegaram à conclusão de que, o único meio de poderem 
sobreviver, era que se unissem, para com elas se constituir a Universidade Federal de Ser-
gipe. Estamos a par de que o Conselho Federal de Educação, atualmente, somente aprova, 
quando é o caso, os estatutos de uma nova universidade Federal, sob a forma de Fundação 
Federal. Assim, procederam com a de Brasília, com a do Amazonas, e com a do Maranhão. 
Estamos cientes disto, e aceitamos a fórmula. Mas, só nos interessa uma fundação federal, 
pois o nosso problema vital são os recursos financeiros. [...] nossas Faculdades, dentro 
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desse quadro, vivendo de minguadas ajudas do Ministério de Educação e Cultura, tem que 
despender uma energia sobre-humanas, [...]. Como lhe disse, nossa única perspectiva de 
sobrevivência é a criação da universidade de Sergipe, sob forma de uma Fundação Federal 
(DUARTE,1966).

Mesmo deixando claro que entenderia caso o relator sergipano se sentisse inibido em enfrentar 

seus pares mostrando-se favorável a seu Estado, Dom Luciano Duarte insistia em fazê-lo compreen-

der a importância desse empreendimento para a cultura de Sergipe, nem que para isso fosse preciso 

trazê-lo ao Estado, para que, assim, ele pudesse visualizar o que suas palavras estavam expondo.

[...] Mas, por outro lado, receio que, justamente pelo fato de o Sr., ser sergipano, se sinta 
um tanto inibido, perante seus colegas do CFE, para julgar favoravelmente nossa preten-
são. Eu entenderia esta espécie de escrúpulo de uma consciência reta e límpida como a 
sua. Justamente por este motivo, é que me veio a ideia de insistir, com todas as minhas 
forças, para obter do Sr., que viesse a Sergipe, ver e sentir a realidade de seu meio cul-
tural e universitário. Convidei-o para vir pronunciar a Aula Inaugural das cinco Faculdades 
que vão compor a universidade: seria uma só aula para todas as Escolas. O Sr., mandou 
dizer-me por nossa amiga a Dra. Maria Rita, que isto lhe era impossível. Imagino que o Sr., 
tenha outros compromissos, e que esta Aula lhe seria uma sobrecarga. Mas, volto agora ao 
assunto, pedindo-lhe perdão de ser importuno. A Aula Inaugural era só um pretexto. O que 
nós precisamos mesmo é que o Sr., venha cá, até Aracaju. O Sr., está desligado, geografi-
camente, de Sergipe, por mais de 20 anos de ausência. Precisa vir ver o que se tem feito, 
com um esforço inaudito, para poder falar com tranquilidade moral e segurança em favor da 
universidade de Sergipe, de cujo processo o Sr., é o relator (DUARTE,1966).

Analisando a correspondência, podemos perceber que enquanto o grupo apoiado pelo médico 

Antônio Garcia Filho, que defendia a implantação da universidade em regime de autarquia e a Fa-

culdade de Direito com seus estudantes questionava sobre sua participação ou não no processo 

de integração à Universidade Federal de Sergipe, Dom Luciano Duarte mobilizava suas redes de 
amizades para garantir a vinda do relator, alicerçado pelas autoridades estaduais e eclesiásticas, 

garantindo-lhe sua estada sob a égide do Governo Estadual.

Renovo, pois, o meu convite, rogo-lhe, encarecidamente, que se disponha a vir a Aracaju, 
durante este primeiro semestre de 1966. Dom José Távora, nosso Arcebispo que está a par 
de todo este assunto, me disse para escrever-lhe que este convite é também dele, pesso-
almente [...]. Não tenha receio, não vamos fazer “chantagem” com o senhor. Não vamos 
exigir do eminente filho de Sergipe que salde a dívida de seu nascimento, contribuindo para 
que sua terra tenha, graciosamente uma universidade. [...] Ponho, assim, à sua disposição, 
um automóvel, que irá buscá-lo e à sua família, juntamente com a Dra. Maria Rita, que é a 
“madrinha” desta viagem [...]. Se preferirem vir de avião, ponho, igualmente, à sua disposi-
ção, as respectivas passagens aéreas para a viagem. O Sr., e os seus serão hóspedes do 
Governo do Estado, que terá especial satisfação em recepcionar um ilustre filho de Sergipe, 
que há tantos anos não volta à terra em que nasceu. Aí está o pedido que lhe faço, em nome 
do Conselho Estadual de Educação, do Sr., Governador do Estado, de Dom José Vicente 
Távora e, em meu próprio nome (DUARTE, 1966).

No entanto, mesmo colocando todo o aparato governamental e eclesiástico em prol da vinda 

do filho ilustre a Sergipe, essa viagem não se concretizou, assim como o processo de implanta-

ção da UFS por suas mãos, pois foi designado a outro relator, agora pertencente ao Estado da 
Paraíba, que também renunciou. Na sequência, o processo foi encaminhado a Newton Sucupira. 

Iniciava-se, assim, mais uma jornada envolvendo o Conselho Diretor na pessoa de Dom Luciano 
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Duarte e o Conselho Federal de Educação, agora representado por seu novo relator. Novamente 
era preciso mobilizar toda estrutura necessária para alcançar a tão desejada aprovação. Paralelo 
aos esforços dispensados em prol da realização da criação da universidade de Sergipe, e a polê-
mica em relação à forma pela qual sua criação seguiria, se fundação ou autarquia, Dom Luciano 
Duarte precisava resolver outra questão. Era preciso mobilizar a Faculdade de Direito à questão 
da criação da universidade.

Entre as Faculdades já existentes, a de Direito era a única que já funcionava sob a égide dos 
regimentos federais e, no entanto, não demonstrava interesse em unir-se às demais no projeto 
de Fundação Federal. Segundo Bretas (2014, p. 80), a Faculdade de Direito, representada por 
seu diretor, o professor José Rollemberg Leite, “mesmo defendendo a criação de uma universi-
dade para Sergipe, deliberadamente, se conservou à margem do movimento de criação da UFS”. 
Ainda segundo a autora, sua condição jurídico- acadêmica independente lhe permitiu manter sua 
autonomia intelectual. No entanto, era necessária sua indexação ao projeto de criação da UFS, 
buscando atender as exigências da LBD/61.

Conforme destacado acima, a LDB/61 regulamentava que era necessário a junção  de cinco ou 
mais Faculdades para a criação de uma Universidade, no entanto, a Escola de Serviço Social, per-
tencente à Congregação das Religiosas Missionárias de Jesus Crucificado, no primeiro momento 
não demonstrou interesse em unir-se ao projeto, deixando, assim, apenas quatro Faculdades 
no enredo da questão, a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, a Faculdade de Química, a 
Faculdade de Medicina e a Faculdade de Economia.

[...] Inicialmente a Escola de Serviço Social de Sergipe, recusou-se a incorporar-se na Uni-
versidade em formação. Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exige cin-
co Faculdades para a fundação de uma Universidade, às quatro Faculdades que tinham ini-
ciado o movimento pensaram em solicitar, do Sr. Presidente da República, a incorporação, 
na Universidade de Sergipe, da Faculdade de Direito de Sergipe. Faz vários anos que esta 
Escola Superior foi federalizada, passando a pertencer ao Governo da República e, a de-
pender inteiramente do Ministério da Educação (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1966d).

Assim, como a Escola de Serviço Social não havia aderido à junção, Dom Luciano Duarte pre-
cisava convencer a Faculdade de Direito a juntar-se a caravana em prol da Universidade Federal 
de Sergipe, o que pareceria uma tarefa ‘fácil’, uma vez que ela já era federalizada, no entanto, 
a questão tomou outros rumos. Em correspondência enviada ao relator do Conselho Federal de 
Educação Newton Sucupira, responsável pelo julgamento do processo de criação da Universidade 
Federal de Sergipe, os estudantes da Faculdade de Direito se manifestaram em movimento con-

trário à forma pela qual a Universidade estava sendo realizada.

Os estudantes da Faculdade Federal de Direito de Sergipe, após estudar o anteprojeto que 
cria a Fundação Universidade Federal de Sergipe, vem manifestar junto a V. Excia; o repú-
dio da classe ao referido anteprojeto (CORPO DISCENTE DA FACULDADE DE DIREITO 
DE SERGIPE,1966).

Na mesma correspondência, os alunos deixavam claro os motivos pelos quais não apoiavam 
a criação da Universidade Federal de Sergipe, ou seja, embora seu diretor não se opusesse ao 
projeto, conforme salienta Bretas (2014), os alunos estavam se colocando em posição contrária 
ao movimento de criação da UFS.
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[...] em um Estado em que apenas 0,006% da população alcança o curso superior; consi-
derando que a Faculdade Federal de Direito, excluída do citado anteprojeto, não poderá 
compor esta fundação que tem como bandeira o Dom Luciano Duarte, opositor sistemático 
da Faculdade de Direito, como se vem denunciando, através dos atos que passarão a expor 
(sic), – 1º. Conseguiu sustar parcialmente o trote dos calouros de 1966, com o auxílio da 
Polícia, sob a falsa suposição de haver cartazes que criticassem sua administração, o que 
foi provado inverídico perante  a Secretaria de Segurança Pública, que muito democratica-
mente garantiu o prosseguimento do trote; 2º. A maneira irreverente com que se refere a 
Faculdade de Direito toda vez que lhe surge uma oportunidade; 3º. Fechando a porta de 
“sua” Faculdade para os estudantes de nível superior de Sergipe, sobretudo os estudantes 
de Direito, chegando, inclusive, expulsar-lhes simplesmente porque desejavam estreitar o 
indispensável intercâmbio estudantil (CORPO DISCENTE DA FACULDADE DE DIREITO 
DE SERGIPE, 1966).

Ao final da carta, os estudantes esclareceram que repudiavam o projeto de criação da Uni-
versidade Federal de Sergipe, pelo fato de que ele estava sendo executado pelas mãos de Dom 

Luciano Duarte, que segundo suas observações, representava uma figura intransigente que não 
abria espaço ao diálogo,pois,

[...] se tudo isto representa atividades de uma figura “motora da Universidade de Sergipe, 
na Câmara do Ensino Superior da Secretária de Educação e Cultura”, creia, V. Excia, que 
a Faculdade de Direito de Sergipe prefere se manter de fora, e Sergipe, através de seus 
estudantes, repudia esta, pseud. “Universidade” (CORPO DISCENTE DA FACULDADE DE 
DIREITO DE SERGIPE, 1966).

Ao analisarmos a correspondência dos estudantes, podemos perceber que além das discus-

sões acerca do anteprojeto de criação da Universidade, há também questões que envolvem esses 
mesmos personagens em outros episódios. Na escrita, os alunos citam um acontecimento refe-

rente a um trote, envolvendo os calouros da Faculdade de Direito e Dom Luciano Duarte. Com 

relação a esse episódio, o Jornal Gazeta de Sergipe, em reportagem no dia 19 de março de 1966, 
destacou que,

[...] o tão esperado trote da Faculdade de Direito saiu ontem às ruas de Aracaju, na parte da 
tarde, portando alguns cartazes com piadas realmente apimentadas [...]. Desde anteontem 
que o trote do Direito vinha sendo aguardado com expectativa por causa das tão anunciadas 
“piadas”. Ontem pela manhã, entretanto, investigadores amanheceram cercando o prédio 
da Escola. Uma comissão de estudantes entrou em contato com o General José Graciliano 
do Nascimento, que exigiu então, a retirada de certos cartazes, que portavam piadas com 
um certo “Diretor de Faculdade”. Depois disso, tudo se normalizou e o trote saiu [...] (JOR-
NAL GAZETA DE SERGIPE, 1966a).

Embora o texto jornalístico não especifique que o ‘Diretor’, citado pelo jornal, seja Dom Luciano 
Duarte, os alunos, na correspondência enviada a Newton Sucupira,são categóricos em afirmar 
que se trata de Dom Luciano Duarte, diretor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, que, 
segundo eles, sentiu-se ofendido com as “brincadeiras” e mobilizou seus contatos, quase inter-
rompendo o trote. Dessa forma, podemos perceber que a questão da incorporação da Faculdade 

de Direito junto à Universidade Federal de Sergipe, serviu de estopim para as discussões entre 
eles, haja vista que esses já vinham se estranhado há algum tempo. Os alunos da Faculdade de 
Direito reclamavam que haviam ficado de fora das discussões acerca do anteprojeto da Univer-
sidade, no entanto, Dom Luciano Duarte afirmava categórico que sempre fez questão de lhes 
comunicar acerca das reuniões e, mesmo assim, a Faculdade de Direito não se fazia presente.
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Cabe destacar que, ao analisar as discussões envolvendo Dom Luciano Duarte e a Faculdade 

de Direito, encontramos a figura do médico Antônio Garcia Filho, diretor da Faculdade de Medici-
na. Em reportagem ao Jornal Gazeta de Sergipe em 25 de março de 1966, Antônio Garcia decla-

rou sua indignação em relação à forma como a questão da votação do Conselho Diretor estava 

sendo conduzida. Segundo ele, essa forma era injusta, pois, deixava a Faculdade de Direito, ele 

e outros segmentos da cultura do Estado de fora da votação. Segundo a reportagem, com o re-

conhecimento da Faculdade de Medicina de Sergipe, o campo para a instalação da Universidade 
havia ficado praticamente sem obstáculos, no entanto, a Câmara de Ensino Superior do Conselho 
Estadual de Educação apresentava-lhes alguns.

O texto segue informando que na última reunião entre os órgãos envolvidos na criação da 
Universidade, somente teriam direito a voto os Presidentes, ou seus representantes das Socie-

dades Mantenedoras, o que colocaria em desvantagens outros envolvidos no processo (JORNAL 
GAZETA DE SERGIPE, 1966c). Nesse momento, a Escola de Serviço Social já havia aderido ao 
projeto de criação da Universidade, o que deixava a questão razoavelmente fácil, haja vista que 
não haveria mais a necessidade de buscar o apoio da Faculdade de Direito, uma vez que a quan-

tidade de Faculdades comportava a obrigatoriedade da LDB/61 e, por se tratar de uma Faculdade 
já federalizada, assim que o processo de criação da UFS se concretizasse, esta seria indexada, 
independentemente de suas observações. No entanto, a questão continuava gerando desentendi-

mentos, proporcionando uma boa parcela de reportagens a esse respeito.

Há um fundo de verdade em tudo isso! Ontem o Mons. Luciano Duarte telefonou-me comu-
nicando a próxima reunião de quarta-feira e afirmando que os convites estavam sendo distri-
buídos aos Presidentes das Mantenedoras e aos Diretores de Faculdades, porém somente 
os primeiros teriam direito a voto. Excluem-se assim, da deliberação, ponderáveis setores 
culturais, a partir da Faculdade de Direito e Diretórios Acadêmicos. [...] Está havendo uma 
pretensão ditatorial e unilateralista para a solução do problema da Universidade. Sobretudo 
quando ficou acertado em uma reunião havida na Faculdade de Filosofia, com a presença 
dos Diretores, do Senador José Rollemberg Leite e dos Deputados, José Carlos Teixeira e 
Lourival Batista, que uma outra sessão seria realizada, após o reconhecimento da Facul-
dade de Medicina, com a finalidade de ser discutido o anteprojeto da Universidade com 
diretores, toda a bancada federal (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1966b).

No seguimento da reportagem, é notório perceber a indignação por parte do médico Antônio 

Garcia por ter sido excluído da votação, afinal, se tratava de um empreendimento de notoriedade 
e respaldo social que colocaria seus envolvidos no cunho da história.

A reunião de quarta-feira próxima, já disciplinada por uma resolução, vem impedir a livre 
participação dos amplos setores interessados. [...] a hora é de somar e não de subtrair os 
elementos uteis e responsáveis. A reunião deve ser feita com Presidentes das Sociedades 
Mantenedoras,Diretores das Escolas (inclusive a de Direito), representantes oficiais das 
Congregações (dois para cada Congregação), Presidente de Direito e representantes da 
Assembleia Legislativa, todos com voz e voto. A Universidade de Sergipe para ter prestígio 
e cumprir suas finalidades, deve ser feita por todos e para todos. Não ser instrumento de 
pessoas e grupos (JORNAL GAZETA DE SERGIPE,1966b).

Embora a Faculdade de Direito, conforme destacamos acima, não manifestasse interesse em 

participar das reuniões quanto a criação da Universidade Federal de Sergipe, o diretor da Facul-
dade de Medicina, Dr. Antônio Garcia, fazia questão de salientar que a Faculdade deveria estar 
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presente às reuniões, dando a entender que ela não o fazia porque estava sendo impedida. Em 

resposta às declarações de Dr. Antônio Garcia, Dom Luciano Duarte se manifestou no dia 29 de 

março, no mesmo Jornal, informando que havia aberto espaço ao diretor da Faculdade de Medicina.

[...] Quero esclarecer aqui que, após a instituição do Conselho Estadual de Educação de 
Sergipe, quando as reuniões dos interessados na Universidade de Sergipe se tornaram 
oficiais, tive sempre o cuidado de enviar convite à Faculdade de Direito de Sergipe, toda vez 
que a Câmara de Ensino Superior realizou uma sessão para tratar da Universidade. Temos, 
em nosso livro de protocolo, cerca de cinco assinaturas de funcionários da Faculdade de Di-
reito, que receberam, na época, esses convites. Acrescento que a Faculdade de Direito não 
só nunca compareceu a nenhuma reunião, mas nem sequer se dignou, jamais de acusar o 
recebimento de nenhum dos convites para a citada Faculdade, [...] aqui assinado a primeira 
inverdade nas declarações do Dr. Antônio Garcia, à Gazeta de Sergipe, quando assegura 
que eu deixei de lado, no caso da Universidade, a Faculdade de Direito. O mais estranho 
é que ele sabe que não foi a Câmara de Ensino Superior que deixou à margem aquela 
Faculdade, mas, sim, ela que marginalizou a si mesma, no assunto, deliberadamente. [...] 
O Dr. Antônio Garcia estava presente a uma reunião de todos os diretores das Faculdades 
[...], no dia 26 de dezembro de 1965. Naquela ocasião, eu declarei a todos a posição que a 
Faculdade de Direito vinha tomando. O Dr. Antônio Garcia se esqueceu da minha informa-
ção ou então de má fé procura insinuar que fui eu que, de propósito, excluí a Faculdade de 
Direito do movimento em prol da Universidade (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1966d).

Com relação a ter deixado as Congregações, estudantis ou de professores, excluídas das 

questões referentes à Universidade Federal de Sergipe, Dom Luciano Duarte rebateu as informa-

ções feitas por Dr. Antônio Garcia,

[...] No dia 10 de novembro de 1965, enviei a todos os diretores de Faculdades de Sergipe, 
o ofício nº 101/65, do Conselho Estadual de Educação (inclusive à Faculdade de Direito), 
apresentando um anteprojeto da criação da universidade de Sergipe, e pedindo a todos 
os diretores que fizessem circular cópias do mesmo,  na sua respectiva Congregação de 
Professores. [...] O citado ofício pedia, ainda, aos diretores que, depois de fazerem circular 
cópias do anteprojeto de lei, recolhessem as sugestões a respeito, caso houvesse. [...] Será 
que o Dr. Antônio Garcia se lembrou de fazê-lo? Conversando ontem com dois amigos o Dr. 
Fernando Sampaio e Airton Teles, membros da Congregação da Faculdade de Medicina, 
ambos me informaram não ter recebido, daquela Escola, a cópia do anteprojeto (JORNAL 

GAZETA DE SERGIPE, 1966d).

O médico Antônio Garcia afirmou em reportagem que Dom Luciano Duarte havia feito uma 
“manobra” para modificar a votação do anteprojeto, já Dom Luciano Duarte afirmava que houve 
um consenso entre os membros participantes, em optar pela forma de votação escolhida, na qual 

somente os presidentes das Mantenedoras das instituições envolvidas teriam direito a votação, 

fato que desagradou o Dr. Antônio Garcia,

[...], “No meu entender, a Câmara de Ensino Superior não deve ter direito a  voto”. As Fa-
culdades com os meus colegas da Câmara. Todos concordaram. Quem, então deveria ter o 
direito de voto? Uma vez que se ia discutir sobre um projeto de lei, pela qual várias institui-
ções (as Faculdades) e a Câmara é de um Conselho, não lhe pertencem. [...] Desta forma, 
eu me privava a mim mesmo do direito de votar, iam passar das mãos das Mantenedoras, à 
Fundação Federal Universidade de Sergipe, o lógico, ao ver de todos, foi que deveria ter di-
reito a voto quem tinha o direito de algo que era sua propriedade. Ou seja, só os presidentes 
das Mantenedoras deveriam ter direito a votar. [...] Com esta resolução, eu não me assegu-
rava o direito de votar por Filosofia e por Serviço Social, por Filosofia, votará Dom Távora, 
presidente da Mantenedora, ou seu representante. E pela Escola de Serviço Social (que 
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agora decidiu incorporar-se na Universidade de Sergipe, o que nos dispensa de pedir do Sr. 
Presidente que nela incorpore a Faculdade de Direito), votará a Madre Villac, presidente da 
Sociedade Feminina de Instrução e Caridade (ou sua representante), Sociedade que é a 
mantenedora daquela Escola Superior, que não tem nada a ver nem com a Arquidiocese de 
Aracaju, nem comigo (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1966d).

Na visão de Dom Luciano Duarte suas convicções estavam certas, apenas os envolvidos finan-

ceiramente poderiam votar, já na percepção de. Antônio Garcia todos, independentemente de ser 

presidente das mantenedoras ou não, deveriam ter voz e voto na construção da Universidade de 
Sergipe. Como cada um tinha sua opinião e por ela estavam dispostos a debateram, o que pro-

vocava grande quantidade de discussões expostas nos jornais, não entravam em um consenso.

[...] Entre os quinze pareceres das pessoas diretamente ligadas ao caso, quatorze opiniões 
são idênticas e a do Dr. Antônio Garcia, isolada, reivindica para si o rótulo de “democrata”, 
acusando todos os demais companheiros de jornada, de, assumirem uma atitude “ditatorial” 
e unilateralista. Há pessoas que, mesmo “Para Todos”, e quando houver uma opinião iso-
lada, que tenta, sozinha, barrar o caminho de todos os outros à Universidade de Sergipe a 
deixará de lado, e democraticamente, irá para a frente. Sua caminhada prosseguirá como 
ela vem sendo feita até agora; aberta, franca, disposta a acolher sugestões, somando to-
dos aqueles que se querem realmente, somar. [...] Para uma opinião isolada, impertinente, 
agressiva, que se julga a possuidora exclusiva da verdade, contra o parecer de todos os 
demais, o que convém, não é uma singularidade (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1966d).

Paralelo a essas discussões, o presidente do Conselho Diretor, Dom Luciano Duarte, mobilizou 

toda uma estrutura para trazer a Aracaju o novo relator, o professor Newton Sucupira, na certeza 

de que esse, vendo e compreendendo o cenário educacional sergipano, tenderia a votar a favor da 

criação da Universidade Federal de Sergipe. A visita aconteceu entre os dias 18 e 19 de setembro 
de 1966. Na mesma ocasião, o professorNewton Sucupira ministrou uma conferência no Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe/IHGSE, na noite do dia 19, com o tema “Uma Universidade no 
Brasil ‘de hoje’”. A visita do relator era a oportunidade perfeita para que o projeto fosse aprovado, 
pois, sua opinião tenderia a ser formada a partir de suas próprias observações. Após retorno, o rela-

tor apresentou “o anteprojeto de lei, da criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe, que 
foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação em novembro de 1966” (SOUZA, 2015, p. 92).

Após aprovação, foi sancionado, em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei nº 269/67, pelo en-

tão Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. Em correspondência a New-

ton Sucupira, Dom Luciano Duarte agradeceu a contribuição feita por esse relator junto a criação 

da Universidade Federal de Sergipe.

[...] Espero que tenha recebido meu telegrama, enviado para seu endereço em Recife, di-
zendo-lhe meu grande agradecimento. Renovo aqui a expressão de meu reconhecimento, 
por seu esforço de, apesar da escassez de tempo, apresentar o Parecer sobre o Estatuto 
da Universidade de Sergipe na última sessão extraordinária do Conselho Federal de Educa-
ção. O Dr. Aloísio Campos, nosso amigo e pessoa muito interessada na Universidade, tele-
grafou-me no dia 16, comunicando-me a grande notícia, que logo divulguei, e que foi causa 
de contentamento geral, pois, assim estamos dentro do calendário pré-fixado,  e nossa 
Universidade se instalará nos primeiros dias de março, como previsto [...] (DUARTE,1967).
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Na mesma correspondência, podemos observar que Newton Sucupira solicita a Dom Luciano 

Duarte que vá até sua residência em Recife, para juntos tratar sobre o Estatuto da Universidade 
Federal de Sergipe,

[...] como combinado, estou remetendo ao Sr. Antes do dia 20 de janeiro, o Estatuto de 
nossa Universidade Federal de Sergipe. De volta do Recife, reuni o plenário que preparou o 
projeto de Estatuto, referi-lhes todas as suas observações. As modificações judiciosamente 
sugeridas pelo Sr., foram todas aceitas, e o projeto de Estatuto foi modificado em funções 
delas [...] (DUARTE, 1968).

Após as modificações solicitadas pelo relator, a Universidade Federal de Sergipe foi, então, 
efetivamente instalada em 15 de maio de 1968, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, com 
a participação do Presidente do Conselho Diretor, Dom Luciano Duarte, os membros do Colegiado 

da Fundação da Universidade Federal de Sergipe, do Governador de Sergipe, Lourival Batista 
(1967-1971), Newton Sucupira, relator do projeto e membro do Conselho Federal de Educação, o 
Ministro da Educação, Tarso Dutra, outras autoridades civis, municipais, estaduais e federais, além 

de militares, professores das Faculdades e alunos, entre outras pessoas em geral (SOUZA, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos perceber, havia uma necessidade de criação de uma universidade em terras 

sergipanas, antes mesmo da criação da Faculdade de Medicina em 1961. Se tratava de um projeto 
de grandes proporções, o que modificaria definitivamente as bases da sociedade sergipana e re-

giões circunvizinhas. A corrida pela concretização desse fato, desencadeou em diversos conflitos 
de diferentes grupos sociais, evidenciando assim, as articulações e movimentações das redes 

intelectuais, especificamente através da atuação de Dom Luciano Duarte, que se fizeram neces-

sárias para que a Universidade Federal de Sergipe fosse efetivamente instalada. Dando a esse, 
uma projeção nacional, fato demonstrado por sua nomeação ao Conselho Federal de Educação, 

em março de1968.

Portanto, a criação da Universidade Federal de Sergipe possibilitou grandes transformações 
a nível cultural, social e principalmente educacional ao Estado de Sergipe. Sua organização e 

fundação perpassou os mais variados campos da sociedade sergipana, haja vista a grandiosidade 

do fato. Como podemos perceber, a necessidade de criação de uma Universidade que atendesse 
todas as camadas sociais era uma realidade. A grande maioria dos jovens, especialmente os 

pertencentes às elites, ao terminar os estudos secundários, migravam a outros Estados, principal-

mente Pernambuco e Bahia, na necessidade de completar seus estudos superiores. Infelizmente, 

nem sempre esses jovens retornavam ao seu Estado de origem, seguiam suas carreiras nos locais 

onde se formaram, deixando uma lacuna de profissionais difícil de preencher. Dessa forma, a 
criação de uma universidade em Sergipe tenderia, ao menos, em diminuir essa evasão de jovens 

recém- formados, proporcionando oportunidades às mais variadas camadas sociais.
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Durante o Regime Civil Militar (1964-1985), período da política brasileira em que militares go-

vernaram o país, os sergipanos puderam contemplar a ampliação do ensino superior. Foi através 

do Decreto Lei nº 269, de 28 de fevereiro de 1967, que a Fundação Universidade Federal de Sergi-
pe (FUFSE) foi criada, porém, seguindo o modelo de fundação, de acordo com a orientação do Mi-
nistério da Educação e da Cultura (MEC). Segundo Viana e Nunes (2015, p.97), “[...] o governador 
Lourival Baptista interveio diretamente ao Presidente da República, Marechal Humberto de Alen-

car Castello Branco, e ao Ministro da Educação e Cultura, Raymundo Moniz, para a concretização 
da criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe”. Lourival Baptista era o representante 
de Sergipe (1967-1970) e gozava de prestígio junto aos principais representantes da República.

Durante o processo de unificação que gerou a FUFSE, foi possível perceber o engajamento do 
médico baiano e político Lourival Baptista. Assim, esse estudo tem como objetivo compreender a 

trajetória desse personagem, focando, sobretudo, na sua atuação política durante o Regime Civil 
Militar, bem como as suas ações em torno da criação da Fundação Universidade Federal de Ser-
gipe. Pretendemos com esta pesquisa contribuir para a História da Educação e, principalmente, 

com os estudos historiográficos em Sergipe. A discussão focada neste capítulo constitui em um 
tema afinado com os propósitos do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Su-

perior - GREPHES, o qual vem se debruçando não somente em estudos que privilegiam a História 
da Educação Superior em Sergipe, mas também nos intelectuais que deixaram marcas no tempo 

em um dado período histórico e que contribuíram para a conjuntura política, educacional, cultural 

e/ou social do Estado.

Na construção deste estudo, fez-se necessário o uso da noção de intelectual “criadores” e 
“mediadores” de Jean François Sirinelli (1996). Parafraseando, o autor francês buscou delimitar 
quem seriam esses intelectuais criadores e mediadores, no entanto nos alerta ser esta uma tarefa 

difícil e que demanda cautela, tendo em vista que em cada período da história o termo intelectual 

ganhou diferente nuances, uma vez que sua definição foi influenciada não apenas por transfor-
mações sociológicas, mas, sobretudo, por uma compreensão distinta da expressão intelectual. 

Sirinelli (1996), afirmou que os intelectuais criadores e mediadores são aqueles que participam na 
criação artística e literária ou no desenvolvimento do saber, bem como contribuem para difundir e 

popularizar os conhecimentos dessa criação e desse saber.

Capítulo 4

Patrícia de Souza Nunes Silva

LOURIVAL BAPTISTA:
TRAJETÓRIA POLÍTICA DURANTE O REGIME CIVIL MILITAR E AS AÇÕES EM 
TORNO DA CRIAÇÃO DA FUFSE
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Com o intuito de situar e refletir sobre o intelectual Lourival Baptista, ilustrado na Figura 1, o 
qual desempenhou as funções de médico e de político, esta pesquisa encontra-se dividida em 

duas seções. Na primeira delas, intitulada de “O Realizador: traços biográficos”, buscamos suma-

riar a sua trajetória de vida, sobretudo a sua atuação política durante o Regime Militar. Na segunda 
seção perpassamos por suas ações políticas quando esteve à frente do Governo do Estado (1967-
1970), período da criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe (1968).

“O REALIZADOR”: TRAÇOS BIOGRÁFICOS

[...] doutor Lourival Baptista, foi realmente um homem ímpar, que marcou sua trajetória em 
Sergipe e no Brasil, como um político desenvolvimentista, [...], que deixa um indiscutível 
legado para a nossa geração e para as futuras. Quem o conhecia de perto sabe que ele foi 
um notável administrador do erário público (AMORIM, 2013, p.1).

Fonte: Centro de Memória Lourival Baptista (s/d)

Figura 1: Lourival Baptista
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A citação em alusão ao nosso personagem fez parte do pronunciamento em “homenagem à 
memória do Senador Lourival Baptista” proferida pelo também médico e político Eduardo Amorim 
do PSC (Partido Social Cristão) em março de 2013. Nela, podemos observar atributos de sua 

gestão como um “político desenvolvimentista” e um “um notável administrador do erário público”. 
Tais atributos, associados à sua rede de sociabilidade, fez com que Lourival Baptista deixasse um 

“indiscutível legado” marcando, assim, não somente as páginas da historiografia brasileira, mas, 
sobre tudo sergipana.

O capítulo de sua história começou no dia 3 de outubro de 1915, em Sítio do Meio, Povoado 
de Entre Rios (BA). Da prole de Francisco da Costa Baptista e Angelina Gomes Baptista, Lourival 
Baptista foi o primeiro, entre os onze filhos do casal, a experimentar as primeiras sensações que 
o mundo lhe proporcionou. Aos nove anos foi enviado a Salvador para continuar os seus estudos 

e lá permaneceu, entre idas e vindas ao seio familiar, até concluir a sua formação de médico pela 

Faculdade de Medicina da Bahia, em 1942. Após um ano de formado, se casou com Hildete Fal-

cão Baptista, natural de Feira de Santana (BA) e desse enlace tiveram quatro filhos: Adenil Falcão 
Baptista, Francisco da Costa Baptista Neto, Lourival Baptista Filho e Angelina Falcão Baptista 

(BAPTISTA NETO, 2015, p.155).

Em 1943, já casado, Lourival Baptista decidiu se mudar para Sergipe e adotou como seu lar 

a cidade de São Cristóvão, onde passou a exercer a sua profissão de médico em duas indústrias 
têxteis: a Empresa Industrial São Cristóvão e a Empresa Industrial São Gonçalo, essa última da 

família do seu amigo Walter Franco e seus irmãos Augusto e Manoel³¹, os quais conheceu no 

Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Foram esses mesmos colegas de escola que o influenciaram 
a se mudar para São Cristóvão, cidade onde passou a entrelaçar os fios da vida política. Lourival 
Baptista não podia imaginar que as escolhas que faria ao longo da vida lhe conduziriam por diver-

sos caminhos (BAPTISTA NETO, 2015).

Uma dessas escolhas foi a sua atuação de médico nas indústrias têxteis, pois lá, ao exercer o 
seu ofício de médico, ele passou a conviver com “[...] quase um milhar de operários nos seus três 
turnos de trabalho e representavam uma força política notável em um eleitorado de pouco mais 

de três mil votantes” (ASSIS, 2015, p. 44) e, ao passo que clinicava, também fazia política. Essa 
“escolha”, portanto, o conduziu ao caminho da política tornando-o deputado estadual pela União 
Democrática Nacional (UDN) dois anos após a deposição de Vargas e a redemocratização, ou 
seja, no período de 1947 a 1951. O Brasil vivia um estado de efervescência política e em Sergipe 
não foi diferente. Em São Cristóvão, por exemplo, Assis (2015) afirma que:

[...] a tensão entre os dirigentes conservadores e os operários, que formava o maior e mais 
organizado contingente eleitoral, se acirrou após os atos que tornaram ilegal o Partido Co-
munista Brasileiro e anularam mandatos de parlamentares. Cassaram o mandato de se-
nadores e de deputados comunistas [...]. Em Sergipe, foi cassado o Deputado Armando 
Domingues³² da Assembleia sergipana (ASSIS, 2015, p. 44).

³¹ Walter do Prado Franco (1908-1957), Manoel do Prado Franco (1911-2013) e Augusto do Prado Franco (1912-2003), são filhos 
do coronel Albano do Prado Pimentel Franco e de Adélia do Prado Franco e se destacaram na conjuntura política e econômica de 
Sergipe (FUNDAÇÃO GETÚLIO VAGAS, 2019).
³² Armando Domingues da Silva nasceu em 20 de maio de 1912, na cidade de Entre Rios (BA). Em 1935, aos 23 anos, se formou 
em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia (FUNDAÇÃO GETÚLIO VAGAS, 2019). Iniciou as suas atividades médicas em 
Itabaiana, transferindo-se para Aracaju passou a atuar no Hospital Colônia, sendo considerado um dos pioneiros da psiquiatria em 
Sergipe. Faleceu em Salvador em 12 de dezembro de 1992, aos 80 anos (DIAS, 2014,p.1).
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Foi nesse contexto que surgiu a candidatura de Lourival Baptista a prefeito de São Cristó-

vão e, “[...] surpreendentemente foi o apoio de outros partidos que lutaram para dar respaldo à 
sua candidatura. Essa adesão, em momento algum, comprometeu seus princípios udenistas [...]” 
(ASSIS, 2015, p.45). Lourival Baptista se manteve fiel aos compromissos de centro-direita que 
a União Democrática Nacional representava, inclusive no cenário político nacional. Apesar de o 
Partido Socialista se opor a essa candidatura, os socialistas sancristovenses (Diretório Municipal 

do Partido Socialista) liderados por um dos mais respeitáveis líderes sindicais de todo o Estado, 

o Deoclécio Vieira, resolveu apoiar Lourival Baptista. Essa agitação política chegou até a Assem-

bleia Legislativa gerando, assim, discussões acaloradas e “[...] dando visibilidade à importância de 
Lourival Baptista como principal líder político de São Cristóvão” (ASSIS, 2015,p.46).

O fato é que, mesmo diante das contendas políticas, ele foi eleito e assume a gestão entre 
os anos de 1951-1954, destacando-se por executar diversas obras já nos primeiros meses de 

sua administração, a exemplo de urbanização, calçamentos, construção de lavanderias públicas, 

de mananciais, do primeiro parque infantil, do primeiro Posto de Puericultura, de chafariz, de 28 

bancas no Mercado de carnes, reforma de prédios públicos, do Grupo Escolar da Praça da Matriz, 

dentre outras obras que, como essas, também marcaram a sua gestão. Às vésperas dos festejos 

natalinos, o Jornal Correio de Aracaju emitiu uma nota ressaltando que a administração municipal 

estava condizente com o interesse do povo, além de noticiar acerca desses melhoramentos:

Domingo à tarde foram inauguradas lavanderias, banheiros públicos e fontes na Ruas São 
Roque, a antiga ‘Canjinha’, que há três meses atrás, era um logradouro carecentes dos mais 
rudimentares requisitos de estética e higiene, onde havia apenas uma fonte descoberta e 
de feição rudimentar e banheiros de palha e sem calçamento. [...]. A solenidade inaugural, 
propriamente, assistiu verdadeira multidão que, constantemente, ovacionava o nome do 
Prefeito Lourival Baptista (JORNAL CORREIO DE ARACAJU, 1951).

Lourival Baptista mantinha um bom relacionamento com os representantes dos poderes do 

Estado, seja na Assembleia ou Poder Judiciário, por exemplo. Seus amigos correligionários ma-

nifestavam apreço por ele, bem como “[...] colecionou seus maiores administradores nas pessoas 
dos desembargadores José Rodrigues Nou, Hunald Santaflor Cardoso e João Dantas Martins 
dos Reis, aos quais se somava o Juiz da Comarca Antônio Xavier de Assis Júnior” (ASSIS, 2015, 
p. 57). Sua rede de sociabilidade ultrapassou os limites do estado, pois, em 1952, ele participou 

ativamente do Congresso Brasileiro de Municípios o qual foi realizado em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro e, na ocasião, foi cumprimentado pelo Presidente da República, Getúlio Vargas. Nesse 
evento, Lourival Baptista participou como congressista palestrante e, após o seu discurso, ficou 
dialogando com o então Presidente. Tal fato, segundo Assis (2015, p.56), gerou as primeiras mani-
festações de insatisfação dos líderes locais do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) por considerar 

o episódio como “[...] provas de apreço das autoridades do Governo Federal para com Lourival 
Baptista”. A partir desse momento, nosso personagem passou a cativar a admiração de Getúlio 
Vargas, eleito Presidente da República através do voto direto no ano de 1951.

Durante a sua gestão, Lourival Baptista foi granjeando prestígio e seguindo o seu itinerário lado 
a lado com as autoridades da República. Prova disso foi que, em 1954, ao participar da posse de 
Dr. Edgard Santos como Ministro de Estado da Educação, foi convidado por ele para ser o seu 
chefe de Gabinete no ministério. Agradeceu ao convite, mas prosseguiu à frente da prefeitura de 
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³³ Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em 1897, em Fortaleza. O militar e político Castelo Branco foi um dos articuladores 
e primeiro presidente do período do Regime Militar, o qual foi instaurado pela intervenção militar de 1964. Governou até 15 de 
março de 1967, vindo a falecer em um acidente aéreo ocorrido em 18 de julho do mesmo ano. Conforme noticiado na Gazeta de 
Sergipe, o Ministério da Aeronáutica esclareceu que a aeronave do estado do Ceará, onde estava o presidente, colidiu em voo 
com um avião da Força Aérea Brasileira em circuito privativo dos aviões a jato na base de Fortaleza (GAZETA DE SERGIPE, 1967; 
VIANA FILHO,1975).

São Cristóvão, pois já estava em seu último ano de mandato e em ritmo acelerado uma vez que 
“[...] lhe chegavam os auxílios e incentivos do Governo Federal – causadores de ciúmes nas hos-
tes governistas locais e nos dirigentes do PTB [...]” (ASSIS, 2015, p. 67). O que podemos perceber 
é que, ao longo da sua trajetória política, Lourival Baptista convergiu esforços, de forma conscien-
te ou não, e foi construindo a sua rede de sociabilidade. Ele soube aproveitar as oportunidades 
existentes, angariando verbas para que a sua administração municipal fosse considerada a “mais 
fecunda de todos os tempos”, em São Cristóvão.

De acordo com Sirinelli, “Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma sen-
sibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinan-
tes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver” (SIRINELLI, 1996, p. 248). Logo, essa so-
ciabilidade intelectual, a qual Lourival Baptista foi compondo nos espaços políticos, torna-se uma 
estratégia preciosa, uma vez que se trata de espaços que proporcionam a fermentação intelectual, 
sejam por meio da elaboração, de discussão e de difusão de ideias e ideais. Essa rede de sociabi-
lidade favorece não somente a formação de identidade e pertencimento a um grupo, mas também 
as relações sociais e afetivas, como, por exemplo, o apadrinhamento, a afinidade e a fidelidade.

Outra estratégia adotada por Lourival Baptista foi manter uma relação harmoniosa entre seus 
opositores, militares e superiores políticos. Segundo Costa (2015, p. 136), “[...] ele não demons-
trava ressentimentos, pelo contrário, dizia-se sempre credor das atenções dos generais que se 
sucederam. Não deixava pretexto para represálias”. O historiador Ibarê Dantas, em sua obra “A 
tutela militar em Sergipe, 1964-1984” publicada em 1997, também reforça esse lado pacificador de 
Lourival Baptista, ao afirmar que ele foi uma figura política avessa às polêmicas e às contendas, e 
que buscava servir de modo pragmático e com destreza os mandos políticos em meio aos emba-
tes, as tramas e competições partidárias de políticos insatisfeitos com a sua indicação ao cargo de 
Governador do Estado, fato que veremos mais adiante.

Ao findar a sua gestão como Prefeito de São Cristóvão, Lourival Baptista continuou engajado 
na política, elegendo-se Deputado Federal por duas legislaturas consecutivas (1959-1967). Não 
iremos aqui tecer acerca das suas ações e atuações como Deputado, pois não haveria espaço 
para expô-las, uma vez que o nosso personagem ocupou vários cargos políticos, embora o objetivo 
também seja traçar as ações políticas de Lourival Baptista. Trataremos, agora, das ações e contri-
buições referentes ao período em que o nosso personagem esteve à frente do Governo do Estado, 
período em que foi criada a Fundação Universidade Federal de Sergipe, conforme já mencionado.

Segundo Francisco Neto, “A escolha de Lourival Baptista para o Governo do Estado teve ‘nuan-
ces de mistérios’” (BAPTISTA NETO, 2015, p.199). O governador seria escolhido pela via indireta 
e os interessados ao cargo foram Augusto Franco e Leandro Maciel, ambos amigos de Lourival 
Baptista. Foram muitos os impasses, pois nenhum dos candidatos quis abrir mão do seu pleito, 
apesar de várias tentativas de se ter uma candidatura de consenso. O fato chegou até o conheci-
mento do então Presidente da República, Castelo Branco³³, o qual sugeriu uma prévia com ambos 
os deputados estaduais e que o mais votado seria o apresentado. A votação ocorreu de forma 
secreta entre os 32 deputados e, para a surpresa, Augusto Franco e Leandro Maciel empataram. 
Quanto ao episódio, Baptista Neto (2015) nos esclarece que: “Ao tomar conhecimento da votação, 
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Castelo comunicou ao Senador que, face a continuidade do impasse, ele, presidente, escolheria 
um terceiro nome, que seria o do deputado Lourival Baptista. Mais uma vez o imponderável o 
favoreceu” (BAPTISTA NETO, 2015, p. 201).

Lourival Batista soube explorar as suas relações pessoais e políticas em Salvador e em Brasília 
para ser indicado pela presidência da República a ocupar o cargo de governador do Estado. O 
médico baiano, radicalizado em Sergipe, governou o estado entre o período de janeiro de 1967 
a maio de 1970, e, segundo Costa (2015, p. 136), ele “[...] acoplou, inteligentemente, tudo o que 
fizera no governo aos ‘propósitos revolucionários’. Associando assim a sua ação como governador 
aos programas do governo federal”. Escolheu como tema da sua gestão o binômio “Pacificação e 
Desenvolvimento” que, segundo o próprio Lourival Baptista, remete a uma síntese do seu plano 
de governo. Costa (2015) afiança que:

Dois fatores contribuíram a fim de consolidar, principalmente em Aracaju, a imagem de Lou-
rival como um governador que trouxera progresso e modernidade a Sergipe. Um deles foi a 
construção do estádio de futebol, logo batizado pelo povo: Baptistão. O outro, a transferên-
cia de Maceió para Aracaju da sede Nordeste da Petrobrás (COSTA, 2015, p. 136).

A solenidade de investidura ocorreu no dia 31 de janeiro de 1967, no salão nobre do Palácio 
Olímpio Campos, local onde Lourival Baptista recebeu as autoridades e a sociedade sergipana. 
Após a cerimônia de posse ele concedeu à imprensa a sua primeira entrevista como governador 
do estado. Na oportunidade, reafirmou o seu compromisso com o povo e mencionou o investi-
mento em algumas áreas, a exemplo da educação e da saúde, conforme nos revela a Figura 2:

Figura 2: Entrevista de Lourival Baptista concedida após posse, em 1967

Na figura constam: (1) Jorge Araújo – atual secretário de Articulação Política do Estado; (2) Ivan Valença – jornalista; (3) José Nova-
es – chefe da Inspetoria de Veículos; (4) Juarez Ribeiro – jornalista; (sem número e ao centro) governador Lourival Batista; (5) Léo 
Filho – ex-secretário de Esporte do estado; (6) Ancelmo Góis - jornalista do Globo no Rio de Janeiro. Fonte: Jornal A Cruzada (1967).



61

SILVA, Patrícia de Souza Nunes

Além das obras mencionadas por Costa (2015), Lourival Baptista também realizou em sua ges-

tão a construção do Edifício Estado de Sergipe; implantou o primeiro Distrito Industrial de Aracaju 
(DIA); realizou uma reforma agrária; implantou o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe através 
da Ementa Constitucional nº 2, de 30 de dezembro de 1969; construiu ainda: 10 Ginásios de Es-

portes; 17 Grupos Escolares; 05 Postos Médicos; 02 Lavanderias; 02 Matadouros; 05 Estádios; 
03 Edifícios; 01 Pronto Socorro; 01 Hospital; o Centro de Abastecimento de Aracaju; dentre outras 
(SERGIPE, 2015). As suas atividades governamentais perpassaram por diversos seguimentos, 
seja na área da saúde pública, da industrialização, da educação, da agropecuária, do saneamento 

básico, da energia elétrica, de estradas e rodagens. Em 1969, Lourival Baptista apresentou um 
balanço das realizações empreendidas durante a sua gestão e nele afirmou: “O grande objetivo de 
meu Gôverno tem sido o desenvolvimento global de Sergipe” (BAPTISTA, 1976, p. 1).

O GOVERNADOR LOURIVAL BAPTISTA E AS AÇÕES EM TORNO DA CRIAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (FUFSE)

Até o ano de 1941, o estado contava apenas com uma instituição de ensino superior, o Semi-

nário Diocesano Sagrado Coração de Jesus. Tal instituição, fundada em 1913, tinha dentre outras 

incumbências, a de formar os seus alunos bacharéis em Ciências Eclesiásticas, ou seja, o Semi-

nário introduziu as chamadas Aulas Maiores, equivalentes, para a sociedade, ao curso superior. 

(BARRETO, 2004). A partir do ano de 1947, Sergipe acompanhou o processo de desenvolvimento 
industrial e educacional e contemplou a sociedade com duas faculdades, a de Ciências Econômi-

cas de Sergipe (1948) e a Faculdade de Química de Sergipe (1950) (SOUZA, 2015).

Após a segunda Guerra Mundial, em meio ao clima de efervescência política, cultural e 

tecnológica, foi fundada a Faculdade de Direito de Sergipe e a  Faculdade Católica de Filosofia 
de Sergipe – FCFSE, e sua mantenedora (Sociedade deCultura Sergipana), ambas em 1950. 
Em 1954, aproveitando a época de investimento institucional e valorização intelectual, foi criada 

a quinta faculdade isolada do Estado, a Faculdade de Serviço Social. Por fim, completando o 
quadro do ensino superior em Sergipe, foi implantada a Faculdade de Medicina em 1961 que, 
junto com as demais Faculdades, propiciou a instalação da Fundação Universidade Federal de 
Sergipe (SOUZA, 2015). Isto porque, para que o estado pleiteasse a sua Universidade Federal, 
era preciso que houvesse cinco ou mais faculdades isoladas, conforme explícito no Capítulo II, 

artigo 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996): “As universidades constituem-se 
pela reunião, sob administração comum, de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior” 
(BRASIL, 1996). A FUFSE nasceu sobre o Regime Civil Militar, tendo como primeiro Reitor João 
Cardoso do Nascimento Junior³⁴.

³⁴ João Cardoso do Nascimento Junior nasceu no dia 1° de junho de 1918, na cidade de Piquete no Estado de São Paulo. Se 
formou em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, especializando-se em pediatria. Como primeiro reitor da Universidade 
Federal, no quadriênio 1968-1972, legou à instituição a instalação dos cursos de Odontologia, Engenharia Química, Licenciatura 
em Química, Ciências Biológicas, Matemática, Física, além dos cursos de Administração e Ciências Contábeis (SOUZA, 2015). 
Foi Diretor da Maternidade Dr. João Firpo do Hospital Santa Izabel; secretário do Instituto de Proteção e Assistência à Infância de 
Sergipe; Chefe do Serviço da Capital da Legião Brasileira de Assistência (LBA); médico Puericultor e Delegado do Departamento 
Nacional da Criança; professor do Instituto de Educação Rui Barbosa. Professor fundador da 1ª Escola de Serviço Social de Ser-
gipe. Diretor do Hospital de Cirurgia; professor-fundador e diretor da primeira Faculdade de Medicina de Sergipe. Faleceu no dia 
1º de janeiro de 1988 (SILVEIRA, 2008).
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A proposta de fundação de uma universidade sergipana foi tema de discussão durante o VIII 

Congresso da União Estadual dos Estudantes de Sergipe (UEES) no ano de 1958. No entanto, foi 
no II Seminário Estadual sobre Reforma Universitária (SERU), o qual ocorreu entre os dias 8 e 9 
de junho, na cidade de Santo Amaro das Brotas, em 1963, que o assunto logrou êxito e, a partir 
desse ano, começou a ser possível, uma vez que o governador João de Seixas Dória (1963-1964) 
publicou a Lei Estadual nº 1.194, de 11 de julho de 1963, que tinha por finalidade incorporar os 
bens móveis e imóveis das faculdades e escolas de ensino superior de Sergipe ao patrimônio da 

pretensa e futura universidade de Sergipe (JORNAL A CRUZADA, 1963). Quanto ao II SERU, foi 
manchete no jornal A Cruzada onde se mencionou o tema do conclave, “A Universidade de Sergi-
pe na perspectiva da Reforma Universitária”, bem como os participantes que se fizeram presentes:

[...] o conclave contou com a presença de todas as bancadas de estudantes; (?), profes-
sores universitários; diretores das faculdades. Ainda estiveram prestigiando a tão louvável 
iniciativa da classe universitária, os professores, Dr. Antonio Garcia; Dr. Bonifácio Fortes; 
Dr. Luiz Rabelo Leite, Secretário de Educação do Estado; professores Paulo Freire, Jomes 
Brito, Eurenice Cardoso, do SEC, da Universidade do Recife; professoras Carmelita Fontes 
e Eunice Fontes e S. Excia. Revma. D. José Vicente Távora, Arcebispo Metropolitano (JOR-
NAL A CRUZADA, 1963).

Apesar do novo regime, de caráter autoritário e nacionalista, instaurado no primeiro dia do mês 

de abril de 1964, em que o país ficou sob o comando de sucessivos governos militares, as ações 
em torno da fundação de uma Universidade em Sergipe continuaram avançando. O governador 
Lourival Baptista (1966-1970), por exemplo, ciente da importância da instituição para a comuni-
dade sergipana, engajou-se na causa valendo-se de sua rede de sociabilidade e prestígio político 

junto ao Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967), e 
solicitou que, de algum modo, o Decreto o qual designaria os membros do Primeiro Conselho Dire-

tor da FUFSE fosse baixado de forma célere. Este foi o primeiro passo dado rumo à consolidação 
da Fundação Universidade Federal de Sergipe. No discurso que proferiu durante a solenidade de 
pose do primeiro Conselho Diretor da FUFSE, publicado nos Anais do Senado em 1976 (Pronun-

ciamentos: 1967-1970), Lourival Baptista afirmou:

Sinto-me igualmente feliz, neste ensejo, por haver também cooperado para que aquelas 
altas autoridades da República tivessem baixado neste ano [1967], o Decreto que designou 
os membros titulares e suplentes do Primeiro Conselho Diretor da Fundação Universidade 
Federal de Sergipe (BAPTISTA, 1976, p.187).

No mesmo pronunciamento, o governador mencionou os membros que fizeram parte do Pri-
meiro Conselho Diretor, quais foram: Dr. Antônio Xavier Junior, Dr. Lauro de Brito Porto, Dr. Cló-

vis Conceição, Dom Luciano Cabral Duarte, Professor Carlos Alberto de Barros Sampaio e o 

engenheiro José Francisco Barreto Sobral, como membros titulares. Dr. Eduardo Vital Santos 

Melo, Dr. Manoel Achiles Lima, Dr. Anteles Pales Carozo, Dr. João Moreira Filho, Dr. José Amado 

Nascimento e por fim o engenheiro José Barreto de Souza, como membros suplentes. Após citar 
a composição do Conselho Diretor, Lourival Baptista também afirmou que baixou o Decreto nº 
1.362, publicado no Diário Oficial, o qual colocou a disposição da FAFSE, “[...] sem prejuízo dos 
seus direitos e vantagens, os professores e funcionários estaduais, estáveis ou efetivos, que in-

tegram as Faculdades na data da incorporação dos respectivos bens” (BAPTISTA, 1976, p.192). 
Finalizou o seu discurso chamando a atenção para os serviços prestados não somente pelo corpo 



63

SILVA, Patrícia de Souza Nunes

docente, mas também pelos servidores que, segundo Lourival Baptista, “Foram eles que, mesmo 
com sacrifícios ingentes, durante todo esse tempo mantiveram acesa a chama do ideal universi-

tário em nossa terra”.

Quanto ao regime jurídico da Fundação Universidade Federal de Sergipe, houve diversas dis-

cussões e contendas em torno da sua definição. De um lado, Antônio Garcia Filho³⁵, Diretor da 

Faculdade de Medicina de Sergipe, defendia o modelo autárquico; em oposição, a figura de Dom 
Luciano Cabral Duarte³⁶, o qual defendia o modelo de fundação federal. Cabe ressaltar que foi 

Dom Luciano que conduziu o movimento de elaboração do anteprojeto de lei que objetivava a 

criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe, quando ainda era o Diretor da Faculdade 
Católica de Filosofia de Sergipe, em 1966. Essas discussões acaloradas, entre os estudantes e os 
diversos grupos liderados por Dom Luciano, ficaram registradas nos jornais da época, tornando-

-se um meio de difusão para defender e veicular os ideais de ambos os diretores. Nesse sentido, 

Souza (2015) nos revela que:

A dualidade de posições incitava os estudantes da época a promoverem debates bastante 
entusiasmados, que, muitas vezes, constituíram matérias e foram registradas pela impren-
sa, sobretudo a aracajuana. Os jornais ‘A Cruzada’ e Gazeta de Sergipe’ foram os espaços 
midiáticos privilegiados e representativos das posições defendidas ou criticadas no que se 
refere aos modelos jurídicos de universidade debatidos pelos grupos representados pelo 
monsenhor e pelo diretor da Faculdade de Medicina e seus respectivos adeptos (SOUZA, 
2015, p. 90).

Na manchete intitulada “Universidade em vias de instalação”, publicada no jornal A Cruzada, 
Dom Luciano Duarte narrou o encontro que teve com o relator do processo da fundação da Univer-
sidade de Sergipe, o professor Newton Sucupira, da Universidade do Recife. Dom Luciano teceu 
acerca dos anteprojetos dos Estatutos da Fundação e da própria Universidade e afiançou que o 
documento foi aprovado com celeridade pelo presidente Artur da Costa e Silva. Segundo ele, o 

Governador Lourival Baptista agiu com rapidez, e “[...] conseguiu que o Presidente sancionasse 
o Estatuto da Fundação, e que o mesmo fosse publicado no Diário Oficial da República, logo 
em seguida” (JORNAL A CRUZADA, 1968). Observamos, portanto, que, mais uma vez, Lourival 
Baptista valeu-se de seu prestígio político junto ao Presidente, agora com Costa e Silva, para que 

o documento da instituição fosse assinado e publicado de forma ágil. Percebemos que, ao longo 

de sua trajetória política, seja como Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal, Governador 

e Senador, Lourival Baptista criou sua rede de sociabilidade neste universo da política nacional e 

convergiu esforços para que as suas gestões, de fato, fizessem jus ao tema da sua administração 
pública: o binômio “Pacificação e Desenvolvimento”.

Após os embates, oposições e dualidades que giraram em torno da forma jurídica da FUFSE, 
finalmente, no dia 15 de maio de 1968, no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe, foi instalada a Universidade Federal de Sergipe. Estavam presentes na solenidade: Dom 

³⁵ Antônio Garcia Filho nasceu em 29 de maio de 1916, na cidade sergipana de Rosário do Catete (Se). Em 1941 se formou em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia e, ao retornar a Sergipe, atuou  no Hospital Santa Isabel e no Hospital de Cirurgia. 
Nomeado Secretário de Educação, Cultura e Saúde de Sergipe durante o governo de Luiz Garcia (1959-1962), ele fundou em 
1961, com outros colegas, a Faculdade de Medicina de Sergipe e, em 1962, o Centro de Reabilitação “Ninota Garcia”. Faleceu no 
dia 22 de junho de 1999, em Aracaju (SILVA, 2012).
³⁶ Para saber mais acerca da vida e atuação de Dom Luciano José Cabral Duarte no ensino superior sugere-se ler Maciel (2016).
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Luciano, Presidente do Conselho Diretor; LourivalBaptista, Governador do Estado; Newton Sucu-

pira, membro do Conselho Federal de Educação; além de Dom José Vicente Távora, Dr. Manoel 
Cabral Machado, Dr. Valdemar Fortuna, autoridades eclesiásticas, professores das faculdades, 

estudantes e público em geral. Nessa mesma sessão foram nomeados o Reitor da Universidade, 
Dr. João Cardoso do Nascimento Junior; o primeiro Vice-Reitor, Waldemar Fortuna de Castro; e o 
segundo Vice-Reitor, o Padre José de Araújo Mendonça (JORNAL A CRUZADA, 1968). Na oca-

sião, Lourival Baptista fez uso da palavra e em seu discurso abordou o papel da universidade e a 

sua importância para Sergipe. Afirmou que a Universidade tem a missão de formar “[...] teóricos e 
técnicos, verdadeiros cientistas, o que só se tornará possível coma a pesquisa científica”. Finali-
zou o seu discurso e a cerimônia – que foi abrilhantada pela Orquestra Sinfônica Sergipana e pelo 
Coral do Instituto Rui Barbosa de Educação – lembrando que a “[...] inserção da Universidade na 
ambiência social, política e econômica de Sergipe, deve servir as comunidades humanadas do 

Estado, dentro do contexto cultural do Nordeste que se esforça para vencer o subdesenvolvimen-

to” (JORNAL A CRUZADA, 1968). A Figura 3 nos revela o momento em que proferiu o discurso de 
encerramento da solenidade.

Figura 3: Cerimônia de instalação da Universidade Federal de Sergipe

Na figura constam: Dr. Manoel Cabral Machado, Lourival Baptista (discursando), Dom Luciano Duarte, Dr, Valdemar Fortuna e Pe. 
José Araújo Mendonça. (da esquerda para a direita). Fonte: Acervo do Instituto Dom Luciano Duarte (1968).

Este trabalho teve como principal objetivo compreender a trajetória de vida do médico, do políti-

co e do intelectual Lourival Baptista, focando, sobretudo, na sua atuação política durante o Regime 
Civil Militar, bem como nas suas ações em torno da criação da Fundação Universidade Federal de 
Sergipe (FUFSE), através do Decreto-Lei nº 269 de 1967.

Lourival Baptista, médico baiano, radicalizado em Sergipe, foi um homem que atuou em vários 

campos da política brasileira como deputado estadual, prefeito de São Cristóvão, deputado federal 
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por duas legislaturas consecutivas, governador de Sergipe e Senador por três legislaturas pelo 

mesmo estado. Antes mesmo de iniciar a sua carreira política, quando ainda trabalhava como 

médico na Empresa Industrial São Cristóvão e na Empresa Industrial São Gonçalo, ele passou 

a constituir a sua rede de sociabilidade. Lourival Baptista manteve um bom relacionamento com 

os representantes dos poderes do Estado, seguindo o seu itinerário lado a lado com os militares 

e as autoridades da República, inclusive com os Presidentes Getúlio Vargas e Castelo Branco, 
granjeando prestígio e visibilidade no campo político.

Tal prestígio junto às altas autoridades da República favoreceu para que as suas gestões polí-
ticas fossem fecundas, posto a facilidade de liberação de verbas federais para o investimento em 

obras públicas, além do fato da celeridade de como foi conduzida a consolidação da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe. Isso, claro, não tira o mérito de um homem empreendedor que 
deixou a imagem de um governador que trouxe progresso e modernidade para Sergipe, através 

das suas ações e atuações.
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Os Ginásios de Aplicação foram criados a partir de 1946 para servir de campo de estágio para 
as Faculdades de Filosofia no Brasil; a ideia era a formação de professores de nível superior para 
atuação no ensino secundário. Com esse mesmo intuito, o Ginásio de Aplicação/G.A da Faculda-

de Católica de Filosofia de Sergipe foi criado pela Sociedade Sergipana de Cultura pelo Ato nº 34 
em 30 de junho de 1959 de acordo com o Decreto-Lei nº 9.053 de 12 de março de 1946³⁷.

O decreto de março de 1946 delimitava em seu artigo primeiro, de maneira clara, a função 
desse modelo de escola:

Art. 1º As Faculdades de Filosofia federais, reconhecidas ou autorizadas a funcionar no 
território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado à prática 
docente dos alunos matriculados no curso de didática (BRASIL,1946).

Assegurava-se aos alunos das Didáticas, a possibilidade do exercício prático do magistério, 

pois essa era a condição da existência dos Ginásios de Aplicação:

Art. 12. Nas Faculdades de Filosofia que venham a criar a partir da data da expedição do 
presente Decreto-lei, os ginásios de aplicação deverão começar a funcionar a partir do ano 
em que haja alunos matriculados no curso de didática (BRASIL, 1946).

Além de caracterizar a função primordial dessas escolas, o mesmo decreto definia, em seu Art. 
9º, que a matrícula seria limitada a uma turma com no máximo de trinta alunos, em cada série. 

Por se tratar de uma escola privada, a cobrança de uma taxa seria inevitável, o que outrossim fora 

previsto em lei: “Art. 10. Será permitida a cobrança de uma taxa de matrícula, a qual não poderá 
exceder a Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) por mês, aos alunos que pretenderem inscrição nos 

ginásios de aplicação (BRASIL, 1946). O G.A da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe teria 
sua tabela de preço publicada em 1959, conforme Tabela 1:

Capítulo 5

Ricardo Costa dos Santos

DO GINÁSIO AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO:
ENTRE A FACULDADE CATÓLICA DE FILOSOFIA DE SERGIPE E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

³⁷ Esse trabalho é o resultado de uma pesquisa de doutorado que ainda está em curso. Atualmente, estou no terceiro semestre, 
cursando a disciplina seminário de pesquisa.
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Além da finalidade da escola, e sua organização estrutural, ficara definido o número de anos, à 
seriação das disciplinas, o regime de provas entre outros; especificamente estes últimos estariam 
sujeitos à Lei Orgânica do Ensino Secundário, promulgada pelo Decreto- lei número 4.244, de 9 
de abril de 1942. O curso ginasial teria a duração de quatro anos e destinar-se-ia a dar aos adoles-

centes os elementos fundamentais do ensino secundário/ Art. 3º (BRASIL, 1942). As disciplinas a 
serem ensinadas foram determinadas. Desse modo, o Curso Ginasial seria organizado nas áreas 

de Línguas, Ciências e Artes³⁹, conforme Quadro 1.

DO GINÁSIO AO COLÉGIO DE APLICAÇÃO : ENTRE A FACULDADE CATÓLICA DE FILSOFIA DE SERGIPE E A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE

³⁸ Tabela criada a partir do documento original assinado por Mons. Dr. José Luciano Cabral Duarte, em 27 de janeiro de 1959.
³⁹ O Curso Ginasial equivale ao Ensino Fundamental. Enquanto o ginásio estava dividido em 1°, 2°, 3°, 4°, o Ensino Fundamental 
tinha 5°, 6°, 7°, 8° séries; atualmente, as séries do ensino fundamental se iniciam na 6° e termina na 9°.

Tabela 1 - Tabela de preço do Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia 
de Sergipe para 1960

Anuidade e CR$ 8.000,00 Modalidade de Pagamento

Fonte: CEMDAP (1959³⁸)

Março

Agosto

Abril

Setembro

Maio

Outubro

Junho

Novembro

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00

Quadro 1 - Organização do Curso de Ginasial nas áreas de Línguas, Ciências e Artes

1. Português

2. Latim

II. CiênciasI. Línguas

5. Matemática

6. Ciências Naturais

III. Artes

11. Trabalhos Manuais

12. Desenho

Fonte: BRASIL (1942)

4. Inglês

7. História geral

10. Geografia do Brasil

3. Francês

8. História do Brasil

9. Geografia geral
13. Canto orfeônico

No décimo primeiro artigo, as disciplinas foram dividas pelas quatro séries, tendo a 1° série 

nove matérias e as demais dez. Na 2°a série, o inglês entra como a segunda língua estrangeria 

moderna; na 3ª e 4ª série, há uma mudança curricular mais expressiva, pois é inserida Ciências 
Naturais, retirando-se Trabalhos Manuais, além da Geografia e da História serem dedicadas ao 
território nacional, conforme Quadro 2:
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Apesar de ser pensado sob à luz dos dois decretos de leis acima citados, o G.A sergipano teve 

características próprias, guardando uma ideia de educação e de escola, dentro da própria concep-

ção de ginásio de aplicação. Nem sempre as prescrições nacionais condiziam com a prática local.

O Ginásio de Aplicação/G.A da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe foi fundado por Dom 
Luciano Cabral; sob a direção de Rosália Bispo dos Santo, iniciou sua primeira turma no ano de 
1960 com vinte e cinco alunos, acrescentando uma turma com trinta alunos aprovados em exame 
de admissão a cada ano.

Para ingressar nesse estabelecimento educacional, os futuros alunos eram submetidos aos 

Exames de Admissão⁴⁰. O edital para a primeira seleção de vagas para o Ginásio de Aplicação 
da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe foi divulgado no Jornal “A Cruzada” no mês de 
novembro de 1959. Exame rigorosíssimo, era o rito de entrada, a primeira e efetiva etapa de algo 

simbólico, marcando profundamente a vida dos candidatos aprovados e/ou reprovados.

Era um demarcador social, que ganhava força com a divulgação dos resultados nos jornais 

de grande circulação da época. De acordo o livro de abertura do primeiro exame de admissão 

do Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, nessa primeira seleção 
houve vinte e seis inscritos. No ano seguinte esse número aumentaria para 39. Um número ele-

vado de participante tinha como consequência, uma maior quantidade de reprovados.O exame de 
admissão e todo seu repertório de rituais e exigências se revestia de uma significação simbólica 
marcante na vida dos adolescentes. Era o primeiro combate que travavam num mundo em que a 

disputa, nem sempre com regras claras e lícitas, determinará o local de cada um ao sol (GRAÇA, 
2002, p.75)

Quadro 2 - Alteração na organização do Curso Ginasial nas áreas de Línguas, Ciencias 
e Artes

Disciplinas - 2ª sérieDisciplinas - 1ª série

Português Português Português Português

Geografia Geral

Geografia Geral

Geografia do Brasil Geografia do Brasil

Latim Latim Latim Latim

Francês Francês Francês Francês

Matemática

Matemática Matemática MatemáticaHistória Geral

História Geral Ciências Naturais Ciências Naturais

Inglês Inglês Inglês

Canto Orfeônico

Canto Orfeônico Canto Orfeônico Canto Orfeônico

Desenho

Desenho Desenho Desenho

Trabalhos Manuais

Trabalhos Manuais

História do Brasil História do Brasil

Disciplinas - 3ª série Disciplinas - 4ª série

Fonte: BRASIL (1942)

⁴⁰ Em 1 de novembro de 1959, Maria da Graça Melo Garcez, nascida em 16 de novembro 1947 foi o primeiro nome na ata das 
inscrições para o exame de Admissão do G.A. Um detalhe curioso é que os seus pais eram falecidos (CEMDAP, 1959a).
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Assim, criava-se uma equação simples: maior número de candidatos, mais reprovados, ou 

seja, “atestava-se a qualidade da escola” a partir do rigor dos exames; criava-se nos aprovados a 
sensação de serem escolhidos, de participantes desse grupo seleto.

Com tempo, o Ginásio de Aplicação seguiria o exemplo do Atheneu Sergipense,  que de acordo 

com Graça (2002, p. 61), ‘era um dos principais protagonistas dessas reprovações, dada a grande 
discrepância entre número de postulantes as vagas existentes.”

Após a primeira seleção, a direção da Faculdade Católica de Filosofia convocou os pais para 
uma reunião, que aconteceu no dia 17 de dezembro do ano de 1959, onde a diretora do Ginásio 

de Aplicação, a Professora Rosália Bispo dos Santos, “tratou com os pais sobre assuntos, tais 
como: matrículas, uniformes, material didático, dentre outros pertinentes ao início das atividades 

educativas no ano seguinte” (NUNES, 2008, p. 55).

A escola fundada, era preciso estabelecer as suas características, acertar os detalhes para um 

melhor funcionamento do estabelecimento. Destarte, no dia 5 de março de 1960 às quinze horas, 
os professores do G.A se reuniram para discutir a escola. Dentre algumas discussões, cabe des-

tacar a preocupação da Diretora Rosália Bispo dos Santos para que o ensino fosse perfeito. Por 
se tratar de uma escola privada, o tema financeiro foi abordado, a diretora afirmou que a remune-

ração dos professores seria modesta devido a pequena receita, prometendo que no próximo ano 

melhoraria o pagamento.

Outro tema em destaque foi relação docente, discente e pais. Ao refletir sobre a temática, os 
professores chegaram à conclusão que deveria haver uma aproximação entre professores, pais e 

alunos. Rosália Bispo relatou ter percebido esse entrosamento no Colégio de Nova Friburgo, no 
Rio de Janeiro. Ainda em relação ao aluno e ao professor, comentou-se sobre as avaliações, tra-

tar-se-iam de uma prova objetiva, com conhecimentos gerais; sobre a formação para além da sala 
de aula, houve uma proposta de organizar excursões com o objetivo de despertar a cultura nos 

alunos⁴¹. A partir dessas informações,é CEMDAP(1960b) possível perceber que além do currículo 
obrigatório, a escola se preocupava com a formação e com o bem-estar dos alunos.

Ainda à cata da concepção de escola do G.A de Sergipe, nos deparamos com o regimento. 

Esse documento é um conjunto de regras que serve para regulamentar um estabelecimento, logo, 

pode-se nele encontrar aspectos importantes sobre a escola em foco. O primeiro Regimento In-

terno da escola, datado de 1960, com dez páginas, conta com quatorze capítulos e quarenta e 
cinco artigos. Nele fora esboçado como a escola deveria funcionar, estabelecendo as atribuições 

do corpo administrativo, docentes e discentes. Bem como fornece informações importantes a con-

cepção de escola vigente no estabelecimento.

De acordo com o primeiro Regimento Interno do Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica 
de Filosofia de Sergipe, de 1960, o colégio funcionaria em regime externato para ambos os sexos, 
em turno diurno, inicialmente para curso ginasial. Apesar  de se tratar de uma escola privada, o 

⁴¹ CEMDAP (1960b)
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⁴² A Tesouraria representava um setor importante da escola, tratava-se de um estabelecimento privado. O Capítulo V do Regimento 
Interno de 1960 trata das funções do tesoureiro.
⁴³ Para mais pormenores verificar CEMDAP (1960b) no Regimento Interno do G. A.
⁴⁴ Cabe destacar que havia uma ata com as notas das provas orais, de todas as disciplinas. Além de prova escrita, os alunos ainda 
precisam apresentar oralmente sobre o conhecimento adquirido.

artigo 32, inciso 2 trata da conduta da escola diante da matrícula: a direção do estabelecimento 

não poderia recusar a matrícula do aluno, existindo vaga, por motivo de preconceito de raça, 

classe ou ideologia.

Sobre a organização administrativa, a escola seria composta pela direção, secretaria, tesouraria⁴², 
auxiliares de disciplinas e administração, corpo docente, orientação educacional e corpo discente⁴³.

Os auxiliares de disciplinas e administração desempenhavam um papel importante na escola, como 
se evidencia no capítulo VI, eram eles encarregados por zelar pela disciplina dos alunos. Contudo, era 

recomendado moderação e delicadeza no trato com os discentes. Eles igualmente prestavam assistên-

cia aos alunos que sofressem acidentes e ainda auxiliavam nas festividades escolares.

No capítulo VII, o documento trata especificamente da função do professor. Era dever do pro-

fessor reger a classe, manter a disciplina, cumprir o cronograma estabelecido e verificar a presen-

ça e registar no diário. O capítulo em questão ainda fala sobre o procedimento do professor no 
quesito avaliação, pois havia um rigor nessa atividade. O professor deveria entregar na secretaria, 
com 24 horas de antecedência, a lista dos pontos para exame, sendo em duas vias rubricadas. O 
professor ainda deveria devolver em oito dias, a contar da data de realização, as provas corrigidas.⁴⁴

Um outro ponto que competia ao professor, revela um aspecto da escola, ou seja, o seu rigor: 
“impedir a entrada e saída dos alunos, depois de iniciada a chamada ou antes da aula, não ser por 
motivo considerado justo” (Capítulo VII). Ainda cabia ao professor escolher o livro didático e propor 
ao diretor a compra de livros para a biblioteca.

Além dos aspectos ligados a escola, o professor também deveria zelar cuidadosamente pela 

educação moral e cívica de seus alunos. Aliás, para cumprir tal tarefa, era exigido ao mestre uma 

conduta exemplar, um atestado de idoneidade moral, conforme ilustra a Figura 1:
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Os professores ainda apresentavam uma declaração que ministraria a determina matéria no 
G.A, selando um compromisso com a instituição.

Ao aluno, cabia acatar a ordem dos professores e diretor, além de tratar bem os colegas. Eles 

deveriam se apresentar trajado, ou seja, com informe. O mesmo se daria nas aulas de Educação 
Física. Havia a farda para aulas comuns e uma outra para educação física. É preciso entender 

que o fardamento é um elemento importante na ritualística da escola, sendo a identidade visual do 

aluno. A farda é a consolidação da entrada na instituição, é o ostentar a marca de uma representa-

ção simbólica. De acordo com Katiene Nogueira Silva, os uniformes escolares fazem parte de toda 
uma simbologia que permeia as instituições educativas e postula valores, normais e intenções 

que impregnam a relação pedagógica sem que, para isso, seja necessário discurso verbal (SILVA, 

2015, p. 201). Os aspectos simbólicos nos uniformes representam a participação em algo maior. 
Como fora afirmado, é parte da ritualística escolar.

Figura 1: Atestado de Idoneidade de Moral

Fonte: Santos (1959)
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O aluno desse Ginásio de Aplicação iniciava sua vida escolar com o elemento que o identifi-

cava e o definia em meio à multidão; eram os aprovados naquele exame extremamente rigoroso. 
Martha Suzana Cabral Nunes evidencia tal postura ao demonstrar em depoimentos de alunos 

sobre o vestir o fardamento durante a festa da Independência do Brasil. Os alunos se sentiam 
muito orgulhosos de pertencer ao Ginásio de Aplicação, diante da fama que ele já havia alcançado 

na sociedade. O desejo de se exibir com o emblema dessa escola era notório. Mesmo sendo uma 
escola pequena, criava-se uma identidade escolar que se fazia notar pelas roupas e pelo seu 

exame admissão cada vez mais concorrido (NUNES, 2008, p. 96).

Em relação a sala de aula, o regimento traz uma verdadeira ritualística a conduzir o comporta-

mento do aluno: ocupar em classe do lugar que foi designado, ficando responsável pela respectiva 
carteira; possuir material escolar exigido, conservando-o em perfeita ordem; levantar-se em classe 
na entrada e saída do professor, do diretor, de autoridade do ensino ou de visitante etc. Também 

tinham que comparecer nas comemorações cívicas. O que era de fato o dever de toda escola. Era 
proibido sair da sala ou entrar sem a permissão do professor, fazer algazarras entre outras coisas.

Dentre as proibições, destaca-se a questão moral: Art 23. f) trazer consigo livros impressos, 

gravuras, ou escritos considerados imorais, bem como armas ou quaisquer outros objetos perigo-

sos. A escola estendia suas ações para além dos muros, era proibido “praticar dentro ou fora do 
estabelecimento, atos ofensivos à moral e aos bons costumes”. Fora do estabelecimento, contava 
justamente com o fardamento, pois esse identificava o estudante da escola a qual pertencia. O 
aluno estava sujeito as penalidades, às vezes, severas. Como se evidenciar no Art 27, a direção 

do estabelecimento reservava o direito de não renovar a matrícula do aluno tido como incorrigível.

O documento supracitado previa a vida escolar, buscava-se manter os pais informados. No 
Capítulo XI, o Art. 28, traz-se os elementos a ajudar nessa função. A anotação diária da presença 

do aluno, o registro das notas mensais de exercícios, a notificação das infrações curriculares e o 
lançamento dos resultados das provas finais e parciais, tudo compunha uma espécie de dossiê 
contendo a vida do aluno.

Como previsto por decreto, os Ginásio de Aplicação foram feitos para servir de campo de 

estágio, e isso foi ratificado no Regimento Interno. Por consequência, evidencia-se no Art. 34: os 
alunos da Didática da Faculdade de Filosofia porão à prática do ensino das classes do Ginásio 
assistido pelo professor e em horário por este estabelecido. Ainda sobre o ensino, o Art. 37 previa 

a contratação de professores auxiliares para as diversas matérias.

Contudo é preciso destacar que os regimentos são mudados. Como afirma o art. 45: esse 
regimento poderá ser modificado quando houver conveniência para o ensino para administração 
e sempre que venha colidir com a legislação em vigor submetendo as alterações e a aprovação 

da Diretoria do Ensino Secundário. Com o passar dos anos, as escolas tiveram que se ajustar as 

circunstâncias de seu tempo. E assim o foi com o Ginásio de Aplicação se Sergipe.
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A GRANDE CURRICULAR DO G.A

Nesse tópico, não se tem como objetivo discutir de maneira profunda a ideia de currículo, ape-

nas demonstrar como a escola dividia as disciplinas a serem ensinadas. O Ginásio de Aplicação 
começou o seu funcionamento com uma turma do curso ginasial, dando sequenciamento aos 

demais anos. Como previsto em regimento, as aulas tinham duração de cinquenta minutos, caso 

fosse consecutiva haveria um intervalo de dez minutos. O primeiro currículo do G.A pode ser visto 
na Quadro 3:

De acordo com o Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, a primeira série do ginasial 

contaria com as disciplinas: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História Ge-

ral. 6) Geografia Geral. 7) Trabalhos Manuais. 8) Desenho. 9) Canto Orfeônico (BRASIL, 1942). 
Contudo, no G.A, no lugar de História Geral, ensinava-se História do Brasil, além da presença da 

disciplina Religião.

Como foi acima afirmado, a cada ano, acrescentava-se uma nova turma; no ano de 1961, o 
G.A contaria com duas turmas, logo teríamos uma turma do primeiro ano do curso ginasial e outra 

do segundo. No que se refere ao currículo da 1° série, as disciplinas seriam as mesmas. Contudo, 

cabe destacar a 2° série, conforme ilustrada na Quadro 4.

Quadro 3 - O primeiro currículo do Ginásio de Aplicação - 1960 - 1° série

ProfessoresDisciplinas da 1ª série do curso ginasial do G. A

Português Rosália Bispo dos Santos - Licenciada

Geografia

Cecília Teixeira - Registro n° 18.864

Latim Mons. José de Araújo Machado - Registro 12.969

Francês Rosália Bispo dos Santos - Licenciada

Matemática

Dr. Gonçalo Rollemberg Leite - Registro 26.146História do Brasil

Josefina Sampaio leite/ Licenciada

Religião

Dr. José Rollemberg Leite - Registro n° D-9949

Música/ Canto Orfeônico

---------------------------------------------------------------------

Desenho

Cândida Viana Ribeiro

Trabalhos Manuais

Olga Andrade Barreto/ licenciada

Fonte: CEMDAP (1960a)⁴⁵ ; (1960c)⁴⁶ 

⁴⁵ Centro de Pesquisa Documentação e Memória do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe/CEMDAP
⁴⁶ Nome dos professores no documento “Relação do Corpo Docente”. Curiosamente, nele não se encontra a disciplina religião, 
apesar desta estar na Ata de Resultados Finais. Por sua, nele consta ed. Física, que não se encontra na Ata de Resultado Finais. 
No relatório de verificação prévia, há um tópico intitulado instalações para Ed. Física. Mariza Alves Guimarães tece considerações 
acerca do assunto em sua dissertação “Um olhar sobre A história da organização curricular da Educação Física no Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (1959-1996)”.

Quadro 4 - O primeiro currículo do Ginásio de Aplicação - 1961 - 1° e 2° séries

Disciplinas da 2ª série do curso ginasial do G. ADisciplinas da 1ª série do curso ginasial do G. A

Português Português

Latim Latim
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Para a Lei de 1942, era previsto as seguintes disciplinas para 2°: 1) Português. 2) Latim. 3) 

Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) História geral. 7) Geografia Geral. 8) Trabalhos Manuais. 9) 
Desenho. 10) Canto orfeônico. Entraria o inglês como segunda língua moderna. Contudo, no G.A 

apesar de se incluir o inglês como previsto por lei, teve mudança significativa, sai História do Brasil 
e entra História da América, bem como a manutenção de Religião.

Outro aspecto importante a acrescentar sobre o currículo do G.A de Sergipe está na disciplina 
Educação Física⁴⁷. Em consonância com um documento encontrado no Arquivo do Colégio de 

Aplicação, como se nota na Figura 2, a disciplina em questão fazia parte do currículo, apesar de 

não constar na ata das notas finais, surge então o questionamento.

Geografia

Geografia

Francês Francês

Matemática

MatemáticaHistória do Brasil

História da América

Religião

Inglês

Música/ Canto Orfeônico

Música/ Canto Orfeônico

Religião

Desenho

Desenho

Trabalhos Manuais

Trabalhos Manuais

Fonte: CEMDAP (1960a)

⁴⁷ No “Relação do Corpo Docente 1960”, como fora assinado, conta a disciplina Ed. Física, sendo ministrada por Rosália Bispo. Ao 
falar do Corpo Discente, o Regimento Interno do G.A da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, de 1960, o art. 22 d), trata do 
uso do uniforme nas aulas de Educação Física: “usar, quando adotados, os uniformes para as aulas comuns e para as sessões de 
educação física”. A claramente uma distinção entre aulas comuns e sessão.

Figura 2 - Fragmento do documento “Relação do Corpo  Docente” de 1961

Fonte: CEMDAP (1961)
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Com base no documento acima, foi criado pelo autor o Quadro 5 com a base curricular do G.A, 
incluindo os professores que as ministravam.

⁴⁸ O francês era a primeira língua estrangeira a ser ensinada. O inglês só entraria na 2° série ginasial. Na 1°a série. A professora de 
francês era Rosália Bispo do Santos, e Carmelita Pinto de português, na 2°a série há uma inversão, Carmelita pinto pega a língua 
francesa enquanto Rosália Bispo leciona português.
⁴⁹ Na 2° série Pe. Everaldo Lima Viana leciona religião, matéria ensina por Carmelita Pinto.

Quadro 5 - Relação de disciplinas e professores da 1ª e 2ª séries de G. A. - 1961

Professor

Carmelita Pinto Fontes

Rosália Bispo dos Santos

Ma. Lígia V. Sconcel Lima

Rosália Bispo dos Santos

Aldeci Figueiredo Santos

Carmelita Pinto Fontes

Leão MagnoBrasil

Cecília Teixeira

Materias da 1ª
Série Ginasial

Religião

Ed. Física

Geografia

Francês⁴⁸

História

Português

Matemática

Desenho

Materias da 2ª
Série Ginasial

História

Ed. Física

Matemática

Português

Geografia

Francês

Desenho

Latim

Professor

Aldeci Figueiredo Santos

Rosália Bispo dos Santos

Leão Magno Brasil

Rosália Bispo dos Santos

Ma. Lígia V. Sconcel Lima

Carmelita Pinto Fontes

Cecília Teixeira

Ma José Pizze

Luciana Viana Ribeiro

Rosa. Ma Nascimento Freire

Carmelita Pinto Fontes

Trabalhos Manuais

Música

Inglês

Trabalhos Manuais

Música

Roberto Paula Lima

Rosa. Ma Nascimento Freire

Luciana Viana Ribeiro

Fonte: CEMDAP (1961) 

Ma José PizzeLatim Religião Pe. Everaldo Lima Viana⁴⁹

No ano de 1962, o G.A contaria com as três primeiras turmas no curso ginasial, contudo a ata 
de resultados finais nos oferece apenas a 1° e 2° série, conforme Figura 3.

Figura 3 - Fragmento do documento “Ata de Resultados Finais” de 1962

Fonte: CEMPAD (1962a)
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O cruzamento de dados é fundamental numa pesquisa documental, por isso, fomos buscar 
no documento abaixo mais detalhes desse ano letivo. Apesar de estar borrado, claramente um 

problema datilográfico, acredita-se que seja de 1962 pela distribuição das turmas em 1°, 2° e 3°, 
como se faz notar na Figura 4.⁵⁰

⁵⁰ No livro Colégio de Aplicação da UFS: memórias de um ginásio de ouro, Martha Suzana Cabral Nunes faz uma tabela destacan-
do o currículo do G.A. Ela usa o ano de 1960 para a primeira turma, 1961, a primeira e segunda série, depois passa para 1963 e 
1964 com três séries. Em 1965 destaca o G. A com as 4 séries do curso ginasial.
⁵¹ Maria Edma Barros era responsável pela turma feminina e Candido Santos pela turma Masculina (CEMPAD, 1962b)

Os Quadros seguintes mostram o que mudou. Algumas mudanças foram significativas; com 
isso aumentava-se o número do corpo docente da escola.

Nesse ano letivo, de acordo com documento utilizado, evidenciou-se que as disciplinas De-
senho, Latim, Trabalho Manuais e Música saíram do currículo da 1° série. Além disso, Educação 
Física passa a ter dois professores que se dividiam entre turma masculina e turma feminina. Já 
na 2°a série, saem Educação Física, Desenho, Latim e Trabalhos Manuais, conforme Quadro 7.

Fonte: CEMPAD (1962b)

Figura 4 - Fragmento do documento “Corpo Docente em Exercício” do G. A.

Quadro 6  - Corpo Docente em Exercício no G. A. - 1° Ginasial de 1962

1° ginasial

1° ginasial

1° ginasial

1° ginasial

1° ginasial

MATÉRIAS

Português

Geografia

SÉRIE

1° ginasial

1° ginasial

Francês

Religião

Matemática

Ed. Física

História

PROFESSOR

Carmelita Pinto Fontes

Maria Auxiliadora Calda

Rosália Bispo dos Santos

Carmelita Pinto Fontes

Leão Magno Brasil

Ma Edma Barros/
Candido Santos Pereira⁵¹

Maria Auxiliadora Diniz

Fonte: CEMPAD (1962b)
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Quadro 7  - Corpo Docente em Exercício no G. A. - 2° Ginasial de 1962

2° ginasial

2° ginasial

2° ginasial

2° ginasial

2° ginasial

MATÉRIAS

História

Religião

Inglês

SÉRIE

2° ginasial

2° ginasial

2° ginasial

Português

Geografia

Ciência

Francês

Matemática

PROFESSOR

Aldeci Figueiredo Santos

Pe. Everaldo Lima Viana⁵²

Lucia Vianna Ribeiro

Rosália Bispo dos Santos

Calcide Wistshire

Dr. Canuto Garcia Moreno

Carmelita Pinto Fontes

Leão Magno Brasil

Fonte: CEMPAD (1962b)

Aqui, no Quadro 8, mais uma modificação, com o retorno das disciplinas Ed. Física e Desenho, 
mas sem Geografia.

Quadro 8  - Corpo Docente em Exercício no G. A. - 3° Ginasial de 1962

3° ginasial

3° ginasial

3° ginasial

3° ginasial

3° ginasial

3° ginasial

MATÉRIAS

Religião

Desenho

Música

SÉRIE

3° ginasial

3° ginasial

3° ginasial

Francês

História

Inglês

Ed. Física

Português

Matemática

PROFESSOR

Carmelita Pinto Fontes

Cecília Teixeira

Nair Ribeiro Porto

Rosália Bispo dos Santos

Maria Auxiliadora Diniz

Lucia Vianna Teixeira

Ma Edma Barros /
Cândido Santos Pereira⁵³

Rosália Bispo dos Santos

Leão Magno Brasil

Fonte: CEMPAD (1962b)

O mesmo ocorre com o ano de 1963, na Ata de resultados finais, encontra-se apenas a 3° sé-
rie. A quarta série não aparece, contudo recorremos ao documento exposto na Figura 5.
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Nota-se que as línguas estrangeiras são retiradas da primeira série. A segunda série entra o 
inglês e o francês. Na terceira série só o inglês como língua estrangeira moderna. Na quarta série, 
as duas línguas voltam a compor o currículo, conforme descrita no quadro 9.

Figura 5 - Fragmento do documento “Corpo Docente em Exercício” do G. A.

Fonte: CEMPAD (1963)

Quadro 9

1° ginasial

MATÉRIAS

História

Religião

SÉRIE

Português

Ciência

Geografia

Matemática

PROFESSOR

Maria Matos de Andrade

Pe. Padre Gilson Garcia

Rosália Bispo dos Santos

Maria Simone Matos

Aldeci Figueiredo Santos

Leão Magno Brasil

2° ginasial Geografia

Religião

Ed. Física

Português

Francês

Ciência

Geografia

História

História

Inglês

Maria de Lurdes Amaral

Pe. Gilson Garcia

Rosália Bispo

Carmelita Pinto Fonte

Rosália Bispo dos Santos/
Maria Terezinha do Menino

Jesus L. Prado

Maria Simone Matos

Adelei Figueiredo Santos

Maria Auxiliadora Diniz

Maria Matos de Andrade

Consuelo D’Avila Melo Silveira

3° ginasial

4° ginasial

Inglês

Francês

Desenho

Português

Religião

Ciência

História

Latim

Lucia Viann Ribeiro

Maria Terezinha do Menino Jesus

Cecília Teixeira

Carmelita Pinto Fonte

Pe. João depens Goes

Dr. Marcos Teles de Melo

Maria Auxiliadora Diniz

Pe. Gilson Garcia
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Matemática Leão Magno Brasil

4° ginasial

Inglês Luciana Viana Ribeiro

Latim

Desenho

Religião

Pe. Gilson Garcia

Cecília Teixeira

Pe. João Depens Goes

Fonte: CEMPAD (1963)

A mudança curricular do G. A, sobretudo a partir de 1962, pode ser explicada pela Educação 
Básica. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ LDB de 1961. É importante destaca que 
a lei não delimitava as disciplinas, contudo determinava no seu Art. 45 que o ciclo ginasial contaria 

com nove disciplinas. De acordo com o parágrafo único, além das práticas educativas, não pode-

rão ser ministradas menos de 5 nem mais de 7 disciplinas em cada série, das quais uma ou duas 

deveriam ser optativas e de livre escolha do estabelecimento para cada curso (BRASIL, 1961).

Com as quatro séries do curso ginasial inseridas no seio da escola, o G. A cumpria um ciclo, 

colocava em seu estabelecimento todas séries do curso ginasial.

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 1966

Em 1966, com a nomenclatura de Colégio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia, im-

plantou-se a primeira turma de ensino secundário de segundo ciclo, a qual poderia ser desdobrada 

entre o curso clássico ou científico, atendendo ao que preceituava a Lei nº 4.024/61. Esse fato se 
constituiria como uma ruptura no G.A; a mudança não se deu apenas no nome, a Escola também 
sofreria outras transformações.

Dois anos após se tornar Colégio de Aplicação, a escola teria outra modificação significativa 
que a colocaria em um novo contexto. A partir de maio de 1968, tanto a Faculdade Católica de 
Filosofia de Sergipe quanto o Colégio de Aplicação foram incorporados à Fundação Universidade 
Federal de Sergipe. A Resolução de nº 1168 de 16 de dezembro de 1968 aprovou o regulamento 
de pessoal, o quadro único de pessoal, a tabela de salários e a organização da Universidade 
Federal de Sergipe. Logo, tudo mudaria no Colégio de Aplicação, pois agora se tornava parte de 

uma instituição federal.

Neste novo contexto, o Colégio de Aplicação passou a ser dependente da Universidade em 
termos financeiros, sendo que o critério para admissão da clientela através de exame permaneceu 
inalterado, e a taxa cobrada pela antiga Faculdade Católica de Filosofia foi transformada numa 
taxa irrisória.

Com a criação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Ginásio, já denominado Colégio 
de Aplicação, passou a pertencer a essa nova instituição, deixando sua vinculação com a Facul-

dade Católica de Filosofia de Sergipe. Desse modo, tanto o patrimônio quanto o quadro de pro-

fessores passaram a pertencer ao Governo Federal. A partir de então, a direção do Colégio ficou 
subordinada à Reitoria da Universidade e neste sentido foi determinado que não poderia assumi-la 
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professor que não tivesse formação superior. (NUNES, 2008, p. 73). Essa incorporação desenca-

deou outras e outras mudanças na escola, sobretudo na década de 1970.

Nessa época foi instinto o curso de nivelamento, a anuidade foi reduzida a uma taxa irrisória 

paga a universidade e o Colégio de Aplicação passou a ser dependente financeiramente da UFS. 
Através da resolução 27/72 a taxa do exame de admissão é retirada. A partir de 1973 a entrada 

dos alunos passou a ser a partir de sorteio dos candidatos inscritos, procedentes de escolas públi-

cas ou privadas, a condição era que tivessem sido classificados em 1° ou 2° lugares nos estudos 
da 4°a série.

Com a resolução 15/75/ CONSU aprova-se regimento do Colégio de Aplicação da Universi-
dade Federal de Sergipe. Em 1976 o critério de seleção era o sorteio, mas de uma listagem dos 
alunos que desejassem estudar na escola. Contudo, devido a um desnivelamento, foi abolido nos 

anos subsequentes, vigorando o processo de selecionar alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como afirmado em nota de rodapé, trata-se de uma pesquisa que está em seu início. Até o 
presente momento, as fontes analisadas nos permitiram uma ideia parcial das mudanças do Co-

légio de Aplicação. Buscou-se nesse texto, traçar um pequeno percurso do Ginásio de Aplicação 

da Faculdade de Filosofia de Sergipe, levando em consideração dois momentos que marcariam 
profundamente a escola: a mudança de Ginásio para Colégio de Aplicação e a saída dos domínios 

da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe para integrar a Universidade Federal de Sergipe. 
Cabe ainda mencionar, que apesar de ser regido por leis educacionais, o Colégio de Aplicação 

guardou suas peculiaridades e tudo isso, compõe uma espécie de identidade e/ou identidades 

desse modelo de escola implantada em Sergipe e no Brasil.
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Capítulo 6

Danilo Mota de Jesus

A CRIAÇÃO DE UM CURSO NA UFS:
ODONTOLOGIA (1966-1975)⁵⁴

Este capítulo tem por objetivo realizar uma breve análise da implantação do curso de Odonto-

logia na Universidade Federal de Sergipe (UFS), buscando compreender os aspectos históricos 
da formação do curso no Estado. Determinamos o recorte 1966 a 1975, pois estes dois momentos 
foram de grande importância histórica para o campo da Odontologia, pois, em 1966 foi legalmente 
criada a Fundação Faculdade de Odontologia de Sergipe e, em 1975 o Curso de Odontologia da 
UFS é reconhecido pelo Ministério da Educação.

Na tentativa de compreender os aspectos históricos da formação do curso de Odontologia do 
estado de Sergipe, buscamos identificar através das fontes diversas os caminhos para a formação 
de jovens que estavam em busca de formação profissional. O presente estudo buscará a aplica-

ção de uma pesquisa histórica com abordagem na história cultural, através da análise documental. 

Esta análise está baseada no método crítico descrito por Prost (2015), sobre o qual entendemos 

que a interpretação dos documentos supõe que o pesquisador esteja atento ao sistema de re-

presentações adotadas pelos notáveis da época, ao tempo que se torna indispensável levar em 

consideração as “representações coletivas”.

Para que possamos entender a forma como são tratados e vistos os documentos e as fontes, 

a noção de representação é de grande importância, pois ela nos auxilia a compreender o que é 

e qual o objetivo conforme a história cultural. Segundo Pesavento (2013), cabe à história cultural 

tentar entender as significações das práticas cotidianas de uma dada época, ou seja, a maneira 
como as pessoas liam o mundo. Essas representações passadas são acessadas pelo historiador 

por meio dos documentos e das fontes, que, por sua

vez, também se constituem como representações, já que se colocam no lugar do acontecido. 
Para Chartier (1990), representação diz respeito ao modo como em diferentes lugares e tempos a 
realidade social é construída por meio de classificações, divisões e delimitações. Para análise da 
formação do Curso de Odontologia, utilizamos os conceitos de campo e capital cultural com base 
nos escritos de Bourdieu (1979, 2002).

⁵⁴ Este escrito é parte da dissertação de Danilo Mota de Jesus apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PP-
GED) da Universidade Federal de Sergipe, em 2018.
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De acordo com Cruz et al. (2006), a formação no ensino superior é idealizada como um lugar 
de memória, de resgate das identidades, da compreensão do presente incorporando as dificulda-

des, as lutas e as conquistas do passado, as representações na forma de imagens e de documen-

tos, seus símbolos carregados de história e de significados.

Este estudo está relacionado a outros em andamento no “Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
História do Ensino Superior” (GREPHES) conduzido pela professora Dr.ª Josefa Eliana Souza, o 
qual tem como objetivo investigar as transformações históricas verificadas no âmbito do ensino 
superior, tendo como objeto principal a Universidade Federal de Sergipe/UFS. O Grupo também 
tem, em seu rol, pesquisas que buscam investigar as trajetórias de intelectuais da educação, 

representações, práticas pedagógicas, criação, circulação e difusão de impressos da UFS e de 
outras instituições superiores, entre trabalhos, dissertações, teses e livros, a exemplo do livro 

“História e Memória: Universidade Federal de Sergipe (1968-2012)” lançado em 2015.

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE ODONTOLOGIA

A educação formal para preparar estudantes para a prática da odontologia originou-se em 1840 

quando a Baltimore College of Dental Surgery foi criada pela Assembleia Geral de Maryland. A 
instituição serviu como um protótipo para a concepção de escolas de graduação em odontologia 

em outras cidades americanas e originou o padrão de educação odontológica moderna, com igual 

ênfase em conhecimentos sólidos de medicina geral e do desenvolvimento das habilidades da 

odontologia (UMSD, 2015). Já no Brasil, o primeiro curso de Odontologia foi criado através de um 
decreto do Governo Imperial, assinado por D. Pedro II em 25 de outubro de 1884. O ensino da 
Odontologia, naquele momento, foi vinculado simultaneamente às faculdades de medicina do Rio 
de Janeiro e Bahia, programado em três anos (FERRARI; ARAUJO, 2015).

Segundo Jesus (2016), no contexto sergipano, o primeiro curso de Odontologia do Estado foi 
criado em 1925, por meio do Decreto nº 913, do presidente do Estado Maurício Graccho Cardoso 

(1922–1926) que criou o curso de Farmácia e de Cirurgia Dentária em uma só escola, com direção e 
congregação única. Segundo o regimento da Instituição publicado no Diário Oficial do Estado em 20 
de fevereiro de 1926, o curso de Farmácia seria realizado no Instituto de Química e Instituto Parrei-
ras Horta, e o de Cirurgia Dentária no Hospital de Cirurgia. No entanto, o curso durou menos de um 

ano, não chegando a equiparação, devido à evasão dos alunos, e o novo Presidente do Estado Cyro 
Franklin de Azevedo (nov. /dez.1926), alegando medida econômica, suspendeu o funcionamento.

Se passaram mais de três décadas para que o ensino de odontologia voltasse a ser discutido 
novamente em Sergipe. Foi somente em 1957 que um grupo de dentistas se organizou em forma de 
sociedade com o intuito de fundar uma uma entidade com o objetivo de criar e manter uma Faculda-
de de Odontologia. Com a criação da Sociedade Civil Faculdade de Odontologia (SCFO), em 09 de 
abril de 1957, ocorre mais uma tentativa para implantar o ensino de odontologia em Sergipe, mas de-
vido a um desentendimento entre o presidente dessa sociedade, Arício de Guimarães Fortes, e o go-
vernador do Estado, Leandro Maynard Maciel (1955–1959), a iniciativa não logrou o êxito esperado.
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A Sociedade Civil Faculdade de Odontologia passou por um período de adormecimento que se 
estendeu até o ano de 1964, quando o dentista João Simões dos Reis⁵⁵ resolveu tomar a frente da 

Sociedade. O grupo se encoraja para voltar a lutar a fim de conseguir recuperar o prestígio social, 
e a criação da Faculdade de Medicina de Sergipe foi o que deu ânimo à categoria para voltar às 

atividades. Então, os membros da SCFO recomeçaram a batalha, inicialmente mobilizando a cate-

goria odontológica, em seguida buscando apoio político entre os deputados da bancada sergipana, 

e através desse apoio conseguiram a inclusão de verbas do orçamento da República para a Fa-

culdade de Odontologia, e também conseguiram com que profissionais pudessem se qualificar em 
centro de excelências no sul do país. Contudo, a Sociedade Civil Mantenedora não tinha condições 

de manter sozinha uma Faculdade de Odontologia. Foi com o apoio da Sociedade Odontológica de 
Sergipe (SOS) que os esforços se somaram e a ideia foi levada ao Conselho Estadual de Educa-

ção e, juntos, elaboraram um Anteprojeto de Lei, criando, assim, a Faculdade de Odontologia como 
um órgão estadual, por ser a forma mais viável à sua realização (PAIXÃO, 1999).

Durante o ano de 1966 o projeto tramitou no Conselho de Educação e, enquanto isso, os 
membros das Sociedades Odontológicas e Civil continuavam seus esforços em busca de recur-
sos para a institucionalização da Faculdade de Odontologia. No mês de agosto, o Governo Celso 
de Carvalho (1964–1967) se mostra sensível à causa, colocando a Faculdade no orçamento do 
Estado para o ano seguinte com um auxílio de oito milhões de cruzeiros. O prefeito Godofredo 
Diniz Gonçalves (1935–1941/1963–1967) em acordo com a Câmara Municipal de Vereadores 
de Aracaju também fez uma doação para auxiliar na instalação da Faculdade de Odontologia de 
Sergipe, por meio do projeto de Lei nº 29 de 19 de outubro de 1966, concedendo a importância de 
5 milhões de cruzeiros.

Uma nota publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23 de setembro de 1966 informou que 
Celso de Carvalho havia recebido uma comissão, da qual faziam parte Serafim Gonçalves e os 
dentistas João Simões e Jurandyr Cavalcante, que lhe foi entregar um memorial juntamente com 
um Projeto de Lei instituindo a Fundação da Faculdade de Odontologia de Sergipe. O Projeto foi 
encaminhado pelo Governador para o Conselho Estadual de Educação para apreciação e, em 11 

de dezembro, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado. O projeto foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa (Projeto de Lei nº62/66) no dia 20 de dezembro e, no dia 28, o Gover-
nador do Estado assinou a Lei nº 1448, criando a Faculdade de Odontologia de Sergipe.

Na ocasião deste evento, muitas pessoas estavam presentes, membros da Sociedade Odon-

tológica e da Sociedade Civil, bem como membros do Conselho Estadual de Educação e do go-

verno, além de outros, o Vice-Governador eleito, Prof. Manoel Cabral Machado, Prof. José Carlos 

de Souza (Secretário de Educação e Cultura), General José Graciliano Nascimento (Secretário 

de Segurança Pública), Dr. José Aloisio de Campos (Secretário Executivo do CONDESE)⁵⁶, Bel. 

João Moreira Filho (Chefe da Casa Civil), Serafim Goncalves de Oliveira (Vice-Cônsul de Portugal 

⁵⁵ Nascido na cidade de Itanhi (BA) em 04 de abril de 1916, filho do casal Eunápio Simões dos Reis e Benvinda Lima Simões dos 
Reis, João Simões dos Reis formou-se em odontologia pela Faculdade Fluminense de Medicina no ano de 1938. Segundo Além 
de dentista também se formou em jornalismo.
⁵⁶ Conselho de Desenvolvimento de Sergipe.
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e Presidente da Sociedade Mantenedora da Faculdade), Cap. Edgard Batista de Matos (Presi-

dente da Sociedade Odontológica de Sergipe), Dr. Arício de Guimarães Fortes, figura respeitável 
da classe, prof. Carlos Alberto Sampaio, D. Celina de Oliveira Lima, prof. Alcebíades Vilas Boas, 
Prof.ª Rosália Bispo dos Santos e Bel. Francisco Melo de Novais, representante do Conselho 
Estadual de Educação, uma delegação da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade 
de Goiás, com o Prof. Ivo de Carvalho, parlamentares, membros da Casa Civil e Militar, e grande 

número de odontólogos.

A solenidade marcou um momento muito importante para o futuro do ensino odontológico em 

Sergipe, assim, a Lei nº 1.448 tem sua publicação no Diário Oficial do Estado em 04 de janeiro 
de 1967. Entretanto, a Faculdade não foi fisicamente estruturada, segundo Paixão (1999), en-

quanto os trâmites burocráticos ocorriam, as duas Sociedades, Civil Faculdade de Odontologia e 
Odontológica de Sergipe, se mobilizaram junto aos governos federal e estadual com o intuito de 
conseguir verbas para a aquisição de um imóvel para o funcionamento da Faculdade. Por suges-

tão de Serafim Gonçalves, cogitou-se a compra de um antigo prédio na Praça Tobias Barreto. Os 
recursos disponibilizados pelos diversos segmentos políticos do Estado e pela contribuição dos 

sócios filiados àquelas entidades possibilitaram a compra do antigo prédio sugerido pelo presi-
dente da SCFO. Então, em dezembro de 1966, a Faculdade de Odontologia de Sergipe deu seu 
primeiro passo concreto.

Após Lourival Batista (1967–1971) ter assumido o governo do Estado em 1967, uma comissão 
de dentistas, envolvidos no processo para colocar a Faculdade de Odontologia em funcionamento, 
reuniu-se com o professor Carlos Alberto Barros Sampaio em 23 de fevereiro, reunião esta que 

contou com a participação de Dom Luciano José Cabral Duarte e, como resultado do encontro, 

foram estabelecidas algumas providências para o funcionamento da referida Faculdade.

Devido ao progresso para a criação da UFS, discutiu-se na reunião a possível inclusão da 
Faculdade de Odontologia dentro da nova Universidade, para isso uma comissão formada por 
dentistas (Grupo de Trabalho) foi criada para elaborar o Estatuto da Faculdade. A condução dos 
trabalhos ocorreu sem nenhum conflito aparente, por algum tempo, com debates e modificações 
quando necessárias. Mas, destoando da união constante, João Simões, com o auxílio de Serafim 
Gonçalves e de alguns poucos colegas, elaboraram um Estatuto no qual a Faculdade de Odonto-
logia seria responsável pela formação de dentistas sanitaristas, com um extenso currículo de cinco 
anos de duração, em tempo integral e com estágio obrigatório (não remunerado) durante um ano 
no interior do Estado, e outras propostas ditas por Paixão (1999) inadequadas à realidade e que 
iam em caminho oposto aos propósitos iniciais de todos os outros colegas. Para Bourdieu (2002) 
todo campo abriga conflito entre os agentes que monopolizam o capital específico do campo, por 
meio da violência simbólica (autoridade) contra os agentes com pretensão à dominação.

A atitude de João Simões e seus seguidores foi repudiada pelo restante dos membros da 

SCFO, isso ficou claro na Assembleia Geral convocada por Serafim Gonçalves (presidente da 
SCFO) a fim de apresentar o Estatuto. Conforme nota do jornal “Gazeta de Sergipe” (1967) o pre-

sidente da SCFO convidou os odontólogos de Sergipe e pessoas interessadas para Assembleia 
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Geral Extraordinária que foi realizada no dia 25 de abril, com o objetivo de tomar conhecimento 

dos estatutos apresentados à Secretaria de Educação para a Faculdade de Odontologia, bem 
como para apresentar subsídios para melhoria dos referidos estatutos. Mesmo tendo o presidente 

da SCFO em defesa da sua ideia, João Simões não conseguiu naquele momento convencer os 
membros da Sociedade Civil.

Mesmo em meio às incertezas, a luta pela estruturação do campo continuava. Segundo Bour-

dieu (2002), a estrutura do campo é um estado de relação de forças entre os agentes das institui-

ções que intervêm na luta ou na distribuição do capital específico que foi acumulado durante as 
lutas anteriores. Esta mesma estrutura, que está na base das estratégias destinadas a transfor-

má-la, está sempre em jogo: as lutas que ocorrem no campo colocam em ação o monopólio da 

violência legítima que é característica do campo considerado, isto é, em suma, a conservação ou 

subversão da estrutura da distribuição de capital específico.

Com a institucionalização da UFS, o curso de Odontologia tem maiores possibilidades para 
sua criação. A partir daí as reuniões passaram a ser mais constantes e, em uma delas, segundo 

Paixão (1999), a Sociedade Civil convidou o Dr. Edrízio Barbosa Pinto da Universidade Federal 
de Pernambuco, para intermediar as relações entre os órgãos governamentais, a Universidade e 
a categoria odontológica, contando com o apoio e a distinção dos membros do Conselho Superior 

da UFS, que na época era formado por Dom Luciano Cabral Duarte, Lauro de Brito Porto, Clóvis 
Conceição, Osmar Fontes, Aquiles Lima, Carlos Alberto de Sampaio e João Cardoso do Nasci-
mento Junior (então Reitor da UFS).

O jornal Gazeta de Sergipe, de 24 de abril de 1968, noticiou a vinda do Prof. Edrízio Pinto, 
Presidente da Associação Nordestina de Ensino de Odontologia (ANENO), para Aracaju com a 
finalidade de pronunciar uma conferência, intitulada “Planejamento de uma Faculdade de Odonto-

logia”, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, conforme Figura 1. Na agenda do Professor, 
segundo o jornal, além da conferência, nos dias que estaria na capital sergipana estavam marca-

dos encontros com o Governador do Estado Lourival Batista, com o prefeito Aloísio Campos, com 

o Secretário de Saúde Eduardo Vital, visita ao Hospital de Cirurgia, reunião com os representantes 

da odontologia do Estado e ainda um encontro com o presidente da Fundação Universidade Fe-

deral de Sergipe. A categoria considerou a visita de Edrízio Barbosa Pinto um grande passo para 

o funcionamento da Faculdade de Odontologia no ano seguinte.

JESUS, Danilo Mota de
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Figura 1 - Conferência com o Dr. Edrízio Barbosa Pinto.

Na foto podemos identificar da esquerda para a direita: Lélio Guimarães Forte, Manoel Cabral Machado, Edrízio Barbosa Pinto e 
João Simões dos Reis. Fonte: Acervo particular da família de Lélio Guimarães Fortes.

Enquanto esteve em Aracaju, Edrízio Pinto participou de diversas reuniões, e alguns jornais 

sergipanos acompanharam sua estadia na capital sergipana. No dia 28 de abril, os jornais Diário 

de Aracaju (1968) e o Gazeta de Sergipe (1968) publicaram matérias a respeito das atividades 
que o educador pernambucano participou, bem como sobre as conclusões das reuniões que acon-

teceram entre ele, os membros das Sociedades Odontológicas de Sergipe e com o Governador. 
Segundo o jornal Gazeta de Sergipe (1968) o professor se prendeu à decisão de que a Faculda-

de de Odontologia deveria ser criada dentro da Fundação Universidade Federal de Sergipe. De 
acordo com o jornal, Lourival Batista defendia a mesma ideia e afirmou que o caminho certo para 
a referida instituição seria a criação pela Universidade, embora daria seu apoio independente da 
forma que a faculdade fosse criada.

O jornal Diário de Aracaju (1968), ainda na edição de 28 de abril, informou a intenção do Pre-

sidente da FUFS de tentar harmonizar as forças de atuação contrárias dentro da SCFO. Segundo 
o periódico, Dom Luciano procurou reunir as forças antagônicas que discutiam a estruturação da 

Faculdade de Odontologia e assim ficou esclarecido que o funcionamento da escola de ensino 
superior seria com um currículo de quatro anos.

A CRIAÇÃO DE UM CURSO NA UFS; ODONTOLOGIA (1966-1975)
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⁵⁷ João de Andrade Garcez nasceu em Laranjeiras (SE) no dia 25 de junho de 1926, filho de Álvaro de Freitas Garcez e de Maria 
Leonice de Andrade Garcez. Fez seus estudos primários no Grupo Escolar Padre Dantas, em Maruim (SE). Cursou o ginásio no 
Colégio Salesiano, em Aracaju, e posteriormente ingressou no Ateneu Sergipense para realizar o curso complementar na área 
pré-médica. Em 1944, iniciou seus estudos superiores em Salvador, na Escola de Odontologia anexa à Faculdade de Medicina 
da Bahia, formando-se em 1946. Com a criação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1967, João de Andrade Garcez 
mobilizou-se, juntamente com outros colegas de profissão, pela implementação de um curso de odontologia nessa instituição, fato 
que iria se concretizar em 1971. No período compreendido entre 1969 e 1971, presidiu ainda o Conselho Regional de Odontologia 
de Sergipe (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2019).

Na disputa que se criou dentro do próprio campo, entre os membros da Sociedade Civil Facul-

dade de Odontologia, o grupo liderado por João Simões dos Reis sai derrotado e o outro grupo 
que passou a ser representado por João de Andrade Garcez⁵⁷ saiu vitorioso e com a promessa de 

inserção do Curso de Odontologia no próximo processo seletivo vestibular, que ocorreu em 1970. 
Segundo Paixão (1999), com a não aceitação do seu modelo de curso, João Simões encontra 

apoio na classe religiosa estanciana representada pelo bispo Dom José Coutinho (arcebispo da 

cidade de Estância), procuraram impor e infiltrar suas ideias no seio da sociedade daquele mu-

nicípio na tentativa de implantar, naquelas terras, a Faculdade de Odontologia, para que, então, 
pudesse transferir para a cidade a Sociedade Civil e todos os seus bens e patrimônio. Dentre os 

membros da Sociedade Civil, apenas Serafim Gonçalves, Bráulio Cabral Vieira e João Garcez 
Vieira apoiavam a ideia de João Simões. Mesmo com as desavenças entre os dois grupos em 

que a Sociedade Civil se dividiu, no ano de 1970 a odontologia saiu vitoriosa, o curso foi criado e 

passou a fazer parte da Faculdade de Ciências Médicas, oferecendo dez vagas.

Em 13 de Dezembro de 1969, o então reitor da Universidade Federal de Sergipe, Dr. João 
Cardoso do Nascimento Junior (1968-1972), através do ofício nº 255 direcionado ao Dr. Aloysio de 
Andrade, diretor em exercício da Faculdade de Ciências Médicas de Sergipe, solicitava autoriza-

ção para iniciar a implantação do Curso de Odontologia, abrindo vagas para o concurso vestibular 
a ser realizado em janeiro do ano seguinte, na falta de razões fundamentadas em contrário o do-

cumento considerava as seguintes conclusões: o Estatuto da Fundação Universidade Federal de 
Sergipe, em seu Art. 23, § 2º, determinava que, dentro do menor prazo possível, a Universidade 
instalaria e faria funcionar o Curso de odontologia, mantendo, assim, o propósito expresso no Art. 

187 dos primeiros Estatutos da Fundação, adaptados às exigências da Reforma Universitária; com 
a denominação de Faculdade de Ciências Médicas, já integraria a relação dos estabelecimentos 

constantes do Art. 23 a Unidade Universitária que funcionariam os cursos de medicina, odontolo-

gia e outros da mesma área de conhecimento.

A inclusão do curso de Odontologia na Universidade Federal de Sergipe deu-se em 1970, como 
parte da Faculdade de Ciências Médicas, funcionando o curso básico no Instituto de Biologia. O 
Ministério da Educação e Cultura e o Conselho Federal de Educação admitiram oficialmente a 
criação do Curso de Odontologia, em 10 de novembro de 1970, quando iniciou o funcionamento 
na Faculdade de Ciências Médicas da UFS. A criação efetiva do Curso de Odontologia foi noticia-

da pelo jornal Gazeta de Sergipe no qual ele traz a seguinte informação:

Foi Criada Faculdade de Odontologia

Por decisão unânime do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Sergipe, 
em sua última sessão plenária, foi aprovado o projeto oriundo da Reitoria da Universidade, 
criando a Faculdade de Odontologia, cujo curso funcionará ainda este ano.
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O relator do projeto que cria a unidade universitária, Dr. Eduardo Vital, após estudar detida-
mente a matéria votou no sentido de que a Universidade Federal de Sergipe deveria, ainda 
este ano, ministrar o curso de odontologia, não só por carência de um maior número desses 
profissionais, em nosso Estado, como também, para atender uma das recomendações do 
Governo Federal, que entre outros cursos prioritários a serem apoiados pelo poder público, 
figura o de ciências médicas, o qual inclui a Faculdade de Odontologia.

Para os candidatos ao Curso de Odontologia, da Universidade Federal de Sergipe, forma 
abertas para o corrente ano, 10 vagas, que poderão ser bastante ampliadas nos anos se-
guintes. As inscrições para todos os vestibulares, segundo fomos informados, serão feitas 
no período de 10 a 20 do corrente mês, no Departamento de Educação e Cultura, da Uni-
versidade (JORNAL GAZETA DE SERGIPE, 1970a, p.01).

O concurso vestibular do ano de 1970 foi realizado ente os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, 
no Estádio Estadual Lourival Batista. Esse foi o primeiro vestibular unificado realizado pela UFS. 
O primeiro edital para o concurso vestibular foi publicado na imprensa local no dia 09 de dezembro 
de 1969 e em datas posteriores, no entanto nas publicações não havia nenhuma referência ao 
Curso de Odontologia, haviam cinquenta vagas para a chamada “área biomédica”, ou seja, essas 
vagas seriam para o Instituto de Biologia. Foi após a aprovação do Conselho Diretor da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe que as vagas para o novo curso foram publicadas.

Para Paixão (1999), com a inclusão do Curso de Odontologia na UFS se fizeram necessárias 
algumas reformas administrativas na Universidade, entre elas a alteração da nomenclatura da Fa-

culdade de Medicina para Faculdade de Ciências Médicas. O curso básico teve início no Instituto 
de Biologia, com duração de dois anos, dividido em quatro semestres, abrangendo as disciplinas 

básicas do contexto curricular proposto inicialmente.

No dia 04 de fevereiro daquele ano, a imprensa local divulgou o resultado do concurso vesti-

bular para a alegria de uns e tristeza de outros que não conseguiram a tão sonhada aprovação, 

conforme descrito no Quadro 1. Nesse episódio, aqueles em que o capital cultural estivesse mais 

incorporado saíram vencedores, pois segundo Bourdieu (1979):

no concurso que, a partir do continuum das diferenças infinitesimais entre as performances, 
produz descontinuidades duráveis e brutais, do tudo ao nada, como aquela que separa o 
último aprovado do primeiro reprovado, e institui uma diferença de essência entre a compe-
tência estatutariamente reconhecida e garantida e o simples capital cultural, constantemen-
te intimado a demonstrar seu valor (p.5).

Essa diferença de essência a que Bourdieu se refere nos faz refletir que nem sempre aquele 
que incorporou um nível maior de capital cultural é o mesmo que se mostra mais competente. Qua-

trocentos foram aprovados para os diversos cursos da UFS, esses foram os mais competentes, ou 
melhor dizendo, foram os que tiveram sua competência reconhecida e garantida, e isso não significa 
necessariamente que aqueles que não foram aprovados eram detentores de menor capital cultural.

A CRIAÇÃO DE UM CURSO NA UFS; ODONTOLOGIA (1966-1975)
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O início dessa nova fase da UFS aconteceu na noite de 02 de março de 1970, no IHGSE, 
onde o Prof. Orlando Gomes, jurista baiano, proferiu a “Aula Magna” do Curso de Odontologia da 
Universidade Federal de Sergipe, intitulada “As novas Dimensões do Instituto da Propriedade”. A 
conferência foi presidida pelo Magnifico Reitor Prof. Dr. João Cardoso do Nascimento Jr., na qual 
o jornal Gazeta de Sergipe (Ano XV, nº4074, de 03 de março de 1970) registrou a presença do 
Governador Lourival Batista, do Representante do Tribunal de Justiça, Des. Antônio Vieira Barreto, 
do Prefeito de Aracaju Prof. Aloísio de Campos, do Presidente do Conselho Diretor da Fundação 
Universidade Federal de Sergipe, Dom Luciano Cabral Duarte, de todos os diretores das Faculda-
des e Institutos, além de diversos professores, estudantes, e várias pessoas que superlotaram o 
salão de conferência do Instituto Histórico. Assim, se inicia um novo momento na educação para 
muitos jovens sergipanos, em especial para os dez futuros odontólogos.

O curso teria suas aulas realizadas no Instituto de Biologia e no Hospital de Cirurgia, mas como 
o Instituto de Biologia ainda não tinha sua sede própria, as aulas aconteceram nas dependências 
do Hospital Cirurgia devido a um convênio estabelecido entre a Faculdade de Medicina e o referido 
hospital. Segundo Jesus (2016) e Paixão (1999), mesmo com a inclusão do curso de Odontologia 
na Universidade Federal de Sergipe no início de 1970, o Ministério da Educação e Cultura e o 
Conselho Federal de Educação admitiram oficialmente a criação do Curso de Odontologia somen-
te em 10 de novembro de 1970.

Assim, com o passar dos anos, a quantidade de vagas que foram oferecidas para o Curso de 
Odontologia foi aumentando, das dez oferecidas em 1970 passaram para vinte em 1971, chegan-
do a trinta vagas ofertadas no ano de 1972, mas com uma nova configuração, a partir deste ano 
o ingresso dos alunos aprovados no concurso vestibular começou a ser distribuído em semestre, 
por determinação da resolução nº 34/71, quinze alunos ingressariam no 1º semestre e os quinze 
restantes no 2º, essa configuração permanece dessa forma até os dias atuais.

Em 1971, Dr. Luiz Bispo (então Reitor em Exercício) considerando a proximidade do ano letivo 
de 1972, ano de início do ciclo profissionalizante do Curso de Odontologia, designa uma Comissão 
para estudos preliminares a fim de implantar o Curso Profissional de Odontologia. Após algumas 
reuniões, os trabalhos foram concluídos e, assim, decidiu-se que no primeiro ano do curso profis-
sional os alunos cursariam as disciplinas configuradas no Quadro 2.

Quadro 1 - Lista de aprovados para o Curso de Odontologia em 1970

Amélia Maria Soares Duarte

José de Souza Melo Sobrinho

Antônio de Andrade Lima

Antônio Resende de Almeida

Clóvis Valois Chagas

José Alberto Cerqueira do Nascimento

Virgílio de Carvalho Oliveira Sobrinho

Ronaldo Ribeiro de Oliveira

Mary Calazans Barreto

Maria Auxiliadora Nascimento Santos

Fonte: Jornal Diário de Aracaju (1970a).
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Quadro 2 - Distribuição das Disciplinas do Ciclo Profissional do Curso de Odontologia

2º ANO DO CICLO PROFISSIONAL1º ANO DO CICLO PROFISSIONAL

Materiais Dentários Clínica Odontológica II

Exodontia

Odontopediatria

Odontologia legal e Deontologia

Dentística Operatória Endodontia

Clínica Odontológica I Prótese Dentária II

Prótese Dentária I

Prótese Buco-Maxilo-FacialRadiologia Dentária

Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

Ortodontia

Patologia Buco-Dentária

Higiene e Odontologia Preventiva

Fonte: Quadro confeccionado pelo autor com base em documentos encontrados no acervo da família de Lélio Fortes.

Com a questão curricular solucionada, outro ponto a ser resolvido pela coordenação do Curso 

era a formação do corpo docente e, no que diz respeito à contratação de profissionais para compor 
o corpo docente do curso, ficou determinado que seriam contratados inicialmente oito professores 
no ano de 1972, por processo seletivo de acordo com normas próprias, e no ano de 1973 seriam 

contratados mais oito, conforme descrito no Quadro 3.

Quadro 3 - Relação de professores contratados por disciplinas ofertadas no Curso de 
Odontologia.

OFERTADA A 
PARTIR DE:

1972/2

1973/2

1972/2

1973/2

1972/1

1972/2

1973/2

1972/1

1973/1

1972/2

1973/1

1972/1

1972/1

1973/1

1973/2

1973/1

DISCIPLINA

Odontologia Preventiva

Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

Prótese I

Clínica Odontológica II

Materiais Dentários

Radiologia

Prótese Buco-Maxilo-Facial

Clínica Odontológica I

Odontopediatria

Patologia Buco-Dentária

Prótese II

Exodontia

Dentística Operatória

Ortodontia

Endodontia

Odontologia Legal e Deontologia

PROFESSOR

Carlos José Magalhães de Melo

João de Andrade Garcez

Lélio Passos de Guimarães Fortes

Zilnah Pinto Maciel

Fabiano da Silva Aguiar

Maria Linhares Nau

Jessé de Oliveira Andrade

Fernando dos Santos Vasconcelos

Maria José de Moura

Manoel Menezes Passos

Edildécio Andrade Vieira

José Reis da Cunha

Afrânio José Bastos

Manoel Cardoso Barreto

Armando Rodrigues de Brito

João Batista Perez Garcia Moren

Fonte: Quadro confeccionado pelo autor com base em documentos encontrados no acervo da família de Lélio Fortes.
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Já em relação ao espaço físico, para que as aulas do ciclo profissional pudessem ser realiza-

das da melhor forma possível, viu-se a necessidade de instalação de alguns laboratórios, visto 

que em sua maioria as aulas tinham teor prático, conforme observadas nas Figuras 2 e 3. Dessa 

forma, o convênio que a UFS mantinha com o Hospital das Clínicas “Augusto Leite” precisou ser 
reformulado. Buscando atender a programação de ensino estabelecida para os anos de 1972 e 

1973, foi elaborado um plano para aquisição de material para garantir a implantação progressiva 

do ciclo profissional de forma que pudesse aumentar a oferta de vagas no futuro.

Para cumprir com o planejado, vinte cadeiras e respectivos acessórios seriam adquiridos, sen-
do dez conjuntos para funcionar no ano de 1972 e os dez restantes no ano seguinte. Dessa ma-
neira, aos poucos os laboratórios e as clínicas foram sendo estruturados, com dez consultórios 
completos, separados por box, onde eram ministradas as disciplinas práticas de Clínica I e II, 
Endodontia, Exodontia e Clínica Odontológica Integrada.

Com o passar do tempo, o número de ambulatórios foi sendo ampliando, assim como os labo-
ratórios de práticas odontológicas e, então, a clínica odontológica pôde ser concretizada. Mas a 
despesa para montar toda a estrutura do curso de odontologia acabou gerando uma dúvida em 
relação a sua continuidade na UFS e esse fato fez com que muitos estudantes que pretendiam 
prestar vestibular para o curso partissem para outras instituições. A dúvida surgiu no momento 
que a direção do curso estava planejando a implantação do ciclo profissionalizante, pois é nesse 
momento que a Universidade mais necessita de recurso para comprar e instalar os equipamentos 
para que o curso pudesse funcionar, diferentemente dos outros cursos que, devido a sua trajetória, 

já possuíam uma estrutura basicamente pronta.

Figura 2 e 3 - Instalações do Curso de Odontologia

Fonte: Arquivo Central da UFS
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Com o curso estruturado, no ano de 1973, formaram-se os primeiros dentistas no estado de 

Sergipe, marcando um momento histórico do Curso de Odontologia da UFS e o jornal Gazeta de 
Sergipe (1973a) traz o seguinte informe:

Cinco Odontólogos Colam Grau

Os cinco primeiros odontólogos formados pela Universidade Federal de Sergipe colarão 
grau no dia de amanhã, no auditório do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, em solenida-
de prevista para as 20 horas e que terá como paraninfo o Reitor Luiz Bispo.

A primeira turma da Faculdade de Odontologia da UFS, que terá placa de bronze, comemo-
rativa, na Faculdade de Ciências Médicas, é formada pelos jovens Amélia Soares Duarte, 
Antônio de Andrade Lima, José de Souza Melo Sobrinho, Mary Calazans Barreto e Ronaldo 
Ribeiro de Oliveira. Os cinco cirurgiões dentistas programaram para o dia de sua formatura 
uma missa solene, às 8 horas, na Igreja de São José. A aposição da placa comemorativa 
será as 17 horas. Já o baile de confraternização, previsto para os salões do Iate Clube de 
Aracaju, será realizado no dia de amanhã (p.01).

O fato marca a história da odontologia em Sergipe, dizemos isso pela forma com que a im-

prensa local deu notoriedade ao acontecimento, o jornal Gazeta de Sergipe (1973b) além da nota 

transcrita acima, na edição do dia 16 de dezembro, trouxe uma nota com o seguinte título “UFS 
forma 23 médicos e 5 dentistas”, na qual foi publicada o nome de todos os dentistas e médicos 
formados naquele ano. A formatura dos primeiros dentistas da UFS aparece em duas publicações 
do Jornal da Cidade (1973a): na edição do dia 13 de dezembro (nº530) na coluna “Notas e Co-

mentários” (coluna do Dentista Jurandyr Cavalcante) na qual ele escreveu:

Amanhã, pela primeira vez, Sergipe forma cirurgiões-dentistas. Graças ao advento da Uni-
versidade Federal de Sergipe e a sua já famosa Faculdade de Ciências Médicas, cinco 
jovens estão colando grau na honrosa profissão de Magitot, Horace Wells e outros lumina-
res desse ramo da Medicina. A Sociedade de odontologia de Sergipe vai homenagear os 
primeiros odontólogos formado aqui mesmo em Sergipe (p.5).

Além da nota de Jurandyr Cavalcante, o Jornal ainda trouxe, na edição do dia 14, a mesma que 
noticiou a formatura dos médicos, um informe sobre a formatura dos primeiros dentistas com o 

título “UFS forma primeira turma de Odontólogos”. O informativo, além de listar o nome dos novos 
dentistas, também trazia a agenda das solenidades que se realizariam em virtude da formatura. 

Também encontramos uma nota complementar na qual o redator informa que os dentistas que 

atuavam no estado de Sergipe até aquele momento tiveram a necessidade de se deslocarem para 

outros estados, como, por exemplo, Pernambuco, Minas Gerais e principalmente para a Bahia, 

para conseguir sua formação e seus diplomas. Segundo Bourdieu (1979):

A objetivação do capital cultural sob a forma do diploma é um dos modos de neutralizar 
certas propriedades devidas ao fato de que, estando incorporado, ele tem os mesmos limi-
tes biológicos de seu suporte. Com o diploma, essa certidão de competência cultural que 
confere ao seu portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que 
diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem uma 
autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao capital cultural 
que ele possui, efetivamente, em um dado momento histórico (p. 05).
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Assim, entendemos que essa competência cultural conferida pelo diploma ao formando, tam-

bém lhe proporciona uma posição social, e o capital cultural por ele incorporado durante os longos 

anos de estudo confere-lhe o direito de atuar como cirurgião-dentista. A diplomação dos cinco 

novos dentistas foi um momento muito especial para a UFS, três convites diferentes foram con-

feccionados para o momento, dois de responsabilidade dos alunos (solenidade e baile) e outro de 

responsabilidade da Diretoria da Faculdade de Ciências Médicas (solenidade).

Apenas cinco dos dez alunos aprovados no vestibular de 1970 se formaram na UFS, mas esse 
fato não diminuiu o esplendor que uma formatura traz, assim, no dia 14 de dezembro de 1973, 

aconteceu, na Igreja São José, a missa solene de formatura dos primeiros odontólogos formados 

pela Universidade Federal de Sergipe. Às 17h naquele mesmo dia, os alunos se reuniram com os 
professores na Faculdade de Ciências Médicas para a aposição da placa de formatura, e às 20h 

a colação de grau aconteceu no Auditório do Colégio Atheneu Sergipense com a presença dos 

formandos, professores, familiares, amigos e outros convidados.

Mas a formatura desses dentistas não se constituiu apenas de ocasiões formais, pois, no dia 15 

de dezembro, aconteceu, nas instalações do Iate Club de Sergipe, o baile de formatura da peque-

na turma de dentistas, momento de festejar a conquista que um capital cultural que foi constituído 

com muito esforço, conforme ilustrado na Figura 4. O quinteto de odontólogos passou, a partir da 
diplomação, a fazer parte de um campo que legalmente exigia formação superior para ingressá-lo, 

embora alguns já participassem da SOS na condição de sócio acadêmico, após a conclusão do 
curso passa a ter seu capital cultural reconhecido pela categoria.

Figura 4 - Primeiros dentistas formados pela UFS entre os professores e homenageados

Fonte: Acervo particular da família de Lélio Guimarães Forte
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Até o ano de 1973, a UFS já havia realizado quatro Concursos Vestibulares e o Curso de Odon-

tologia já contava com 86 alunos⁵⁸ matriculados. No final do ano, mais especificamente em dezem-

bro de 1973, o então reitor da UFS, Prof. Luiz Bispo, requereu, ao Conselho Federal de Educação, 
o reconhecimento do Curso de Odontologia, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Fundação Universidade Federal de Sergipe. O requerimento gerou um processo identificado com 
o número 9801/74, sendo designado, para relatar o processo, o Conselheiro Antônio Paes de 

Carvalho. Além dele, foram designados os Professores Flávio Vellini Ferreira (da Universidade de 
São Paulo) e Volnei Garrafa (da Universidade de Brasília) para constituir a comissão verificadora.

O processo de reconhecimento do Curso de Odontologia tramitava no Conselho Federal de 
Educação, porém sem nenhuma pressa. Então, em virtude da proximidade da formatura da tercei-

ra turma de Odontologia, e preocupados com o reconhecimento do Curso, os alunos Hélio Feitosa 
e Edith Paixão, representando sua turma, foram pessoalmente procurar Dom Luciano José Cabral 

Duarte, que era o representante legal do Conselho Federal de Educação em Sergipe para tratar 

do assunto do reconhecimento (PAIXÃO, 1999). Os discentes foram recebidos por Dom Luciano 
que se comprometeu em agilizar os trâmites do processo, Segundo Paixão (1999), ele se empe-

nhou em ver concretizado o anseio da categoria odontológica, buscando localizar e acompanhar 

pessoalmente o processo (Processo nº 9801/74).

Depois da intervenção de Dom Luciano, a comissão de verificação composta pelos Professo-

res Flávio Vellini Ferreira e Volnei Garrafa veio a Sergipe para analisar as condições de funcio-

namento do Curso, vistoriando as instalações físicas e verificando a documentação apresentada, 
elaborando, assim, um relatório apontando deficiências mínimas e passíveis de correção.

Segundo o relatório da Comissão Verificadora, as instalações mostravam-se adequadas e con-

fortáveis para o bom funcionamento do curso, tanto no setor básico como no profissionalizante, 
este último, motivo de elogios por apresentar equipamentos atualizados que permitiam perfeitas 

condições de funcionamento e rendimento. Em virtude da boa avaliação da comissão, o relator An-

tônio Paes de Carvalho deu o parecer favorável ao reconhecimento do Curso de Odontologia da 
UFS. Seguindo o voto do relator, a Câmara Superior de Ensino também foi favorável ao reconheci-
mento. Assim, dia 02 de junho de 1975, o presidente da Câmara Superior de Ensino, o Relator e a 
Comissão Verificadora assinaram o processo. No entanto, somente no dia 25 de julho o presidente 
Ernesto Beckmann Geisel (1974-1979) assinou o decreto concedendo o reconhecimento do Curso 

de Odontologia da UFS. Desta forma, no dia 28 de julho de 1975, o Decreto nº 76025 é publicado 
no Diário Oficial da União.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o ano de 1966, muitas coisas ocorreram no campo da odontologia, a criação da Faculdade 
Aníbal Freire (de farmácia e odontologia) no ano de 1925 e sua posterior extinção no ano seguinte, 
além da criação da Sociedade Odontológica de Sergipe no ano de 1928, mas foi somente em 1957 
que a batalha para estruturar o campo recebeu um novo impulso com a criação da Sociedade Civil 
Faculdade de Odontologia, todavia ainda não foi com essa ação que a odontologia desenvolveu 
suas primeiras raízes no campo do ensino.

⁵⁸ Dados de UFS (1977).
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O sonho de ter um curso de odontologia em funcionamento em Sergipe, e produzindo um capi-
tal cultural na referida área, pareceu mais próximo da realidade em 1966 quando a Faculdade de 
Odontologia de Sergipe foi finalmente criada, no entanto, devido a disputas que ocorreram dentro 
do campo e as dificuldades financeiras da Sociedade Civil para criar e manter uma Faculdade, 
o progresso das ações direcionadas ao ensino de odontologia foi impossibilitado. Mesmo com o 

apoio de diversos membros da classe política do Estado, os esforços não geraram frutos imedia-

tos, pois com a institucionalização da UFS percebeu-se que a forma mais viável para que o curso 
de odontologia pudesse ser criado seria dentro na nova Universidade e foi assim que aconteceu. 
Em 1969, o curso foi criado e em 1970 foi realizado o primeiro processo seletivo, bem como a 
inclusão do curso de odontologia na Faculdade de Ciências Médicas. A formação da primeira 

turma de dentistas pela Universidade Federal de Sergipe culmina numa nova caminhada, agora 
em busca do reconhecimento, fato que só veio a acontecer em 1975 devido a intervenção de Dom 

Luciano Cabral, pois o processo se encontrava parado na Conselho Federal de Educação. Assim, 

depois de quase meio século de muita luta por parte dos profissionais da odontologia, o que fora 
um dia um sonho para Graccho Cardoso e para muitos sergipanos acabou por tornar-se realidade.

A necessidade de criar um curso de odontologia em Sergipe se deu como uma necessidade 

social de fortalecimento do campo odontológico, que buscava erradicar a atividade dos dentistas 

práticos, bem como contar com profissionais qualificados (com o devido capital cultural) para atuar 
nos devidos setores que careciam de dentistas qualificados, visto que muitos jovens que deixavam 
o estado em busca desse capital cultural, na maioria das vezes, não retornava a sua terra natal, 

preferindo fixar residências nos grandes centros urbanos.
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Capítulo 7

Elizabete Farias Lima Silva

MOVIMENTOS DA ENFERMAGEM BRASILEIRA E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
CRIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFS

O presente capítulo é um estudo histórico que objetiva descortinar os movimentos da enferma-

gem brasileira e as contribuições para a criação do Curso de Enfermagem da Universidade Fe-

deral de Sergipe (UFS). Trata-se de uma pesquisa fruto de discussões e ponderações, a partir de 
leituras promovidas pelo GREPHES - Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre a História do Ensino 
Superior, vinculado ao curso de pós-graduação em Educação da UFS.

Em atenção ao objetivo proposto no presente capítulo, como estratégia de pesquisa em Ciên-

cias Sociais, a opção foi por um estudo de natureza histórico-social, uma vez que busca investigar 

fenômenos sociais geradores de uma dinâmica social, na vida das pessoas, que direta ou indireta-

mente contribuíram na construção e preservação da história, no âmbito da enfermagem brasileira, 

a saber: o “como” da sua gênese, no cenário nacional, suas interfaces e contribuições, quando da 
efetiva institucionalização.

Consoante ao exposto, o presente estudo propõe como recorte cronológico o período compre-

endido entre 1923 a 1975, da institucionalização da enfermagem no Brasil à criação do Curso de 

Graduação em Enfermagem na Universidade Federal de Sergipe, respectivamente. Com vistas ao 
entendimento do leitor, algumas ponderações concernentes ao período antecessor à Instituciona-

lização da profissão foram contemplados, uma vez que influenciaram em decisões e acontecimen-

tos emblemáticos no tocante às melhorias das condições de vida da população.

Em que pese este discurso inicial, Chartier (2015) aponta para a linha tênue existente nas di-

versas histórias (das ideias, da literatura, da arte, da educação entre outras áreas) e nos orienta, 

em uma nova compreensão, a considerar que toda história, qualquer que seja, econômica ou 

social, demográfica ou política, é cultural. Acrescenta ainda que o saber histórico pode contribuir 
para dissipar as ilusões ou os desconhecimentos que durante longo tempo desorientaram as me-

mórias coletivas. Nesse particular, Padilha e Borenstein (2005), atestam que o estudo histórico 

tem o propósito de demostrar os sucessos, fracassos, ocorrência em geral, ou eventos ano âmbito 

a que se propõe investigar, segundo proposto no estudo.

Para Barros (2004), a história é considerada como campo de produção do conhecimento, onde 

preservam-se ‘homem’ e sociedade humana como objeto de estudo, o que permite trazer para o 
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cerne da investigação os possíveis atores sociais envolvidos nos movimentos da enfermagem 

brasileira e as contribuições para a criação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Ainda, como base introdutória, cabe pontuar que, para a realização deste estudo 
foi necessário consultar as seguintes fontes: livros, atas e demais escritos físicos e eletrônicos 

responsáveis pela composição e preservação da história da enfermagem sergipana, brasileira e 

da Universidade Federal de Sergipe.

Para tanto, o estudo em tela propõe, de modo intrépido, ser contribuição para a história da UFS 
e, por conseguinte, da enfermagem sergipana e nacional. Não obstante, aponta o contexto social 

e político; os percursos trilhados pela profissão e as contribuintes para a criação do Curso. Esta 
pesquisa é conduzida pelas seguintes questões: Quais movimentos foram trilhados pela enferma-

gem brasileira, desde a institucionalização até a consolidação da profissão? Diante dos movimen-

tos trilhados, quais foram as contribuições para o Curso de enfermagem da UFS? Para responder 
a estas perguntas, o autor atenta, na condução do presente capítulo, para o diálogo constante 

entre as fontes e suas relações entre si e com o meio de inserção no oportuno tempo histórico, 

acrescido da devida interpretação e outros pormenores, a saber: economia, sociedade e política 

local e nacional, contribuintes para o desenrolar da presente investigação, tal qual será discorrido.

REFLEXOS SÓCIO POLÍTICO À GUISA DA ENFERMAGEM: DA PRÁTICA SOCIAL À PROFIS-

SIONALIZAÇÃO

Século XIX, no apagar das luzes, o País passava por um período de (re)construção nos diver-

sos cenários organizacionais; resquícios de um “Brasil colônia” que, doravante a independência, 
urge por consolidar-se como Nação profícua e próspera. Para tanto, reconhece as dificuldades 
prementes nas diversas áreas constituídas, a saber: educação, economia e saúde; e traz no bojo 
do discurso social, na época propagado pelas autoridades competentes, esta tríade, como eixo 

basilar e norteador para medidas intervencionistas.

No âmbito da saúde, em especial a enfermagem, as ações empreendidas mostravam-se pou-

co eficazes, sem a devida maturidade estrutural e, por que não dizer, sob a tutela do profissional 
médico que, na oportunidade, atuava com o encorajamento necessário às ações de vigilância 

e à saúde, não obstante, por força das circunstâncias, “treinavam” pessoas leigas, disponíveis, 
religiosas, caridosas e obstinadas para a condução do cuidado com o enfermo pós procedimentos 

cirúrgicos e de assistência curativa, os chamados “práticos profissionais”.

No tocante à participação de pessoas disponíveis e engajadas no cuidado aos enfermos, des-

taca-se a significativa participação de mulheres religiosas, pertencentes a determinadas deno-

minações e ordens clericais da época. Teixeira (2012) destaca que, coube às religiosas iniciar o 

processo de modernização da enfermagem, com significativo avanço para a organização e mora-

lização do ambiente hospitalar, sendo auxiliadas e, posteriormente, substituídas, pelos enfermei-

ros laicos. Tal processo seria disparado nas capitais brasileiras, no século vindouro; de avanço 
gradativo que, pari passu, difundiria o ideário genuíno proposto sob ações flutuantes, inclinações 
sociais, políticas e econômicas da época.
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Sob a égide de um movimento cientificista⁵⁹, eis que surge o século XX, demarcado por confli-
tos e desafios em alusão à construção de uma nação chamada Brasil. Na esfera da saúde, período 
marcado pelo predomínio de doenças pestilenciais, a saber: febre amarela, varíola, cólera, tuber-

culose e outras endemias rurais que, por consequência, refletia negativamente no relacionamento 
comercial e nas questões de difusão econômico-social do País, fatos que consideraram a saúde 

pública como questão social.

Em razão das demandas sociais prementes, circunscreve-se uma ação conjunta dos Esta-

dos Brasileiro e norte-americano, através, respectivamente, do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP)⁶⁰ e da Fundação Rockefeller.⁶¹ Constituíram os pré-requisitos necessários para 

que fossem retirados do cenário público os visitadores de saúde, agentes ‘leigos’ que assistiam à 

população com conhecimento empírico, sem organização e controle formais, regulamentando-se, 

ao mesmo tempo, a enfermagem como profissão estratégica na organização sanitária da cidade 
do Rio de Janeiro, palco do movimento (MOREIRA, 1999). Ocorre a Institucionalização da Enfer-
magem brasileira.

O conhecimento do contágio e das teorias pasteurianas no final do século XIX e início do 
século XX foram, gradativamente, suplantando outras teorias e/ou crenças acerca do processo 

saúde/doença, contribuindo para a noção de saúde, modificando as atitudes da sociedade e reor-
ganizando os costumes sociais. O discurso da medicina oficial se tornava iluminado pelo combate 
eficiente aos micróbios, recomendando água limpa, sabão, medidas higiênicas de lavar as mãos, 
o corpo e as dependências da casa. Passou a existir a noção do risco do contágio, estabelecendo 

em definitivo, na prática, as teorias do agente biológico, do micróbio causador da doença.

De acordo com Valente e Viana, (2007), a Enfermagem no Brasil, demarca seu território e se 

estabelece no século XX, momento pontual, caracterizado por mudanças políticas no âmbito da 

saúde, demarcados pela chegada do Serviço Internacional de Saúde, da Fundação Rockfeller, 
marco no processo de ascensão profissional da Enfermagem em território brasileiro.

Sob a coordenação de Ethel Parsons, enfermeira norte-americana, responsável por chefiar a 
missão técnica de cooperação para o desenvolvimento da Enfermagem Brasileira, as enfermeiras 

estrangeiras puderam atuar na docência e na assistência, não só para atender aos serviços nas 

Inspetorias de Saúde do Departamento Nacional de Saúde Púbica (DNSP), mas, ainda, para 

atender às exigências do ensino, da investigação e da organização de serviços de saúde no in-

teresse da escola e da formação de enfermeiras, de modo a permitir os avanços da enfermagem 

e os processos de transformação no setor saúde e de expansão do ensino e da prática social da 

⁵⁹ Segundo Silva (2006, p. 11), o cientificismo no Brasil teve sua gênese a partir das investidas do médico sanitarista Drº Oswaldo 
Gonçalves Cruz, popularmente conhecido como “Oswaldo Cruz” que, no processo de aperfeiçoamento, estagiou no Instituto Pas-
teur, onde aprofundou sua formação em bacteriologia e toxicologia.
⁶⁰ Departamento Nacional de Saúde Pública: Departamento criado em 2 de janeiro de 1920, pelo Decreto nº 3.987, para ser o 
principal órgão federal da área de saúde, subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. O novo departamento corres-
pondeu, na prática, a uma reforma na estrutura da saúde pública brasileira, em particular pelo aumento da capacidade do governo 
federal para atuar além dos limites da capital do país e dos principais portos marítimos e fluviais, e pela incorporação formal, pelo 
Estado nacional, da preocupação com as doenças das populações do interior. Seu primeiro diretor foi Carlos Chagas, médico, 
sanitarista (HOCHMAN, 2019).
⁶¹ Fundação Rockfeller: Instituição norte-americana, frutos da política de negociações no campo das propostas e programas de 
saúde pública, no Brasil como em tantos outros países nos quais atuaram suas missões médicas e suas equipes de Enfermagem 
(KOBAYASHI; FARIA; COSTA, 2009).
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⁶² Reflete que esta Lei trazia pontos considerados fundamentais para o avanço da categoria: a colocação definitiva do curso de 
enfermagem “dentro das Universidades”, em seu art. 20, assegurava recursos para o funcionamento das escolas de enfermagem 
que fossem fundadas no País, além da concessão do direito das enfermeiras diplomadas privativamente ocuparem os cargos de 
chefia dos serviços de enfermagem nos hospitais e também nos serviços de saúde pública. Esta Lei, ao mesmo tempo que permitiu 
o “controle de qualidade” dos vários cursos de Enfermagem espalhados pelo País, eliminando os que não se ajustaram a esta 
nova legislação, permitiu a expansão daqueles cursos de auxiliares de enfermagem que estivessem de acordo com os ditames da 
Lei, em outros Estados, sendo este o primeiro curso legal de formação de pessoal de enfermagem em Estados como Alagoas e 
Sergipe’ (SANTOS et al, 2002).

enfermagem (CARVALHO, 2006). Atos que permitiram uma evolução racional, alusiva à profissão. 
Na Figura 1, pode ser vista uma solenidade em homenagem a enfermeira norte-americana Ethel 

Parsons, em 1926, por todos os serviços desenvolvidos em prol da profissão.

O ensino de enfermagem ganha o formato de Instituição em 1923 sob a influência do movimento 
sanitário que assolava o País; com efetiva consolidação, por força de Lei, a partir do desenvolvi-
mento industrial e modernização dos hospitais. A institucionalização do ensino de enfermagem no 

Brasil, portanto, está contida num contexto que ganha suas amplas dimensões quando remetida 

aos problemas de organização e funcionamento da sociedade e do Estado (TEIXEIRA et al, 2006). 
De acordo com Medeiros, Tipple; Munari (1999), emerge num momento histórico em que a questão 
da saúde ganha uma nova dimensão, com os primeiros traços de uma política de saúde identifi-

cada como uma das atribuições do Estado. No entanto, apesar de institucionalizada em 1923, sua 

consolidação se efetiva somente em 1949 com a Lei nº 775⁶², que dispunha sobre o ensino de 

enfermagem no Brasil, contemplando o ensino em enfermagem em ciclos. A saber, a referida Lei re-

gulamentou os cursos de enfermagem, prazos de duração do curso e compreensão entre ensino te-

órico e prático, condição “sine qua non” para a certificação e diplomação da equipe de enfermagem.

Figura 1 - Solenidade em homenagem a Ethel Parsons, da Fundação Rockefeller - 1926

(Ethel Parsons, responsável pela coordenação do Serviço de Enfermagem Sanitária, ao centro do grupo, de echarpe no pescoço, 
ao seu lado, Carlos Chagas (de bengala e chapéu). Cerimônia ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em julho de 1926).
Fonte: Moreira (1999).
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Os autores supracitados destacam que, na primeira metade do século XX, nas décadas de 
1930, 1940 e 1950, houve um crescimento significativo do número de escolas de enfermagem 
no país, fruto dos feitos e avanços sanitários propagados e ecoantes em todo território nacional. 

Por consequência, ocorreram importantes mudanças no modelo econômico agroexportador para 

um rápido processo de industrialização, a urbanização crescente, cresce a demanda dos serviços 

voltados para a atenção ao doente, aumenta o número de hospitais que passa a necessitar de um 

contingente de profissionais de enfermagem aptos ao atendimento das demandas e, sobretudo, 
com qualificação técnica.

Podemos constatar que as enfermeiras egressas das escolas da época, eram absorvidas pelo 

mercado de trabalho local, apoiadas nas necessidades oriundas do cenário político-social, atuan-

do, sob um olhar generalista, concernente com o contexto temporal, em atenção às demandas 

sanitárias e manutenção do sistema. A esse respeito, cabe apreciar, nas décadas de 1950 e 1960, 
que a enfermagem incorpora novas possibilidades de um conceito no entorno do seu modo operan-

te, graças ao momento emblemático na história, marcado pela inserção e desenvolvimento da in-

dústria no Brasil, onde as práticas estabelecidas na enfermagem são repensadas e sistematizadas.

Este foi um período demarcado pela incorporação das teorias de Taylor⁶³ no ensino e no traba-

lho de Enfermagem, com vistas para uma prática de enfermagem pautada em técnicas, processos 

de trabalho, sensível aos custos e economia dos materiais. Nessa perspectiva, se estabelecem 

escalas de serviços, atenção aos tipos de procedimentos, a utilização de mão-de-obra do aluno 

nos hospitais, além da preocupação com as técnicas (FORMIGA; GERMANO, 2005).

Acerca das décadas vindouras, com destaque para a de 1970, cabe pontuar que, diante dos 

movimentos e conquistas discorridos em tela, no curso do referido artigo, registrou-se um movi-

mento favorável no entorno das discussões sobre o currículo de enfermagem (não restrito so-

mente nessa esfera, como também em outras áreas), até o presente, conhecido como tecnicista, 

propondo uma reflexão sobre a profissão e o ensino. Vale ressaltar que no contexto sócio-político 
emergia um amplo desejo de redemocratização nacional, com vistas a um extenso debate no 

entorno do ensino de enfermagem no Brasil.

De acordo com Carvalho (2006), época caracterizada por um movimento político-social no país 
amplamente conhecido e denominado de “abertura democrática”, contexto no qual foi criado o Sis-

tema COFEn/COREn (Conselho Federal de Enfermagem e Conselhos Regionais de Enfermagem) 
cuja finalidade era a fiscalização da prática de enfermagem em todo território Nacional. Neste 
contexto, o ensino de enfermagem, definia uma formação profissional em nível de graduação com 
conclusão em três áreas intituladas “habilitações” (Enfermagem Médico-cirúrgica, Enfermagem de 
Saúde Pública e Enfermagem Obstétrica), neste movimento, apesar dos avanços apontados pela 
categoria, evidenciava-se como desvantagem, nas “habilitações”, um perfil “biomédico-curativo”.

⁶³ Técnico em mecânica, operário, posteriormente formado em Engenharia mecânica. Idealizador da Teoria da Administração 
Científica, fundamentada na aplicação de métodos da ciência positiva, racional e metódica aos problemas administrativos, a fim 
de alcançar a máxima produtividade. Essa teoria provocou uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e no mundo 
industrial (MATOS; PIRES, 2006).
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Consoante ao exposto, os movimentos baseados na formação profissional acentuam debates 
e discussões sobre o currículo de Enfermagem (como em outras áreas), até então centradas no 

tecnicismo; passam a refletir sobre a profissão e o ensino movidas por outro momento político do 
país, sua luta pela redemocratização, trazendo à tona propostas de mudanças fundamentadas em 

vertentes críticas. Pouco a pouco começam a despontar alguns estudos e discussões sobre a en-

fermagem como prática social articulada a outras práticas sociais, políticas, ideológicas. Muda-se, 

portanto, a ótica do entendimento da Enfermagem, do seu processo de trabalho e de seus traba-

lhadores. Nessa perspectiva, a área de administração passa a constituir um espaço privilegiado 

para os debates e discussões dos rumos da categoria (FORMIGA e GERMANO, 2005). 

MOVIMENTOS RESSONANTES EM SERGIPE: DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROFIS-

SÃO À CRIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFS

O Estado de Sergipe ansiava por melhores condições de saúde, haja vista as moléstias que 
acometiam a população e, por consequência, contribuíam negativamente com elevados índices 

de morbidade e letalidade, além dos impactos na economia do Estado. Não obstante, Sergipe, 

através das suas vozes, clamava por um movimento empreendedor, de esperança, capaz de al-

cançar uma assistência à saúde que contemplasse as demandas da sociedade e, sobretudo, que 

saneasse os anseios advindos do povo.

As ações de promoção e prevenção à saúde, idealizadas a partir da celebração do convênio 

entre a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e Fundação Rockefeller previa, no bojo cen-

tral das atividades, um plano nacional robusto e desafiador que contemplasse todo o território 
nacional; uma vez que tais medidas seriam refletidas na economia do país, nesta perspectiva; 
a movimentação do capital interno e estrangeiro, a partir do interesse dos demais países em 

exportar e importar produtos oriundos do Brasil sem que houvesse entraves no tocante às condi-

ções sanitárias e, por consequência, melhores condições de vida para as pessoas, haja vista que 

as condições de saúde eram precárias e as doenças prevalentes relacionavam-se aos hábitos, 

costumes e comportamento da população, razão pela qual se vislumbrava a figura profissional do 
enfermeiro como agente norteador de ações sanitárias integradoras na saúde pública.

Para fins de assistência à saúde, Sergipe contava com casas de caridade, o panorama dos 
hospitais sergipanos não agradava aos médicos nem à população, fato que inquietou a comu-

nidade médica, da época, liderada por Dr. Augusto Leite⁶⁴, que em reunião com o Governador 

do Estado, Graccho Cardoso, expôs todas as dificuldades e impactos na saúde da população, 
culminando na idealização e, posteriormente, inauguração de um Hospital Geral, ora denomina-

do: Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia, em 02 de maio de 1926 (SILVA, 2006), conforme 
ilustrado na Figura 2.

⁶⁴ Nas palavras de Silva (2006. p. 22), “Maior expressão médica do século passado, o Patrono e o luminar da medicina sergipana”. 
Augusto César Leite nasceu no engenho Espírito Santo, município de Riachuelo (SE), no dia 30 de julho de 1886, filho de Francisco 
Rabelo Leite e de Maria Virgínia Acióli Leite. Iniciou os estudos em sua cidade natal, concluindo o curso secundário nos colégios 
Sebrão e Carneiro Ribeiro, em Salvador. Prestou ainda alguns exames no Ateneu Sergipense e, em 1909, diplomou-se pela Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Clinicou nos municípios de Capela e Maruim, fixando residência 
em Aracaju. Nomeado diretor da Escola de Aprendizes Artífices da capital, assumiu o cargo em fevereiro de 1910. Foi professor 
da cadeira de higiene do Ateneu Pedro II e diretor do Hospital de Cirurgia, da Maternidade Francisco Melo e do serviço cirúrgico 
do Hospital Santa Isabel. Atuou também como jornalista, tendo colaborado em quase todos os jornais de seu estado. Foi ainda 
presidente da Sociedade de Medicina e membro da Academia de Letras de Sergipe. Faleceu em Aracaju no dia 9 de fevereiro de 
1978 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2019).
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Figura 2 - Hospital de Cirurgia. Início do século XX. Aracaju - Sergipe

Fonte: Fotografia de Waldemar Neto. Reproduzida do blog sergipeemfotos.blogspot.com.br

O contexto histórico nacional, já mencionado na referida obra, aponta que os chamados “práticos 
profissionais” eram treinados por médicos, no tocante aos cuidados de enfermagem prestados aos 
pacientes, nas diversas necessidades terapêuticas e em Sergipe não era diferente. Umas das gran-

des preocupações do Dr. Augusto Leite foi na qualificação dos profissionais de enfermagem, em 
alguns momentos, treinados por ele, os chamados “práticos”, fato que resultou em uma resolução 
razoável naquelas circunstâncias: a entrega do serviço às irmãs de caridade (SANTANA, 2005).

Vieira e Faro (2001, p. 382) relatam que, “até o ano de 1931 a saúde de Sergipe se direcionava 
à vigilância sanitária e combate a doenças pestilenciais”. A criação da ENSP, na capital federal, e 
a repercussão dos trabalhos prestados por estas enfermeiras no combate às epidemias e organi-

zação das unidades de saúde, fez com que outros Estados procurassem Enfermeiros formados 

por esta Escola para composição dos seus quadros. Tais desdobramentos resultaram na criação 

do Departamento de Saúde Pública de Sergipe, pelo Decreto de 16 de maio de 1931, sob a coor-
denação do Dr. José Rodrigues Bastos Coelho, que passa a enviar as jovens sergipanas para a 
então Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), cujas primícias basilares estavam compreendi-
das no modelo “anglo-saxônico”, mundialmente conhecido como enfermagem moderna, para que 
passassem pelo processo de formação superior e, posteriormente, já formadas, contribuíssem na 

organização do serviço de saúde do estado, fato que não aconteceu.
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Muitas enfermeiras, por força das demandas de assistência à saúde, existentes nas capitais, 

não retornavam para os seus Estados de origem, dificultando e fragilizando ainda mais o planeja-

mento e perspectiva que as autoridades locais tinham acerca do retorno destas profissionais e da 
inserção destas, no mercado de trabalho local. No que se refere às inovações da assistência de 

enfermagem, Sergipe acompanhou tais movimentos e, sobretudo, assegurou a aplicabilidade do 

referido modelo nos serviços de saúde local e, posteriormente, nas regiões interioranas do Estado; 
de modo ainda incipiente, porém, contínuo.

Paralelo a isso, no âmbito da economia, o estado de Sergipe sobrevivia, predominantemente, 

da industrialização de cana-de-açúcar e da pecuária, não obstante, este pequeno, porém, signi-

ficativo “grupo social” constituído por fazendeiros e proprietários de terras frutíferas e geradoras 
de renda, detinham uma participação expressiva para as finanças do Estado e, por razões de 
continuidade do negócio, para além de gerações, em sua maioria, os filhos deste “seleto grupo” 
eram impulsionados a migrarem para outros estados, com o intuito da busca por novas oportuni-

dades, formação profissional e diplomas, para que lhes fossem assegurados além do status social, 
progresso econômico.

No início do século XX, a riqueza de Sergipe vinha predominantemente da indústria da cana 

de açúcar e da pecuária. Os senhores de engenhos e os fazendeiros detinham grande parte 

dos dividendos políticos. Seus ricos herdeiros, bem como jovens ambiciosos, mas menos 

aquinhoados de riqueza, sabendo das oportunidades em Aracaju, começaram a migrar para 

a cidade. Sabiam que as oportunidades de conquistar status socioeconômico estavam nos 

estudos e nas formaturas dos cursos superiores. Entretanto, como ainda não existiam esses 

cursos em Sergipe, quem desejasse cursar Medicina ou Direito teriam necessariamente que 

estudar em outras cidades, sendo as mais procuradas pelos sergipanos, o Rio de Janeiro, 

Salvador ou Recife (SILVA, 2006, p.17 e 18).

Vale enfatizar que as décadas vindouras: de 1930 e 1940 foram tempos difíceis e desafiado-

res para o estado de Sergipe, pois trouxeram como pauta de uma agenda político-social, parte 

integrante de um macroprojeto Nacional, cuja prioridade apontava para a necessidade de imple-

mentação de novas proposições, hábitos e costumes que, adiante, impactaria em um novo (re)

modelamento de gestão, em virtude das políticas promovidas pelo País que, de modo sistemático 

e contínuo, seriam difundidas pouco a pouco; não obstante, o movimento cientificista, a industria-

lização e o novo formato de atuação técnico e profissional.

Consoante exposto, Bretas e Oliveira (2014), destacam o projeto científico desenvolvido no 
País e posto em questão, efetivamente, a partir dos anos de 1950, em destaque, a política de 

federalização das Universidades. Afinal, na medida em que a organização social do trabalho se 
torna mais complexa em função da industrialização, urbanização e de outros setores econômicos, 

mais se requer a extensão e abrangência escolar para a população. Por isso, as abordagens de 

ordem política e econômica estão plenamente justificadas e adequadas para a análise deste setor 
de ensino, pois procuram desvendar as razões dos sistemas político e econômico em requerer o 

avanço da escolaridade para as diferentes classes sociais da população brasileira. Neste entendi-

mento, o referido autor assinala, a seguir:
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O que se pode observar na pesquisa empírica sobre a educação superior no Estado de 
Sergipe é que os institutos e laboratórios de Ciências Naturais desempenharam importante 
papel no início do século 20. Na década de 1920 houve a tentativa de erguer uma estrutura 
de ensino superior que não foi bem sucedida, pois o Estado de Sergipe teve que esperar 
quase três décadas para assistir ao surgimento das primeiras faculdades locais. Só a partir 
do final da década de 1940 é que surgem os primeiros estabelecimentos de nível superior: 
a Faculdade de Ciência Econômica (1948), a Faculdade de Química (1950), a Faculdade 
de Direito (1950), acompanhadas da criação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 
- FCFSE (1950) e de sua mantenedora, Sociedade Sergipana de Cultura; a Escola de Ser-
viço Social (1954) e, finalmente, a Faculdade de Ciências Médicas (1961), A UFS começou 
a ser criada no ano de 1963, pela lei n. 1.194, de 11 de junho, quando o governador do 
Estado de Sergipe, João de Seixas Dória, autorizou a transferência dos estabelecimentos 
de ensino superior existentes no Estado para a Universidade Federal de Sergipe (BRETAS; 
OLIVEIRA, 2014, p. 154-156).

Portanto, podemos afirmar ser, a UFS, Instituição-mãe, pioneira do ensino superior no Estado, 
responsável por disparar, na década de sua criação, o processo de implantação e estruturação da 
educação do ensino superior, de modo fragmentado, porém consistente, com impactos significa-
tivos, no cenário nacional, uma vez que estabeleceu um pólo importante na formação profissional 
local, refletindo nas demandas sociais e econômicas latentes, estabelecendo caminhos sólidos e 
substanciais para a população sergipana da época.

No contexto da saúde, a década de 1950 traz significativa contribuição para o avanço da enfer-
magem em Sergipe. De acordo com Mattos e Campos (2011), demarca a vida cultural, científica 
e política da enfermagem sergipana: Criação da Associação Brasileira de Enfermagem, seção - 
Sergipe e da escola de auxiliares de enfermagem que teve início das suas atividades no interior 
do Hospital de Cirurgia, além do Código nacional de ética de enfermagem.

Tais movimentos evidenciaram que o processo de desenvolvimento científico-cultural no es-
tado foi desencadeado por um grupo de Enfermeiras, precursoras da profissão em Sergipe que, 
diante das demandas, do cenário e das mudanças refletidas nas melhores condições de trabalho, 
por força das (re)adequações e avanços no tocante à cientificidade requerida na tecnologia da 
profissão, com reflexos nas condições de vida da população, fizeram valer tamanha importância 
da profissionalização da enfermagem para o progresso do estado, no âmbito da saúde, e por se 
tratar de uma prática social, com sensíveis impactos na área econômica, social e política; argu-
mento que sensibilizou as várias esferas de autoridades da época, nos diversos níveis de atuação. 
Assim sendo, ensino superior de enfermagem, no estado, emergiu.

É mister pontuar que o processo de implantação e estruturação do serviço de enfermagem em 
Sergipe inicia-se ainda na década de 1950, a partir dos movimentos sociais estabelecidos no es-
tado, em consonância a legislatura contemplativa à profissão, outorgada e difundida, em ano an-
terior; não obstante, os movimentos sociais ganham força, a profissionalização “pede passagem” e 
eis que, em meados dos anos 1970, em Sergipe, o ensino superior em enfermagem é criado, pre-
cisamente em outubro de 1975, através de resolução⁶⁵ aprovada no referido ano. Sob o auspício 
de um “novo tempo”, propulsor de novas possibilidades e avanços para a sociedade. Marco para 
a sociedade sergipana, no que diz respeito às medidas saneantes de atenção à saúde da época.

⁶⁵ Em 23 de outubro de 1975, a reunião do Conselho Superior da UFS (CONSU) discutiu e aprovou a Resolução nº. 18/75, que tra-
tava da criação do curso superior de Enfermagem na Universidade Federal de Sergipe. À época, o curso funcionava na Fundação 
de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), passando na década de 1980 à Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos 
e, em 1991, ao Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior, em Aracaju, onde mantém seu funcionamento até 
a atualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em tela discorreu acerca dos movimentos percorridos pela enfermagem brasileira e 
as contribuições para o Curso de enfermagem da UFS; estabeleceu como marco inicial o período 
da institucionalização da enfermagem moderna, a partir da celebração do convênio firmado entre 
“Fundação Rochkfeller e Departamento Nacional de Saúde Pública”, até a criação do Curso de 
Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe.

No “debruçar sobre os textos” foi possível evidenciar que na transição entre os séculos XIX e 
XX, vários foram os movimentos políticos prementes no País, originários a partir da sua indepen-

dência, decorrentes de um movimento libertário e empreendedor, difundido nesta época. Os escri-
tos apontaram que a palavra de ordem permeava no entorno da constituição de uma Nação, cujos 

padrões reivindicatórios versavam na seguinte tríade: Saúde, Educação e Progresso Econômico.

Neste entendimento, o presente estudo apresentou os movimentos trilhados pela saúde públi-

ca brasileira, a importância da constituição da equipe de saúde, no referido tempo, ora representa-

da unicamente pelo profissional médico, na ocasião, detentor do conhecimento científico, que, por 
vezes, treinavam pessoas “leigas” para a prática assistencial de tratamento aos enfermos, contu-

do, as ações se destacavam no âmbito caritativo, as moléstias eram prevalentes. A crise sanitária 

estava instalada no País, fato que resultou na intervenção e adoção de medidas intervencionistas, 

propostas pelas autoridades governamentais, na esfera federal e, difundidas em todo território 

nacional, através de parcerias entre ENSP e os estados brasileiros; dentre outras demandas pre-

mentes, a propagação da enfermagem brasileira como Instituição.

Demarcado o momento crucial para o desenvolvimento e difusão das ideias permeadas pelo 

modelo anglo-saxônico da Enfermagem Moderna no Brasil, a presente investigação indica que as 

investidas foram pouco exitosas, no que diz respeito ao plano audacioso e desafiador proposto 
pela ENSP e, posteriormente executado pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. É mister 

pontuar, parafraseando Medeiros, Tipple; Munari (1999) que, efetivamente, a consolidação da 
enfermagem brasileira ocorre com a promulgação da Lei nº 775/1949, momento emblemático para 

a profissão, onde se dispõe sobre o ensino de enfermagem no Brasil. A partir daí seu saber foi 
sistematizado e ampliado nas amplas esferas sociais.

Na segunda parte do estudo, direcionamos as atenções para a gênese, institucionalização e 

consolidação da enfermagem sergipana e as contribuições que culminaram na criação do curso de 

Enfermagem da UFS. Pareceu-nos importante registrar que as ações de saúde em Sergipe eram 
incipientes e se demarca, como ponto de partida, nas investidas propostas por profissionais médi-
cos, liderados pelo Dr. Augusto Leite que, segundo (Silva, 2006), reivindicou ao então Governador 
do Estado melhores condições de trabalho, no tocante aos serviços prestados nas Casas de Cari-

dade da época, fato que resultou na criação de um Hospital Geral, que mais tarde seria cenário de 

um (re) modelamento técnico-científico e social para a enfermagem sergipana.

Sob os reflexos oriundos do planejamento original proposto, quando da Institucionalização da 
profissão no âmbito nacional, o presente estudo identificou que em Sergipe as décadas de 1920 
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e 1930 foram marcadas por ações à saúde de cunho caritativo, executados por “práticos”, sob a 
liderança das irmãs de caridade que, segundo Santana (2005), saída encontrada, já que não havia 

no estado, Enfermeiras diplomadas que pudessem organizar os serviços existentes nos moldes 

preconizados, segundo propunha as autoridades em saúde da época.

A criação do Departamento de Saúde Pública de Sergipe dá um novo fôlego para as aspirações 

do estado no tocante as ações educativas de saúde pública, inicia-se o envio de jovens sergipa-

nas para cursarem enfermagem na capital da república, no diálogo com Vieira e Faro (2001), fica 
evidente que nesta perspectiva, novos rumos são tomados que, a posteriori, culmina na chegada 

da primeira enfermeira diplomada no estado. Em outra vertente da história, destaca-se a Lei nº 

775/1949, que regulamenta o ensino de enfermagem no Brasil, traz esclarecimentos acerca da 

atuação deste profissional, sua importância e, por consequência, impacta nas condições assis-

tenciais existentes. Cabe pontuar que, a referida Lei deu robustez a Enfermagem nacional, em 

particular, um grupo de enfermeiras pioneiras da profissão, em Sergipe.

O ensino superior em Sergipe inicia-se ainda na década de 1920, ação não exitosa, contudo, 
registra a inquietação latente na elite sergipana acerca da necessidade de compor, a nível local, 

um centro formativo de ensino superior que atendesse as necessidades de formação profissional 
do estado. Tal inquietação perdurou longos anos, até que os avanços decorrentes na economia 

nacional, a saber: o processo de industrialização e outros reflexos sentidos, a partir deste evento, 
imprimiram um determinado ritmo que, trariam à tona um movimento cultural e social de vanguar-

da, que resultou nas décadas de 1940 e 1950, na inicialização do ensino superior em Sergipe, e 

efetiva criação da Universidade Federal de Sergipe na década de 1960.

Diante de tal panorama, evidenciado nos achados, ora discutidos, acerca da criação do curso 

de enfermagem na UFS, a presente investigação evidencia que os caminhos trilhados pela enfer-
magem sergipana, desde a sua gênese até a efetiva consolidação, propõe como reflexão de que 
os embates, conquistas, desafios, pontuados na referida obra, nos ajuda a conceber que o ensino 
de enfermagem da UFS se estabeleceu por um movimento.

Nacional emblemático, que propunha a integração, expansão e (re) formulação universitária, 

ademais, cabe pontuar que nas terras sergipanas havia um ambiente propício para tal empreitada, 

haja vista a existência de um grupo de profissionais enfermeiras que enxergou, a partir das suas 
práticas assistenciais, a necessidade de instituir, no campo acadêmico, um eixo formativo de nível 

superior para a profissionalização do Enfermeiro e, sobretudo, assistência à comunidade no aper-
feiçoamento e cientificidade deste profissional na sua prática social.

Portanto, os escritos reforçam que a enfermagem brasileira, em especial a sergipana evoluiu 

ao longo das décadas e que os avanços da profissão permanecem apoiados desde as primícias 
do cuidado até a cientificidade das ações, na sensibilização de pessoas, grupos, comunidades e 
na valorização do seu percurso, como profissão receptiva ao meio em que se insere.
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Capítulo 8

Salim Silva Souza

BIBLIOTECAS DA UFS: 
DE UNIDADES ISOLADAS A UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Considerando os dias atuais, em que diariamente se produzem novas publicações, pesquisas, 

descobertas, notícias e os mais variados tipos de suportes, como impressos, mídias, virtuais, 

entre outros, a biblioteca tem cumprido seu papel de fazer a seleção, descarte, organização e 

disponibilização dessas informações de maneira que seus usuários as encontrem de maneira 

ágil e eficiente. Isso evidencia-se em uma escala mais acentuada quando se trata das bibliotecas 
universitárias, que existem como parte de instituições de ensino superior (IES) e que apoiam, em 

sua essência, o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, por meio de seus serviços de acesso 

à informação para o desenvolvimento de projetos científicos.

As bibliotecas universitárias, no geral, atendem a um público diversificado e qualificado, que 
vai desde o estudante de graduação de cursos presenciais e de Ensino à Distância (EAD) até 

pós-doutores, além da comunidade em geral, de modo que o nível de exigência na qualidade dos 

serviços prestados por ela é muito solicitado. Suas funções não mais comportam apenas suas ta-

refas básicas, mas sim um processo frequente de diálogo e ajustamento de interesses entre suas 

necessidades de funcionamento e a de seu público.

É o caso do objeto do estudo empírico que gerou este capítulo, cuja pesquisa é de caráter 

histórico com o objetivo de compreender e descrever a trajetória das bibliotecas que compõem 

atualmente o Sistema de Bibliotecas da UFS (SIBIUFS) ao longo de seus quarenta de existência. 
Durante este período elas vêm desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento inte-

lectual dos alunos e servidores da Universidade Federal de Sergipe, além de suprir as demandas 
do Colégio de Aplicação no atendimento a alunos do ensino fundamental.

Essa pesquisa foi realizada com base na área da História da Educação e por meio da análise 

bibliográfica e documental, amparadas nos pressupostos teórico-metodológicos da Nova História, 
mais especificamente na corrente historiográfica denominada História Cultural. Chartier (2002) 
está entre os pensadores que exemplificam e discutem essa nova abordagem, para ele,
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As discussões travadas em torno dessas propostas, às vezes perturbadoras, transformaram 
profundamente os modos de pensar, de trabalhar e de escrever dos historiadores. Elas 
fizeram surgir novos objetos; obrigaram a reformular questões clássicas (por exemplo, o da 
subjetividade do discurso histórico); levaram a correlacionar de maneira inédita às formas 
da dominação, a construção das identidades sociais e as práticas culturais (CHARTIER, 
2002, p. 22).

Devido a essa nova concepção no campo da História e da afirmação da História Cultural no 
panorama historiográfico mundial permitiu-se a ampliação de novas fontes de pesquisa, além da 
documental formal, também a opção de investigação de novos temas como objetos de estudo. 

Conforme aborda o historiador francês Le Goff (2001, p. 28-29): “...escritos de todos os tipos, do-

cumentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais... uma estatística, 

uma curva de preços, uma fotografia, um filme ... são para a história nova, documentos de primeira 
ordem” (grifo do autor).

Para essa pesquisa foi utilizado o recurso dos documentos orais, como entrevistas, colaboran-

do para um maior entendimento dos documentos oficiais. Adotou-se também o método explorató-

rio reunindo documentos, dados e informações acerca do tema proposto. Segundo Vieira (2002) 

esse tipo de pesquisa procura averiguar um problema ou uma situação para prover critérios e 

compreensão. Nesse sentido realizou-se um levantamento bibliográfico nas áreas da Ciência da 
Informação e História da Educação, além das consultas aos documentos eletrônicos disponibiliza-

dos na página eletrônica do portal da UFS.

A fim de facilitar o entendimento, definiu-se como espaço temporal os anos de 1979 com o pro-

cesso de criação da Biblioteca Central da UFS e 2019 quando completou quarenta anos de criada. 
O capítulo foi dividido em quatro partes, assim distribuídas: o seu processo de criação e implanta-

ção (na década de 1980); a automação de dados bibliográficos (na década de 1990); o projeto de 
expansão e interiorização das bibliotecas da UFS (na década de 2000); e a criação do SIBIUFS.

DE BIBLIOTECAS ISOLADAS À CENTRALIZAÇÃO

A Universidade Federal de Sergipe foi instituída em 28 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-lei 
n.269 e instalada em 15 de maio de 1968, resultado de uma junção das seis faculdades sergipa-

nas existentes na cidade de Aracaju, a saber, Faculdade de Ciências Econômicas (1948), Escola 

de Química (1950), Faculdade de Direito e Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1951), 
Escola de Serviço Social (1954) e Faculdade de Ciência Médicas (1961). Neste processo, o bispo 
Dom Luciano José Cabral Duarte (1925-2018), então diretor da Faculdade Católica de Filosofia de 
Sergipe, teve um papel de suma importância no contato com lideranças políticas do Estado como 

o então governador Lourival Baptista (1915-2013) e o então prefeito de Aracaju José Aloísio de 

Campos (1914-1985)⁶⁶ (SOUZA; AMORIM, 2008, p. 1).

⁶⁶ Professor José Aloísio de Campos, ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe (1976-1980) e também ex-prefeito do município 
de Aracaju (1968-1970) foi homenageado pela UFS em 2014 pelo centenário de seu nascimento (UFS, 2014).

BIBLIOTECAS DA UFS: DE UNIDADES ISOLADAS A UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO



118

Cada uma destas Instituições de Ensino Superior antes de se unirem para dar origem a UFS, 
atuavam de maneira independente e possuíam suas próprias bibliotecas, que não contavam com 

um profissional da área de Biblioteconomia para sua organização, visto que em Sergipe não havia 
curso para formação de tal profissional⁶⁷. Ainda não há muitos registros sobre como eram os ser-

viços fornecidos pela biblioteca como os empréstimos de livros, o modo de organização do acervo 

e como era realizada o processamento técnico de tais obras.

Porém, quanto a origem do acervo bibliográfico de algumas destas bibliotecas é sabida que em 
sua maioria foram provenientes de doações de docentes, ex-docentes, de outras instituições entre 

outros. Um exemplo disto pode ser visto em uma das atas da Faculdade Católica de Filosofia de 
Sergipe (FCFSE):

Em reunião realizada em 13 de fevereiro de 1960, o diretor afirma que, em visita aos Es-
tados Unidos, adquiriu 800 livros para a instituição. Já Silvério Leite Fontes quando viajou 
a Paris doou 150 dólares para a compra de livros em uma livraria da capital francesa. Em 
1960 ocorreu a aquisição de parte da biblioteca do professor Felte Bezerra, que, ao deixar a 
faculdade e o estado de Sergipe, negociou com a instituição livros versando principalmente 
sobre Etnografia e Antropologia (FCFS, Ata da XXIX Reunião do CTA, 13 de fevereiro de 
1960 apud OLIVEIRA, 2015, p.11).

Ainda segundo Oliveira (2015) era frequente a utilização das bibliotecas dos colégios aracaju-

anos Atheneu Sergipense e Nossa Senhora de Lourdes pela comunidade acadêmica da FCFSE 

no início do processo de formação do acervo da biblioteca da referida Faculdade, que no meado 

da década de 1960 já contava com um acervo muito valioso.⁶⁸

Outra biblioteca que se destacou foi a da Faculdade de Direito que contava com um acervo 
valioso e moderno mesmo sendo em sua maioria obras doadas, conforme salientou Oliveira:

[...]Oh! Admirável biblioteca da Faculdade de Direito nós tínhamos o cuidado especial de fa-
zer com que a nossa biblioteca fosse uma biblioteca de alta modernidade para que os novos 
juristas do Brasil, da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal pudessem estar presentes 
e então os alunos tiveram oportunidade de conhecer os juristas do século XIX, não somente 
o século do Código de Napoleão, Potier, Troplong, mas, também os juristas posteriores das 
transformações, Planiol, Ripert, Savatier e tantos outros, que eu não vou citar a enorme 
biblioteca da Faculdade de Direito [...] (MACHADO, 2006 apud OLIVEIRA, 2011, p.8 ).

Ainda há muito para se descobrir sobre as atividades desenvolvidas nas bibliotecas das Ins-

tituições de nível superior que antecederam a UFS. O que se tem publicado sobre elas é muito 
pouco quando se pensa na relevância destas na construção do conhecimento de tantos alunos e 

professores que utilizaram seus serviços.

⁶⁷ O curso de Biblioteconomia e Documentação passou a ser ofertado em Sergipe no período de 1985 até 1999, pela Universidade 
Tiradentes. Após um hiato de quase uma década, em 2009, o curso volta a ser ofertado, desta vez pela UFS. Sobre o processo de 
criação e implantação do curso de Biblioteconomia e Documentação na UFS leia Souza (2019).
⁶⁸ Para saber mais sobre a biblioteca da FCFSE ver Oliveira, Souza e Vasconcelos (2021).
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Com a junção ocorrida em 1968, para a formação da UFS, o acervo bibliográfico das bibliote-

cas, que funcionam nessas Instituições de Ensino Superior foi redistribuído para as cinco recém-

-criadas bibliotecas setoriais da Universidade, divididas por área do conhecimento: Ciências Hu-

manas, Ciências Exatas, Medicina, Direito e Serviço Social. Segundo Carvalho (2016), o ambiente 
nessas unidades era muito acolhedor pois o bibliotecário conhecia os alunos e os professores, a 

ponto de gerar grandes amizades, havendo um clima de cumplicidade entre usuários e funcioná-

rios, tornando a relação amigável.

As bibliotecas setoriais atuavam de modo descentralizado e independente, cada uma com sua 

política em relação ao tratamento e distribuição dos livros em seu espaço físico. Havia a necessi-

dade de uma centralização dessas atividades biblioteconômicas e a criação de uma coordenação 

geral, para isso criou-se a Biblioteca Central - BICEN, através da Resolução nº 11/79/CONSU, que 
aprovou o Regimento datado de 07 de agosto de 1979, com as seguintes competências:

reunir, organizar e difundir a informação, nos seus diversificados suportes, necessários 
às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade; II- proporcionar serviços 
bibliográficos e de informação aos professores, pesquisadores e estudantes, de forma a 
permitir o desenvolvimento do ensino e pesquisa; III- cooperar com professores na seleção 
e emprego de todos os tipos de materiais que sirvam aos programas de ensino; IV- manter 
intercâmbio com instituições nacionais e do exterior, possibilitando a ampliação de seus ser-
viços e o aperfeiçoamento dos seus profissionais; V- decidir sobre a aquisição por compra, 
doação ou permuta de todo e qualquer material informacional. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SERGIPE, 1979, p. 1)

A Biblioteca Central (BICEN) da UFS começou a planejar e incorporar o acervo bibliográfico 
das extintas bibliotecas setoriais, em um único espaço, separados por áreas do conhecimento de 

acordo com a Classificação Decimal Universal – CDU⁶⁹ e a Tabela Cutter⁷⁰, sendo concluído esse 

processo de transição em 1980.

A BICEN da UFS contava, em sua primeira etapa, segundo dados retirados do Portal eletrônico 
da SIBIUFS⁷¹, com uma área construída de 5.198 m², dispostos em dois pavimentos, com exceção 

da Setorial de Medicina, atualmente funcionando anexo ao Hospital Universitário, e da Biblioteca 
Comunitária, no Colégio de Aplicação. Lima (2013) explica o porquê a biblioteca de Medicina e a 

Comunitária ficaram em outro espaço:

[….] continuou a existir uma biblioteca setorial, a da Faculdade de Medicina, unidade isolada 
que não foi transferida para a Cidade Universitária, devido a peculiaridades que culminou na 
criação do Campus da Saúde, com a biblioteca deixando de ser setorial para ser a biblioteca 
de um novo Campus. Logo depois, na própria Cidade Universitária, foi criada a Biblioteca 
Comunitária (BICOM) e incorporada ao Colégio de Aplicação (LIMA, 2013, p. 1).

⁶⁹ É um sistema internacional de classificação de documentos que possibilita sua uniformização baseando-se no conceito de que 
o conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais.
⁷⁰ Segundo Barbosa (2014, p. 82), “a Tabela Cutter é uma codificação elaborada por Charles Ammi Cutter em 1880, tendo como 
base sobrenomes da língua inglesa. Essa codificação é estruturada normalmente a partir do sobrenome do autor e representa as 
três primeiras letras do sobrenome. 
⁷¹ O endereço do Portal do Sistema de Bibliotecas da UFS - SIBIUFS é http://bibliotecas.ufs.br. Que oferece serviços de renovação 
de empréstimos, consultas on-line ao acervo físico e digital, links para acesso aos Portais de Periódicos da Capes, Repositório 
Institucional da UFS e outras bases de dados disponibilizadas pela UFS.
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Sobre a biblioteca setorial de Medicina, Souza (2015) ainda acrescenta:

Em 1969, por meio de convênio, os alunos dos cursos de Ciência da Saúde passaram a 
utilizar as dependências do Hospital de Cirurgia e, assim, faziam parte da Biblioteca Setorial 
de Medicina (BSM), incorporando, ao longo dos anos, os acervos dos cursos de Odontolo-
gia (1969) e Enfermagem (1975). Em 2000, foi denominada de Biblioteca da Saúde - BISAU 
e funciona no Hospital Universitário, localizado no Campus da Saúde Prof. João Cardoso 
Nascimento Júnior (SOUZA, 2015, p. 157).

Nessa fase de implantação e estruturação da BICEN, contou com uma equipe de bibliotecárias 

oriundas das seis faculdades que originaram a UFS, a primeira bibliotecária da BICEN da UFS foi 
Valdice Pereira Gomes (in memorian).72 Segundo Carvalho (2016), ela foi a pioneira na implan-

tação de bibliotecas universitárias no estado sergipano que, acompanhada da bibliotecária Rosa 
Gomes Vieira,73 faziam a administração da biblioteca da área de Ciências das Humanidades.

A equipe também era composta pelas bibliotecárias Teresa Teles Chou,74 que trabalhava na 

biblioteca do Instituto de Química e depois Medicina; Alaine Barros de Assis,75 que trabalhava na bi-
blioteca da Faculdade de Direito e continua desenvolvendo suas atividades na BICEN; Edina Andra-

de, aposentada, trabalhava na biblioteca do Curso de Serviço Social; Maria Augusta Duarte Contrei-
ra, aposentada, trabalhava na biblioteca do Curso de Medicina (SOUZA, 2015; CARVALHO, 2016).

Esses profissionais da informação além de gerenciar a reunião das bibliotecas setoriais e a 
criação da Biblioteca Central, organizaram e administraram a BICEN até 2012, sendo as autoras 

do primeiro Regimento da Biblioteca em 1979 e algumas, como Rosa e Alaine, colaboraram com 
o embrião do Regimento do SIBIUFS em 2014. Na Figura 1 nos mostra a fachada da Biblioteca 
Central da UFS.

⁷² Valdice Pereira Gomes foi bibliotecária da FCFSE, formou-se em Biblioteconomia pela UFBA. Foi homenageada em 16 de maio 
de 2005, em evento comemorativo aos trinta e sete anos da UFS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2005). Para saber 
mais informações sobre Valdice Gomes ver Oliveira, Souza e Vasconcelos (2021). 
⁷³ Rosa Gomes Vieira é bibliotecaria aposentada e foi diretora da BICEN no período de 2000 a 2012. Para saber mais informações 
sobre Rosa Vieira ver Souza (2019).
⁷⁴ Teresa Teles Chou é bibliotecária aposentada. Atuou como diretora da BICEN no período de 1990 a 1992, além de ter sido 
professora do primeiro curso de Biblioteconomia em Sergipe, na Universidade Tiradentes, em 1985.
⁷⁵ Alaine Barros de Assis atuou como diretora da Biblioteca Central em dois momentos (1988-1990 e 1993-1997), hoje exerce suas 
funções na Divisão de Processos Técnicos do SIBIUFS (DIPROT).

SOUZA, Salim Silva 
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Figura 1 - Fachada da Biblioteca Central da UFS

Fonte: Salim Souza, em 20/02/2018

Segundo Souza (2015), em 15 de junho de 1993, o MEC/SESU⁷⁶ enviou uma proposta para 

liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FNDE, para reforma e amplia-

ção da BICEN que seria em um anexo convertido em Biblioteca Comunitária – BICOM, a fim de 
atender estudantes do 1º e 2º graus do Colégio de Aplicação. Em 1994 iniciou a construção da 

BICOM, sendo inaugurada em 23 de julho de 1996 com o objetivo de integrar os ensinos superior 
e fundamental. A partir de 1999 a BICOM começou a funcionar nas dependências do Colégio de 
Aplicação. Embora seja registrada como Biblioteca Comunitária, ela acabou perdendo essa fun-

ção e passou a ser uma biblioteca escolar, transferindo para a BICEN a função de oferecer auxílio 

aos estudantes das escolas das comunidades vizinhas.

Conforme Lima (2013), em 1994 foi elaborado pelos bibliotecários, um projeto de reestrutura-

ção administrativa na BICEN por meio de um novo Regimento onde fossem criados setores como 
forma de modernizá-la dentro do crescimento da Universidade e da nova perspectiva de pós-

-graduação que se instalava na UFS. Contudo, a proposta foi rejeitada com a justificativa de que 
seriam criadas demasiadas despesas, causando uma certa apreensão devido à necessidade de 

a Biblioteca Central ter que continuar a atender a uma demanda sempre crescente com recursos 

físico e humano aquém de suas demandas.

A BICEN ofereceu muitos cursos de extensão, que duravam cerca de uma semana, durante 

as décadas de 1990 até o início da década de 2000, dando oportunidade de capacitação aos 

profissionais da área de biblioteconomia e áreas afins que atuavam na universidade e em outras 
instituições sendo um catalizador de conhecimento. Em junho de 2000, foi criado e regulamentado 

⁷⁶ A Secretaria de Educação Superior - SESu é a unidade do Ministério da Educação responsável por planejar, orientar, coordenar 
e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior (PORTAL MEC, 2019).
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pela Coordenação de Pós-Graduação da UFS um curso de especialização de um ano, com 420 
horas de carga horária, dentro da biblioteca, voltado à Gestão da Informação, coordenado pelo bi-

bliotecário Justino Alves Lima⁷⁷ tendo quarenta vagas e uma grande parcela dos docentes trazidos 

de fora da instituição e do estado sergipano para ministrar as aulas.

INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO E PRIMEIRAS REFORMAS

Em meados da década de 1990, segundo Carvalho (2016), a BICEN começou os estudos 
para a implantação de um sistema automatizado de bibliotecas com o intuito de agilizar o ge-

renciamento das três Bibliotecas (BICEN, BISAU, BICOM). Porém havia uma necessidade de 
um sistema que funcionasse por meio da rede de computadores e terminais ligados ao Centro 

de Processamento de Dados, otimizando o atendimento aos usuários, bem como a utilização do 

acervo bibliográfico, através de uma maior diversificação e atualização de livros e periódicos e um 
controle sistêmico e moderno de suas atividades.

Em vista disso, segundo comenta Souza (2015), em 1995, na segunda gestão da então dire-

tora da BICEN, Alaine Maria Barros de Almeida Assis, iniciou a automação dos serviços da biblio-

teca, utilizando o SAB-II (Sistema de Automação de Bibliotecas), desenvolvido pela Coordenação 

de Processamento de Dados da Universidade Federal de Santa Maria - RS.

No período entre 1996 e 2006 foram realizadas reformas na BICEN com o objetivo de melhorar 
o bem-estar dos usuários e funcionários e resguardando o patrimônio bibliográfico. Desta feita 
foram realizados os seguintes serviços: a troca de piso, a ampliação dos espaços, as instalações 

elétricas, hidrossanitárias e de ares-condicionados, a recuperação da cobertura, a construção do 

mezanino, pintura externa, colocação de grades de proteção e, por último, a aquisição de novos 

mobiliários, como estantes e computadores, demostrando um crescimento satisfatório e propor-

cionando maior conforto e acomodações para os seus usuários. O acervo também foi ampliado, 
sendo investido mais de duzentos mil reais na compra de novos títulos.

Devido à incapacidade de gerenciamento da quantidade de informação pelo SAB-II, em 1999 

foi instalada a nova versão do programa BIBLIOTECH (Sistema de Gerenciamento de Bibliote-

cas), instalando mais quatro terminais de acesso à Internet para consulta de catálogo em base 

de dados de outras bibliotecas e Redes de Informação em Ciência e Tecnologia, bem como ao 
serviço de Comutação Bibliográfica, o Portal de Periódico CAPES e a Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS) (CARVALHO, 2016).

Porém, devido ao crescimento do acervo e algumas limitações do programa BIBLIOTECH no 
processo de gerenciamento das informações que envolvia o acervo, como na confecção de rela-

⁷⁷ Justino Alves Lima é bibliotecário aposentado que teve grande atuação na área da Biblioteconomia em Sergipe, sendo diretor 
da BICEN (1992-1993), presidente da Associação Profissional dos Bibliotecários de Sergipe (1984–1989). Teve uma importante 
participação no processo de criação do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS em 2008. Para saber mais informações 
sobre Justino Lima ver Souza (2019).
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tórios e na confiabilidade no acesso em rede, em março de 2007, o Sistema Pergamum⁷⁸ começa 

a substitui-lo como um sistema integrado de bibliotecas. Nessa época já havia cerca de sessenta 

e cinco bibliotecas setoriais vinculadas a BICEN espalhadas pelos polos de Educação à Distância 

- EAD⁷⁹ e nos Centros Acadêmicos e alguns Departamentos da universidade, contribuindo para 

justificativa da aquisição desse sistema:

Para se adequar ao processo de catalogação internacional de obras e melhorar o atendi-
mento os usuários da biblioteca, em março de 2007 foi adquirido e implantado o Pergamum, 
sistema informatizado de gerenciamento de Bibliotecas, que funciona de forma integrada, 
da aquisição ao empréstimo. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2007, p 19)

Segundo Carvalho (2016), foi nesse momento que a BICEN entra na era das Bibliotecas Virtu-

ais, disponibilizando o catálogo dos seus acervos bibliográficos na internet por meio do endereço 
www.bibliotecas.ufs.br., tendo como parceiras nesse processo vários setores e equipes da Insti-

tuição, formando assim o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe (SIBIUFS).

Entre os inúmeros projetos implantados pela BICEN ao longo do ano de 2007, merece desta-

que o esforço para implantar o Espaço Braille, com acervo e equipamentos necessários para o 

atendimento a esses usuários e profissionais especializados. Um projeto que deu um resultado 
bastante positivo e gratificante que se estendeu para as demais bibliotecas dos Campi.

A criação do repositório da UFS – RIUFS⁸⁰ ocorreu em 2009 por meio de um convênio como o 

IBICT para o fornecimento de servidor web e treinamento. Conforme a Resolução 50/2017/CONE-

PE o RI-UFS é um sistema de informação que tem como objetivo armazenar, preservar, organizar 
e disseminar amplamente o conhecimento desenvolvido pelos diversos setores acadêmicos e 

administrativos que integram a Universidade Federal de Sergipe reunindo num único espaço vir-
tual de acesso toda a produção acadêmica (científica, artística, cultural, tecnológica, de inovação, 
didática e instrucional) da UFS.

PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO E EXTENSÃO

No período que abrange os anos 2003 e 2007, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 

Silva, aprovou um programa⁸¹ de incentivo a expansão, diversificação e interiorização das institui-
ções públicas de ensino superior em todo território nacional. Combinado com o plano de Expansão 

da UFS idealizado na gestão do então Reitor Professor Josué Modesto dos Passos Sobrinho 

⁷⁸ Criado em 1995 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPr), o Pergamum tem uma abrangência nacional por parte 
de bibliotecas, arquivos e museus funcionando de maneira integrada, garantindo muito mais agilidade no acesso à informação.
⁷⁹ O Centro de Educação Superior a Distância foi instituído pela UFS, em 2006 por meio da Resolução nº 49/2006/CONSU, sendo 
implantada no ano seguinte pelo Programa de Universidade Aberta do Brasil, ofertando sete cursos de licenciatura e um de bacha-
relado. Atualmente atende a treze polos de apoio presenciais no interior do Estado. 
⁸⁰ Para saber mais sobre o processo de criação do RIUFS ver Souza (2019) e SOUZA; SOUZA (2018). 81 O Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, foi instituído com o objetivo de criar condições para a 
ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física 
e de recursos humanos existentes nas universidades federais (Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007).
⁸¹ O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, foi instituído com o objetivo 
de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aprovei-
tamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais (Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007).

BIBLIOTECAS DA UFS: DE UNIDADES ISOLADAS A UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO



124

(2004-2012), a Universidade abriu novos campi no interior e criou vários cursos de graduação pelo 
estado, aprovou cursos de pós-graduação, ampliou e otimizou laboratórios, auditórios, salas de 

aula, e a BICEN, além de inaugurar mais quatro bibliotecas.

O Campus Universitário da UFS Professor Alberto Carvalho,⁸² na cidade de Itabaiana, foi o 

primeiro a ser inaugurado, em 17 de agosto de 2006, nesta fase de interiorização. A biblioteca 
do Campus, denominada como BICAMPI foi inaugurada em 05 de março de 2007 com área de 

850 m², projetada para garantir um espaço agradável aos estudos, de modo a oferecer um amplo 

espaço coletivo com salas para estudos em grupo e individual, aliando segurança eletrônica, con-

forto, agilidade e tecnologia, dando um suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, tendo um acervo inicial de mais de 8.000 (oito mil) exemplares já informatizados, para 

atender à comunidade acadêmica e local. A BICAMPI, como possui um espaço para obras de 

referência, sala de processos técnicos, salão de leitura, setor de multimídia e direção (UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008, p. 22).

Segundo o Relatório de Gestão 2007, a UFS, através do Programa Ensino de Qualidade - 
PROQUALI.⁸³ continuou o processo de desenvolvimento administrativo, redistribuindo recursos 

entre suas unidades, Núcleos de graduação e de pós-graduação, bem como departamentos aca-

dêmicos no valor mínimo de vinte mil reais, sendo metade para a aquisição de livros e a outra 

metade para aquisição de equipamentos, resultando em investimento de um milhão e meio de 

reais, que proporcionaram a atualização do acervo da Biblioteca Central, BICEN e Bibliotecas 

setoriais, em conformidade com a demanda de cada curso. Entre 2005 e 2008, mais de R$ 5,25 
milhões foram investidos na aquisição de equipamentos e material bibliográfico. Nesse período, 
foram adquiridos mais de treze mil novos títulos e quase quarenta e um mil novos exemplares para 

a Biblioteca Central com recursos provenientes do PROQUALI, o que representou um crescimento 
de mais de trinta e sete por cento do acervo.

Esta ação objetiva a ampliação, atualização, conservação e restauração do acervo das 
bibliotecas das Instituições Federais de Ensino Superior. Na sua execução foram gastos 
quinhentos e doze mil quatrocentos e oitenta e três reais e quatro centavos, equivalentes a 
0,27% da execução orçamentária da dotação direta. Salienta-se que o volume de recursos 
alocados para aquisição de material bibliográfico foi superior ao expresso nesta ação posto 
que houve aquisições suplementares financiadas com créditos da ação Funcionamento da 
Graduação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2007, p. 41).

Continuando com a expansão em agosto de 2006, foi celebrado o acordo de cooperação entre 
o Ministério da Cultura (MinC), o Estado de Sergipe, o município de Laranjeiras e a Universidade 
Federal de Sergipe para a instalação de um campus da UFS no município de Laranjeiras. A biblio-

teca do Campus de Laranjeiras – BICAL foi inaugurada em 22 de fevereiro de 2008, contando com 
a presença do então governador Marcelo Deda (1960-2013). A BICAL está instalada num edifício 

⁸² Alberto Carvalho foi um cidadão itabaianense, ex-professor da UFS, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados pelo 
referido professor enquanto docente do Departamento de História, que fora também escritor, poeta e crítico de arte. (UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE SERGIPE, 2012, p. 36)
⁸³ Trata-se de uma iniciativa pioneira de aplicação descentralizada de recursos e consequentemente de democratização das 
decisões de investimento.
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construído em meados do século XIX, o antigo teatro Santo Antônio, que foi palco de inúmeras 

companhias e artistas estrangeiros que passaram por Sergipe e encantaram os laranjeirenses 

daquele período. Atualmente o prédio é tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

Segundo Sergipe (2008, p. 1), “foram investidos cerca de R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte 
e dois mil) na reforma do Casarão do Oitão da Praça da República e na aquisição do acervo de 
cerca de 2.000 (dois mil) exemplares”. Realizada pela Companhia Estadual de Obras Públicas - 
CEHOP, a reforma também reestruturou um espaço para consulta e leitura com sala de multimídia 
com quinze computadores. Além disso, foram realizadas diversas intervenções no local, como 
reforço da estrutura de concreto e da estrutura de madeira da cobertura, além de ter sido realizada 
a restauração das alvenarias de elevação, revestimento cerâmico para piso e paredes e recupe-
ração e revisão das instalações elétricas e hidráulicas. A Figura 2 apresenta a fachada do prédio 
da Biblioteca do Campus Laranjeira.

Em 2009 a parceria entre a UFS, Governo do Estado e Ministério da Educação (MEC) viabilizou 
a criação do Campus Centro de Ciência da Saúde de Lagarto com o objetivo de formar profissio-

nais qualificados para atender a demanda de saúde local contribuindo para amenizar o fluxo de 
atendimentos do Hospital de Urgência e Emergência de Aracaju. O campus foi instalado inicialmen-

te no Espaço Cultural Chares Brício e as aulas ministradas no Colégio Estadual Rome (CARVA-

LHO, 2016). No Relatório de Gestão 2004-2012 da UFS ainda acrescenta sobre o acontecimento:

Figura 2 - Prédio da Biblioteca do Campus Laranjeiras.

Fonte: ASCOM/UFS

BIBLIOTECAS DA UFS: DE UNIDADES ISOLADAS A UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO



126

O projeto visava criar 8 (oito) cursos de graduação, todos da área da saúde, totalizando 400 
(quatrocentas) vagas anuais (50 vagas por curso). Os cursos considerados foram: Medici-
na, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Farmácia e Terapia 
Ocupacional. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2012, p. 46)

Esta nova unidade de ensino superior federal recebeu o nome de Campus Universitário Prof. 
Antônio Garcia Filho, homenageando a carreira primorosa no âmbito da medicina no estado de 
Sergipe, foi o fundador do curso de Medicina no estado e escolhido como patrono do campus. No 
dia 22 de dezembro de 2011 foi lançada a pedra fundamental, marco inicial da construção dos pré-
dios no Campus de Lagarto, cuja primeira obra, como aconteceu com o Campus de Laranjeiras, 
foi o prédio da Biblioteca. Na ocasião da solenidade estavam presentes o Governador do Estado 
Marcelo Deda, o Vice-Governador Jackson Barreto, o Prefeito do Município de Lagarto José Val-
mir Monteiro além de autoridades das regiões circunvizinhas.

Em 13 de maio de 2013, ocorre a inauguração da nova Biblioteca do Campus de Lagarto – BI-
LAG na entrega do primeiro prédio do Campus definitivo da UFS na cidade, conforme ilustrada na 
Figura 3. A biblioteca já ultrapassa os dez mil exemplares, sendo a maioria deles de títulos na área 
da Saúde. Há ainda à disposição dos estudantes cerca de trinta aparelhos de leitura eletrônica, 
por meio dos quais os usuários têm acesso ao acervo digital da UFS. Situada numa área de mais 
de 4,2 mil m², o valor investido na nova biblioteca é de cerca de cinco milhões de reais.

Figura 3 - Inauguração da Biblioteca do Campus Lagarto

Fonte: ASCOM/UFS
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Em março de 2014, o Campus do Sertão, localizado no município de Nossa Senhora da Glória, 

é mais uma ação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) rumo à consolidação do projeto de 
interiorização do ensino superior sergipano. A ideia da formação dessa nova unidade foi resultado 

das parcerias entre a UFS, o Governo do Estado de Sergipe, o Ministério Público do Trabalho, a 
prefeitura de Nossa Senhora da Glória, os movimentos sociais organizados e os pequenos pro-

dutores rurais da região. Além da parceria firmada entre a Universidade e a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Semiárido com objetivo da construção de uma Fazenda 

Experimental do Campus.

Quanto a Biblioteca Setorial do Campus do Sertão - BISER está instalada provisoriamente na 
antiga Biblioteca da Universidade Aberta do Brasil - UAB, situada na Rodovia Engenheiro Jorge 
Neto, Km 03, Bairro Silos - Nossa Senhora da Glória/SE e está vinculada diretamente às diretrizes 
estabelecidas pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe – SIBIUFS. Possui 
um acervo específico para atender a demanda dos cursos de Agroindústria, Engenharia Agronômi-
ca, Medicina Veterinária e Zootecnia. O ambiente encontra-se com estrutura oferecendo: sala do 
acervo geral, cabines para estudo individual, guichê para serviço de empréstimos e devoluções, 

terminal de computadores para reservas e consultas.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFS

Com o surgimento dos campi e o aumento do número de bibliotecas, tendo como consequência 

uma maior circulação da informação, mostrou-se necessário repensar a forma de administrar os 

processos e meios para que a disseminação da informação pudesse fluir de maneira coesa. Vol-
tou-se então a cogitar a necessidade da implantação de um sistema de bibliotecas. Segundo Lima 

(2013) a proposta foi encaminhada em 2011 e rejeitada, originalmente apresentada pelo bibliote-

cário Justino Alves Lima, na gestão da então diretora da BICEN, Rosa Gomes Vieira, em conjunto, 
formalizado com organograma e regimento discutido e aprovado em reuniões.

Embora naquela ocasião tenha sido novamente rejeitada a proposta de centralização sistêmica 

das bibliotecas, a situação da Biblioteca Central da UFS continuava a mesma, tendo que gerenciar 
todas as outras Bibliotecas da Instituição. Lima (2013, p. 2) ainda afirma que “as Bibliotecas con-

solidadas em Campi diferentes, tinham chefias independentes, sem uma estrutura que caracterize 
de fato uma subordinação.” Em vista disso, na ausência de uma estrutura subordinante, a BICEN 
assumia a supervisão dos trabalhos técnicos, da coordenação administrativa e das necessidades 

bibliográficas e documentais de todos os Campi.

A criação de um Sistema de Biblioteca tem como objetivo reunir as bibliotecas oficiais dos cinco 
Campi da UFS, além de todas as bibliotecas e salas de leituras pulverizadas na Instituição, man-

tendo-as nos mesmos projetos e programas bibliográficos, dentro de uma estrutura de serviços co-

operativos e planejados, em busca de ações para preservação dos acervos e no aperfeiçoamento 

do atendimento aos usuários, através de melhoria nos recursos humanos.
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Em 2013, a UFS aprova um novo Regimento da Biblioteca, por meio da Resolução nº 49/2014/
CONSU, legalizando o funcionamento do Sistema de Bibliotecas (SIBIUFS). O SIBIUFS é compos-
to pela Biblioteca Central como o órgão gestor do Sistema e sede do Diretor, Biblioteca Comunitá-
ria do Colégio de Aplicação (BICOM), Biblioteca do Campus da Saúde (BISAU), Biblioteca do Cam-
pus de Itabaiana (BICAMPI), Biblioteca do Campus de Laranjeiras (BICAL), Biblioteca do Campus 
de Lagarto (BILAG) e Biblioteca do Campus do Sertão em Nossa Senhora da Glória (BISER).

Segundo o artigo 16 do Regimento da Biblioteca, o SIBIUFS fica constituído as seguintes divisões:

• Divisão de Processos Técnicos (DIPROT) é responsável pelo tratamento técnico do material 
bibliográfico nos seus diversos suportes, advindos de compra, doação e permuta, atuando no 
planejamento das atividades desenvolvidas, desde a formalização do processo de compra dos 

livros até o recebimento das notas fiscais das editoras e consequentemente a distribuição dos 
exemplares entre as bibliotecas.

• Divisão de Apoio aos Leitores (DIALE) tem a responsabilidade de disseminar a informação, 

supervisionar e controlar as atividades de referência, circulação (empréstimo, devolução e reno-

vação) e manutenção organizacional do acervo geral e das coleções especiais, bem como todas 

as ações de apoio à comunidade universitária, como normalização de trabalhos científicos, ação 
cultural, pesquisa em bases de dados entre outros.

• Divisão de Desenvolvimento de Coleções (DIDEC) é responsável por estabelecer a política de 

desenvolvimento das coleções, produzindo normas de serviços, visando aperfeiçoar as atividades 

desenvolvidas em sua área de atuação, propondo normas de seleção do material bibliográfico 
(aquisição e descarte), além de realizar o inventário do material bibliográfico.

• Divisão de Tecnologia da Informação (DITEC) tem a responsabilidade de estabelecer a polí-

tica de implantação e acompanhamento dos recursos eletrônicos a serem utilizados no SIBIUFS, 
propondo a implantação e gestão dos softwares de sistema de informação para a execução dos 

serviços operacionais das bibliotecas, planejando treinamentos para a operacionalização dos sof-

twares, além de manter atualizados as bases de dados do Repositório Institucional (RIUFS).

O SIBIUFS é compreendido pela reunião das bibliotecas existentes nos Campi, em que cada 
uma tem sua própria estrutura administrativa, tendo uma Direção Geral que é a mesma que dirige 

a Biblioteca Central. Em 2018, teve uma transição do cargo de Diretor na BICEN, antes ocupado 

pelo bibliotecário Luiz Marchiotti Fernandes⁸⁴ e atualmente exercido pela bibliotecária Selma da 

Silva Santos⁸⁵ conforme descrita na Tabela 1:

⁸⁴ Luiz Marchiotti Fernandes, nasceu em 1950, foi mestre em Mestre em Geomática pela Universidade Federal de Santa Maria, 
graduado em Biblioteconomia, História, Estudos Sociais e Artes Industriais. Atuou como bibliotecário da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). Em 2010, passa a fazer parte da equipe de bibliotecários da Bicen na UFS, sendo diretor do Sistema entre os 
anos de 2014 e 2018. Faleceu em 31 de agosto de 2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2019)
⁸⁵ Selma da Silva Santos é mestre em História pela UFS e possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela UFBA e 
História pela UFS. Atuou como bibliotecária do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e a partir de 2014 passou a integrar a equipe 
de bibliotecários da BICEN na UFS.
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Biblioteca da Saúde
(BISAU)

Campus da Saúde Prof.
João Cardoso do Nascimento Júnior

Stella Dourado

Biblioteca Central
(BICEN)

Cidade Universitária Prof.
José Aloísio de Campos

Selma da Silva Santos

CAMPUSBIBLIOTECAS DIREÇÃO

Biblioteca do Campus de
Itabaiana (BICAMPI)

Campus Prof.
Alberto Carvalho

Patricia Severiano Barbosa

Biblioteca do Campus de
Nossa Senhora da Glória

(BISER)
Campus de Nossa Senhora da Glória Jackeline Santos Cruz

Biblioteca do Campus de
Laranjeiras (BICAL)

Campus de Laranjeiras Valdiceia Pinheiro

Biblioteca Comunitária
(BICOM)

Cidade Universitária Prof.
José Aloísio de Campos

Aline Rodrigues de Souza Sales

Biblioteca do Campus de
Lagarto (BILAG)

Campus da Saúde
Antônio Garcia Filho

Barbara França Barcellos

Fonte: Elaborada pelo autor seguindo os dados disponibilizados no Portal da Biblioteca/UFS.

Tabela 1 – Corpo Administrativo do SIBIUFS atualmente

Atualmente o SIBIUFS tem aproximadamente vinte e sete profissionais bibliotecários atuantes 
e distribuídos entre as bibliotecas dos Campi. Estima-se que seu acervo seja composto de mais 

de trezentos mil exemplares entre livros, periódicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão 

de cursos, folhetos e e-books.

O Sistema de Bibliotecas da UFS tem buscado, desde sua fundação até os dias atuais, seguir 
a universidade no que se refere à sua missão “Contribuir para o progresso da sociedade por meio 
da geração de conhecimento e da formação de cidadãos críticos, éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2016, p. 15). Assim 
como as demais bibliotecas universitárias, o SIBIUFS desempenha um papel fundamental na dis-

seminação da informação e propagação do conhecimento, fazendo a intermediação dos usuários 

com as fontes de pesquisa.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020⁸⁶, o Sistema de Bibliote-

cas da UFS recebeu avaliações positivas sobre a performance das suas atividades para com a 
comunidade acadêmica. Quanto a funcionalidade das bibliotecas, mereceram destaque a limpeza, 

iluminação, climatização e acessibilidade, conforme documento registrou:

A avaliação positiva acerca de infraestrutura, localização, conservação, limpeza e atendi-
mento deveria incentivar a presença frequente de docentes nas bibliotecas [...] Efetivamente, 

⁸⁶ O documento expressa um diagnóstico da Universidade Federal de Sergipe, sua missão, visão, políticas acadêmicas e admi-
nistrativas, fundamentadas em sua realidade institucional, estabelecendo objetivos e metas estratégicas para o período de 2016 
a 2020
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o elevado movimento de empréstimos, que em 2014 ultrapassou o volume de 437,4 mil, 
bem como a frequência de 641,2 mil pessoas e 261 mil consultas on-line, deve ser atribuído 
aos alunos, o que revela a necessidade de criar formas de incentivar as visitas docentes às 
bibliotecas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2016, p.63).

Por meio deste registro pode ser visto em números, o fluxo de acessos dos alunos da UFS em 
2014, e como a demanda de alunos ingressos na Universidade aumentou nesses últimos anos, 
acredita-se que a utilização dos serviços e espaços oferecidos pelas bibliotecas da UFS para os 
discentes só fez crescer. Ainda segundo a pesquisa, observa-se que os docentes poderiam inte-
ragir mais com os bibliotecários locais para promover mais ações de pesquisa e prática de leitura 
neste precioso espaço.

Em reunião extraordinária realizada em 13 de maio de 1991, foi aprovada por meio da Resolu-
ção nº 02/91/CONSU, a mudança da nomenclatura da Biblioteca Central da UFS para “Biblioteca 
Central Dom Luciano José Cabral Duarte”, em uma homenagem ao arcebispo emérito de Aracaju e 
um dos fundadores da UFS. Contudo essa mudança não pode ocorrer na época em cumprimento 
ao art. 1º da Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, que proíbe atribuir nome de pessoa viva a bem 
público de qualquer natureza pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.

Assim sendo, só pode pôde ser levado à execução o disposto da Resolução nº 02/91/CONSU, 
após o falecimento aos 93 anos de Dom Luciano Duarte, em 29 de maio de 2018. Em evento or-
ganizado pela UFS, em 20 de novembro de 2018, a BICEN passa a ser denominada por Biblioteca 
Central Dom Luciano José Cabral Duarte.

SOUZA, Salim Silva 

Figura 4 - Descerramento da placa que ocorreu no hall da Bicen

Na figura pode-se ver da esquerda para direita: o Prof. Edmilson Menezes, a Carmen Dolores Cabral Duarte, irmã do homenage-
ado e o então reitor Angelo Roberto Antoniolli.
Fonte: Paulo Marques/bolsista ASCOM UFS.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O maior objetivo das bibliotecas nos dias atuais é o de informar e socializar o saber funcio-
nando como pontes da informação e multiplicadoras do saber humano, auxiliando o processo 
educacional, assistindo à comunidade acadêmica na pesquisa informacional. As bibliotecas que 
compõem o SIBIUFS têm buscado alinhar-se aos esforços da administração da UFS em elevar a 
qualidade do ensino e da aprendizagem.

O SIBIUFS oferece a seus usuários os seguintes produtos e serviços: empréstimo; COMUT 
(pedido de cópias de documentos técnico-científicos em acervos das principais bibliotecas brasi-
leiras); Levantamento bibliográfico (serviço oferecido aos usuários que desejam conhecer a biblio-
grafia existente no acervo, de acordo com as áreas do conhecimento); Consulta ao acervo local e 
das demais bibliotecas da UFS; Devolução, Reserva e Renovação de exemplares; Sala Multimí-
dia; Serviço de Referência; Elaboração de Ficha catalográfica; Visita orientada; Treinamentos e 
Capacitações; Acessibilidade; Nada consta; e Internet via Wi-Fi.

A busca constante pela excelência na qualidade do ensino tem sido meta da Universidade 
de Federal de Sergipe, mas para isso há uma estimativa de um aumento de cinco por cento de 
investimento para aquisição bibliográfica e base de dados de livros eletrônicos (e-books), além de 
ampliar e adequar espaços dentro de cada biblioteca da universidade com prazo até final de 2020.
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Capítulo 9

Andréia Bispo dos Santos

UFS 30 ANOS:
UMA EXPOSIÇÃO HISTÓRICA

O ano de 2018 foi memorável, pois a única universidade pública do Estado de Sergipe come-

morou o seu Jubileu de Ouro. Não é uma data comum, é a comemoração dos cinquenta anos de 
um bem conquistado por toda a sociedade sergipana. Seguindo essas datas festivas, o texto tem 

como finalidade rememorar um evento de grande significado para a comunidade sergipana, pois, 
durante o ano de 1998, várias exposições marcaram o aniversário da Universidade Federal de 
Sergipe. Teve a Comissão dos trinta anos, presidida por Ancelmo Oliveira, a partir dessa comis-

são, foram criadas subcomissões para organizar as comemorações em prol da data festiva, tendo 

como pilar, nessa jornada de contar a história da UFS durante esses trinta anos, a professora 
Beatriz Góis Dantas, uma pesquisadora engajada com a história e a memória da instituição.

Esses festejos eram imbuídos em torno da preservação de várias histórias e memórias que 

ocorreram ao longo de décadas, e outras que precisavam ser contadas. Dessa forma, houve um 

compromisso por parte dos componentes das comissões em levantar e organizar as fontes docu-

mentais que necessitavam para expor nas mostras que ocorreram durante o ano de 1998 e, prin-

cipalmente, para compor a exposição central que fecharia as comemorações, a qual foi realizada 

num local de grande visibilidade: o Shopping Jardins, local em que, diariamente, passam centenas 

de pessoas. As mostras e a exposição tiveram papel fundamental na divulgação da história e da 

memória da Universidade Federal de Sergipe.

AS COMEMORAÇÕES: REAVIVANDO A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DA UFS

Para contar as histórias e memórias, foi necessária uma pesquisa de documentos que estavam 

dentro da instituição e fora dela, pois sabemos que existem os arquivos privados.⁸⁸ Desse modo, 

muitos personagens que contribuíram com a UFS ao longo de trinta anos carregam consigo re-

⁸⁷ Texto feito a partir da leitura do livro História e Memória da UFS, escrito pela Professora Eliana Souza. Ao ler a obra, verifiquei 
que a autora dedica uma seção para falar acerca dos aniversários da UFS. No entanto, um aniversário estava ausente, a saber, 
o aniversário de 30 anos. Isso motivou a busca por dados sobre essa festividade. Atrelada a essa inquietação, recebo um texto 
digitalizado de autoria da Beatriz Góis Dantas, no qual a pesquisadora revela muitas informações sobre a exposição e mostras 
que ocorreram em 1998.
⁸⁸ É documentação de caráter privado. Pode dizer respeito a acervos de pessoas, de famílias, grupos de interesse (militantes 
políticos, instituições, clubes, entre outras coisas) BACELLAR (2010).
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gistros fotográficos e documentos que foram acumulados ao longo do caminho, especialmente a 
memória que essas pessoas trazem em si. Dessa forma, a história pode ser contada por documen-

tos e relatos, e, para compor essas exposições, foi preciso utilizar dessas fontes, principalmente 

a documental. Oliva (2015) nos agracia com uma reflexão acerca do patrimônio documental. Ela 
disserta que:

A documentação constitui uma das variadas expressões da memória patrimonial. Ela tem a 
ver com o vivido, com a herança cultural corresponde a um conjunto de bens materiais e ima-
teriais, representações de formas do vivido que os grupos sociais produzem, valorizam e trans-
mitem. Neles, as coletividades se reconhecem; com eles se identificam (OLIVA, 2015, p. 44).

As celebrações que ocorreram em prol do aniversário de trinta anos da UFS foram marcadas 
por grandes mostras e exposição ao decorrer do ano de 1998. O Quadro 1, traz dados das mostras 
que ocorreram na cidade de São Cristóvão, no Campus Prof. José Aloísio de Campos, com exce-

ção da mostra que ocorreu no Museu Histórico de Sergipe, localizado no mesmo município onde 

está inserido o Campus. Fica evidenciado que as mostras buscaram registrar os avanços da UFS 
atrelada ao Estado de Sergipe, mostrando para a comunidade que o ganho não foi apenas para a 

comunidade interna, mas também para os externos.

Já o Quadro 2 registra as mostras que ocorreram em municípios nos quais a UFS tinha polo, 
naquele momento, em convênio com as secretarias de cada município. Todas as exposições fo-

ram coordenadas pela Prof.ª Beatriz Góis Dantas, e ocorreram em locais de ampla visibilidade 

em cada localidade, facilitando a divulgação e a presença dos expectadores. Dantas (2018) nos 

apresenta um panorama dos municípios que possuíam parcerias com a Universidade Federal de 
Sergipe naquele momento.

Quadro 1 – Mostras que ocorreram durante o ano de 1998 para comemorar
os 30 anos da UFS.

Local

Hall da Reitoria

Galeria Jordão de Oliveira,
Hall da BICEN

Hall da Reitoria

Museu Histórico de Sergipe 
(São Cristóvão)

Hall da Reitoria

Coordenação

Verônica Maria
Menezes Nunes⁸⁹

Beatriz Góis Dantas e
Hélia Maria de Paula Barreto

Verônica Maria Meneses
Nunes e Beatriz Góis Dantas

Verônica Maria
Menezes Nunes

Verônica Maria Meneses
Nunes e Beatriz Góis Dantas

Mostra

A UFS e a Produção do
Conhecimento: pesquisas

A UFS e a Divulgação do 
conhecimento: publicações: 

1968-1998.

Pesquisando e Divulgando 
Sergipe.

FASC: 23 Anos da Extensão 
Cultural da UFS

Extensão: A UFS
na Comunidade.

Data

24 a 27 de março.

14 a 25 de julho.

30 de agosto a
03 de setembro.

25 a 27 de setembro.

17 a 30 de dezembro.

Fonte: Elaboração da autora (com base nas informações passadas pela pesquisadora Beatriz Góis Dantas). 

⁸⁹ Possui graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe (1977) e mestrado em Memória Social e Documento pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1993). Atualmente, é professora da Universidade Federal de Sergipe. Experiên-
cia de estudo e pesquisa em História Cultural com ênfase na área da religiosidade e do patrimônio cultural sergipano.

UFS 30 ANOS: UMA EXPOSIÇÃO HISTÓRICA
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À luz das informações trazidas no quadro, a pesquisadora Beatriz Dantas nos esclarece que:

[…] na verdade, entre março e dezembro de 1998, foram realizadas nove exposições, al-
gumas, inclusive, no interior do estado (Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e São 
Cristóvão). No entanto, o maior destaque foi a grande mostra intitulada UFS 30 anos, que, 
de certo modo, resumia as demais e foi montada no Shopping Jardins, entre 27 de outubro 
e 03 de novembro daquele ano (DANTAS, 2018, p. 6-7 grifo do autor).

Nessa perspectiva, é possível perceber que todas essas mostras foram importantes para a 
comemoração dos trinta anos da UFS, mas a que teve maior visibilidade ocorreu entre 27 de ou-
tubro e 03 de novembro daquele ano, sendo intitulada “30 anos da UFS”. Esta exposição ocorreu 
em um dos shoppings da capital aracajuana, o Shopping Jardins, que fica situado na Zona Sul 
de Aracaju. Beatriz Góis Dantas liderava a comissão, e ressalta qual era o objetivo da mostra, 

enfatizando que:

Estruturada a partir de dois planos de tempo – passado e presente – a exposição tinha como 
objetivo mostrar as origens da UFS e suas realizações no campo da pesquisa, ensino e 
extensão ao longo das três décadas de sua existência (DANTAS, 2018, p.7).

À luz da fala da pesquisadora, é notório que o objetivo principal era mostrar, à comunidade 
sergipana, os avanços que ocorreram durante as três primeiras décadas desde a fundação da 
Universidade, em 1968. Acerca da importância da exposição dos documentos que contavam a tra-
jetória da UFS até aquele ano, trazemos a lume uma reflexão da historiadora sergipana Terezinha 
Oliva, a qual afirma que:

Quadro 2 – Mostras que ocorreram nos Municípios de Itabaiana, Lagarto e Nossa Se-
nhora da Glória, durante o ano de 1998 para comemorar os 30 anos da UFS.

Local/Município

CAIC e Colégio Murilo Braga 
(Itabaiana)

Ginásio de Esportes São
Caetano (Colégio Pequeno 

Príncipe), BANESE (Lagarto)

Associação Atlética Banco 
do Brasil (Nossa Senhora da 

Glória)

Coordenação

Beatriz Góis Dantas

Beatriz Góis Dantas

Beatriz Góis Dantas

Mostra

Presença da UFS no Polo 
Regional de Itabaiana

Presença da UFS no Polo 
Regional de Lagarto

Presença da UFS no Polo 
Regional de Nossa Senhora 

da Glória

Data

28 de agosto a
5 de setembro

20 à 27 de novembro

27 de novembro à
5 de dezembro

Fonte: Elaboração da autora (com base nas informações passadas pela pesquisadora Beatriz Góis Dantas). 

Além dessas exposições com temáticas mais específicas, coordenei três exposições sobre 
a relação da UFS com os municípios sergipanos, nos campos do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Desdobrei uma linha de trabalho desenvolvida pela Subcomissão de Eventos 
(coordenada por Isaura Sobral), relativamente à presença da UFS nos municípios. Tomava 
como referência os polos regionais, estabelecidos para a efetivação do Programa de Licen-
ciaturas Plenas, em execução à época, por meio de convênio da Universidade com a Se-
cretaria de Educação. Nas sedes dos polos regionais de Estância, Propriá, Lagarto, Nossa 
Senhora da Glória e Itabaiana, houve eventos comemorativos sobre a Universidade, e mon-
tei exposições nestes três últimos municípios. As mostras incluíam um resumo da história 
da UFS e de seus feitos e apresentavam as ações no campo do ensino, da pesquisa e da 
extensão mostradas, sobretudo, através de reprodução de fotos, gráficos e capas de traba-
lhos acadêmicos realizados nos municípios integrantes de cada polo (DANTAS, 2018, p.6).
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[…] é necessário encarar a massa documental como um bem do patrimônio cultural, sus-
cetível à proteção da sociedade e do Estado, através das suas políticas culturais. A eficácia 
de uma política pública para a cultura passa não só pelo desenvolvimento de instrumentos 
de preservação dos bens culturais, mas pela organização e acessibilidade das informações 
coletadas e avaliação dos resultados. No caso de patrimônio documental, a instalação de 
bases de dados, as exposições, os seminários, as publicações, entre outros, impõem-se 
como meios necessários, uma vez que a acessibilidade e a divulgação podem garantir a 
sua proteção (OLIVA, 2015, p. 48).

Em consonância com a afirmação da autora, a exposição sobre os trinta anos da UFS teve 
esse caráter de promover uma acessibilidade à comunidade interna e, sobretudo, à comunidade 

externa da instituição, ao conhecer sua história e o que estava sendo desenvolvido ao longo de 

três décadas.

Visualizamos na Figura 1 uma foto que foi publicada no Jornal da Cidade no ano de 1998. Nela, 

é evidente a participação da população sergipana na mostra.

Outro veículo de comunicação impresso da época, o Jornal Gazeta de Sergipe, lançou uma 
nota informando à população sergipana que estava ocorrendo uma exposição no Shopping sobre 

os trinta anos da UFS, conforme ilustrado na Figura 2. A nota é simples, porém carregada de sig-

nificados. Os letreiros enfatizam que a exposição marca os trinta anos de criação da Universidade 
Federal de Sergipe, a qual foi criada num cenário de grande explosão dos movimentos estudantis 

e, sobretudo, no período da ditadura militar.

Figura 1 – Exposição 30 anos da UFS no shopping Jardins.

Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.
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Cabe ressaltar que a Universidade Federal de Sergipe foi inaugurada em 15 de maio de 
1968. O Ex-Reitor, Josué Modesto dos Passos Subrinho⁹⁰, deixa evidente em sua fala para o li-

vro História e Memória: Universidade Federal de Sergipe 1968 -2012, escrito pela pesquisadora 

Eliana Souza, que:

A Universidade Federal de Sergipe foi fruto relativamente tardio deste impulso desenvolvi-
mentista de estabelecimento e expansão de universidades federais. Criada por decreto do 
Presidente Castelo Branco, em 1967, estabelecida em 15 de maio de 1968, já no governo 
do Presidente Costa e Silva, nasceu sob a forte influência do modelo norte-americano de 
universidade que pautaria as autoridades do Ministério da Educação na chamada reforma 
universitária, por sua vez contestada por importantes segmentos acadêmicos ou políticas 
mais amplas, lastreadas na resistência ao autoritarismo do regime político então vigente 
(SUBRINHO, 2015 apud SOUZA, 2015, p.17).

Pelo testemunho do ex-Reitor e pela nota do Jornal Gazeta da Cidade, é impossível falar da 
criação da Universidade Federal de Sergipe e não contextualizar com o cenário político, cultural, 
econômico, entre outros que influenciavam o sistema educacional da época. Mas, diante dessa 
representação, surgem grupos contrários a esse controle social exercido pela ditadura. Nesse 

sentido, De Oliveira (2003) disserta que:

Setores intelectualizados das camadas médias, unidos em torno da palavra de ordem 
CONSCIENTIZAÇÃO, empenharam-se no emprego de fórmulas alternativas para alfabeti-
zar a população e esclarecê-la a respeito da precariedade das suas condições de vida, da 
exploração a que era submetida e da manipulação ideológica que sofria com o movimento 
de 1964. Após breve refluxo, essa atividade continuou adquirindo grande vulto em 1968 (DE 
OLIVEIRA, 2003, p. 14).

Em que pese esse cenário de efervescência política, a UFS foi implementada e, mesmo sendo 
um período sombrio, houve brados de alegria por parte da sociedade sergipana.

Figura 2 – Nota sobre a exposição 30 anos da UFS

Fonte: Relatório UFS 30 anos.

⁸⁹ Josué Modesto dos Passos Subrinho, além de ter sido vice-reitor em duas gestões de José Fernandes de Lima (1996-2000 e 
2000-2004), exerceu o reitorado da UFS durante dois mandatos (2004-2008 e 2008-2012 (SOUZA, 2015).
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Mais uma vez, traz-se à baila a fala da pesquisadora Beatriz Dantas. Dessa vez, para descre-

ver os materiais utilizados na “Exposição UFS 30 anos”, ela nos esclarece que:

Dentre o material exposto, constavam reproduções de fotografias, capas de publicações, 
documentos oficiais impressos e manuscritos, gráficos, textos, mapas, objetos vinculados 
às primeiras escolas superiores em Sergipe (álbuns, quadros de formatura, emblemas), 
jornais, acervos resultantes das atividades de pesquisa relacionadas com diversas áreas do 
conhecimento (morfologia, entomologia, mineralogia, química, paleontologia, arqueologia), 
livros editados pela UFS etc. No espaço da Exposição, um vídeo informava sobre as ativi-
dades da Universidade (DANTAS, 2018, p.7).

Todo o acervo documental existente na instituição serviu de prova para demonstrar os feitos 

realizados e produzidos pela Universidade Federal de Sergipe desde as Escolas Superiores de 
Sergipe até o ano de 1998. Para reunir esse acervo, foi preciso realizar, juntamente com as demais 

comissões, uma pesquisa histórica, a fim de unir todos os elementos necessários para compor 
a mostra dos 30 anos. Partindo da premissa da utilização das fontes documentais descritas pela 

historiadora, ancoramos no pensamento da Heloisa Belloto, a qual discorre que:

O historiador não analisa o documento pelo documento; antes, utiliza-o como ponte para 
o passado, ou do arquivo para a realidade. Essa passagem do documento ao passado é 
um processo decisivo pelo qual se cumpre o essencial da elaboração do conhecimento 
histórico. No entanto, o documento reflete uma realidade; não é a realidade concreta. É 
um discurso sobre a realidade passada, somando a isso a carga do presente sobre si pró-
prio, presente que em si já é resultado de sucessivas realidades que aconteceram desde o 
momento da produção do documento até a sua chegada às mãos de quem vai analisá-lo 
(BELLOTO, 2006, p. 264).

À vista da reflexão da autora, é notória a importância da conservação do acervo documental, 
pois, através dele, podemos contar uma história que ocorreu em um determinado lugar, época e, 

sobretudo, de quem o gerou. Cabe ressaltar que a exposição não foi feita apenas com documen-

tos, mas com outros bens materiais e imateriais, como foi o caso dos relatos das pessoas que 

fizeram parte da história da UFS.

A respeito da história oral, Alberti (2010, p. 156) nos esclarece que “a História oral permite 
o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da história’ e, dessa forma, amplia as 

possibilidades de interpretação do passado”. Esses relatos foram primordiais para confrontar as 
informações contidas nos documentos e, dessa forma, passar para o visitante da exposição uma 

imagem dos fatos ocorridos no passado da UFS, de forma que os expositores quiseram transmitir 
esses acontecimentos para que todos conhecessem a trajetória da Instituição de Ensino Superior 

Pública do Estado de Sergipe.

O Jornal da Cidade, publicado em 28 de outubro de 1998, relata:

[…] uma exposição no shopping Jardins, intitulada os “30 anos da UFS”, que mostra as 
origens da instituição e apresenta amostras dos trabalhos realizados ao longo dos seus 
30 anos. A história da universidade está retratada nesta exposição, que vai prosseguir até 
o dia 03 de novembro. Lá o observador encontra os alicerces, as escolas superiores que 
deram origem à UFS, o seu momento inaugural, criação e instalação, a cidade e o Cam-
pus, organização acadêmica e administrativa, o dia a dia da UFS, as rupturas no cotidiano, 

UFS 30 ANOS: UMA EXPOSIÇÃO HISTÓRICA
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vestibulares e formaturas, ensino do primeiro grau à pós-graduação, a extensão, a ação 
comunitária e ação cultural, as pesquisas, eventos realizados e publicações (JORNAL DA 
CIDADE, 1998, p.9).

A manchete do jornal é categórica em afirmar que a exposição acerca dos 30 anos da UFS 
rememora a história e a memória da instituição. Nesse sentido, Ferreira, traz a lume o objetivo da 

história, uma vez que disserta: “a história busca produzir um conhecimento racional, uma análise 
crítica através de uma exposição lógica dos acontecimentos e vidas do passado”. Ainda nesse es-

tudo, a autora conceitua o que seja a memória, ou seja, para ela, a “memória é também uma cons-

trução do passado, mas pautada em emoções e vivências; ela é flexível, e os ventos são lembrados 
à luz da experiência subsequente e das necessidades do presente” (FERREIRA, 2002, p.321).

O Jornal da Cidade ainda traz, em nota, uma fala da coordenadora da exposição, a pesquisa-

dora Beatriz Góis Dantas. A nota informa:

A coordenadora do evento, Beatriz Góis Dantas, disse que esta exposição visa uma integra-
ção da UFS com uma sociedade mais ampla. “Traz o passado e o presente da universidade 
com vários módulos temáticos, desde as escolas isoladas que deram origem à universida-
de. Tudo isso está retratado em fotos, jornais, documentos, reprodução de capas de livros, 
peças de laboratórios entres outros”, informou (JORNAL DA CIDADE, 1998, p. 9).

Por fim, destaca-se que a exposição visou mostrar um paralelo entre o passado e presente 
da Universidade Federal de Sergipe. Cabe destacar que as mostras e a exposição que ocorreu 
durante este ano festivo para a UFS resultaram num relatório intitulado “UFS 30 anos”. Nele, as 
pesquisadoras e organizadoras da exposição, Beatriz Góis Dantas e Hélia de Paula Barreto91, 

reuniram todos os documentos utilizados nas mostras e na exposição que ocorreu no Shopping 

Jardins para compor esse relatório sobre o referido aniversário, além de utilizar centenas de foto-

grafias que marcaram a história da instituição até aquela data.

UMA PESQUISADORA ENGAJADA: TECENDO NOTAS

As mostras e a exposição UFS 30 anos tiveram grande visibilidade no cenário social da capital 
aracajuana e em toda sociedade sergipana. Cabe destacar que isso só foi possível graças às 

comissões criadas pela instituição e pelo empenho das pessoas responsáveis e da pesquisadora 

Beatriz Góis Dantas, que esteve, em todo o tempo, coordenando as festividades. Cabe ressaltar 

que a referida professora sempre teve uma preocupação pela história e memória da UFS, sua 
casa por muitos anos e local onde ela desenvolveu diversas pesquisas. Ao falar das três décadas 

da UFS, é visível a contribuição dada pela mestra para que o ano de 1998 ficasse marcado na 
memória das pessoas e nos registros documentais daquele ano.

Ao tecer algumas notas sobre a professora, faz-se necessário pontuar informações pertinentes 

ao seu respeito, as quais justificam os seus interesses pela pesquisa, sendo uma pesquisadora 
diversificada, mas que desenvolve cada pesquisa proposta com maestria.

⁹¹ Professora e Antropóloga. Lecionou no Departamento de Ciências Sociais. Diretora da Sala de Cultura Popular, Núcleo Museo-
lógico e Museu de Antropologia e Museu do Homem Sergipano.

SANTOS, Andréia Bispo dos
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Natural de Lagarto, Estado de Sergipe, Beatriz Góis Dantas (21/08/1941) é professora de An-

tropologia, pesquisadora, escritora e palestrante. Formada em Geografia e História pela Faculdade 
Católica de Filosofia de Sergipe e Mestra em Antropologia Social pela UNICAMP/ Campinas-SP. 
Tornou-se professora emérita da Universidade Federal de Sergipe (1996), onde lecionou durante 
décadas. Por muitos anos, desenvolveu e orientou pesquisas nas áreas de Folclore, Etnohistória 

Indígena, Cultos Afro-Brasileiros e Artesanato. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ser-
gipe e tem contribuído para gerações sucessivas na formação de um pensamento original sergipa-

no que fortaleça a nossa identidade cultural, social, intelectual, antropológica. Além disso, também 

faz parte da Academia Lagartense de Letras. Na Figura 3, nos traz a foto da renomada professora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A memória não é um simples lembrar ou recordar, mas a relação com o tempo, com aquilo 
que está invisível ou ausente. O que sobrevive é aquilo que existiu no passado. A ruína 
pode, por um lado, evocar o passado glorioso e a caducidade das coisas e ser objeto de 
reflexão. A memória procura salvar o passado para servir o presente e o futuro, nos ligando 
às coisas e aos lugares – a presentificação do passado. A memória recupera a graça do 
tempo e o que o tempo prometia (BRAGA, 2016, p.1).

Atreladas ao pensamento de Braga (2016), as comemorações em prol do aniversário da uni-
versidade procuraram mostrar à comunidade externa e interna a história e a memória que a UFS 
produziu ao longo de três décadas.

Figura 3 – Professora Beatriz de Góis Dantas / Pilar das mostras e Exposição

“UFS 30 anos”

Fonte: Acervo da autora.
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Buscou-se, com este trabalho, rememorar uma data marcante para a Universidade Federal de 
Sergipe, ou seja, o aniversário de trinta anos. Não é todos os dias que se comemora “Bodas de 
Pérola”, e esta comemoração teve início no dia em que se comemora a implementação da UFS, a 
saber, 15 de maio. Porém, as celebrações se iniciaram nesta ocasião e se protelaram pelo resto 

do ano de 1998.

Para marcar essa data, foram realizadas mostras na própria Instituição, no Museu Histórico de 

Sergipe, localizado na cidade de São Cristóvão, e nos municípios de Itabaiana, Lagarto e Nossa 

Senhora da Glória, além de uma exposição que ocorreu no Shopping Jardins, na cidade de Ara-

caju, capital do Estado.

No texto, também houve a discussão em torno da implementação da universidade, principal-

mente no que diz respeito ao cenário político da época. Foi um momento de grande agitação no 

Brasil em virtude do regime militar que imperava no momento, mas, contrários a esse movimento, 

surgem movimentos engajados pela educação do país e a favor da liberdade de expressão, sendo 

ela política, educacional, cultural, entre outras. Fato é que, no dia 15 de maio de 1968, a UFS 
foi inaugurada; data marcante para a sociedade sergipana, pois o menor estado da Federação 
Brasileira estava ganhando uma Universidade Federal e pública, e isso significa um avanço na 
educação superior deste Estado. Os frutos dessa criação foram vistos nas mostras e na exposição 
que ocorreram em diferentes cenários.

À vista dos acontecimentos da data comemorativa, surge uma pesquisadora engajada com a 

história e a memória da instituição, fazendo com que a população sergipana pudesse vislumbrar 

os feitos da UFS até aquela data. As comemorações tiveram um impacto muito importante para a 
instituição, tornando-se manchetes em dois meios de comunicação impresso do ano. As matérias 

foram divulgadas nos jornais Gazeta de Sergipe e Jornal da Cidade.

Para concluir, fazemos votos de que este texto possa ampliar o conhecimento dos curiosos 

acerca da história da Universidade Federal de Sergipe. Assim como ele nasceu de inquietações e 
falta de informações em literaturas, esperamos que este trabalho suscite um desejo de conhecer 

as demais comemorações feitas nos aniversários dessa ilustre aniversariante. Outrossim, espera-

mos que o Jubileu de Ouro possa gerar bons frutos para os pesquisadores que apreciam a História 
do Ensino Superior.

SANTOS, Andréia Bispo dos
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Capítulo 10

Max Willes de Almeida Azevedo

COLABORAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
(1964-1985)

Apesar de ser “filha”, segundo o pesquisador Afonso Nascimento, da ditadura militar, a Univer-
sidade Federal de Sergipe trouxe o legado da oposição de professores, estudantes e servidores 

das faculdades que a fundaram. Para Nascimento (2014), “a criação da UFS foi decisão dos 
militares como parte do projeto maior de um sistema federativo de universidade. Por meio dessa 

política, cada estado federado teria de ter a sua universidade federal”. Apesar de sua criação estar 
ligada ao período mais conturbado da ditadura militar, em 1968, ano da edição do Ato Institucional 
nº 5 e do Decreto – Lei nº 477, vários setores da sociedade sergipana contribuíram e se engaja-

ram para a sua criação, como estudantes, intelectuais, personalidades, associações e repartições 

públicas, ligadas ao Governo e às Forças Armadas. Uma das que merece destaque é a Escola 
Superior de Guerra, a qual destinou suporte intelectual e material para a fundação de várias uni-

versidades públicas no país.

Desde a sua fundação, a Escola Superior de Guerra (1942) via a educação como um setor 

estratégico. A influência dessa instituição sobre as políticas educacionais era vista como decisiva 
para os objetivos de desenvolvimento buscados pelo regime militar. Segundo Sepúlveda (2010), 

a imposição da disciplina Educação Moral e Cívica nos primeiros anos de ensino básico, como 

também EPB – Estudos de Problemas Brasileiros, nos cursos universitários, intensificou ainda 
mais o pensamento da ESG na sociedade civil da época em questão.

De acordo com Arruda (2013), a origem da Escola Superior de Guerra é produto da participação 

brasileira na segunda Guerra Mundial (1939-1945). Deste modo, se tornou-se a mais tradicional 

Escola de Altos Estudos de Política e Estratégia do Brasil, tendo como finalidade a criação do Cur-
so de Alto Comando, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4.130 de 26 de fevereiro de 1942, destinada à 
regulamentação do ensino militar no Exército, proposto apenas a Oficiais-Generais e Coronéis do 
Exército. Segundo a mesma Lei, o Curso de Alto Comando teria o objetivo de estudar as questões 

referentes ao emprego das Grandes Unidades Estratégicas e à guerra, ainda, das operações de 
ordem técnica e do serviço, relacionados com o emprego dessas Grandes Unidades.

Com isso, a ESG teve seu nome oficialmente referido no Decreto nº 25.705, de outubro de 
1948, que estabelecia normas para a sua organização ao então Estado – Maior Geral (EMFA) 
dirigir o Curso de Alto Comando referido pela lei do Ensino Militar. No entanto, segundo Arruda 
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(2013), em dezembro de 1948, com a participação e apoio dos Estados Unidos para sua implanta-

ção, foi redigido o Regulamento da Escola a partir de novas ideias com o título de Princípios Fun-

damentais da Escola Superior de Guerra, princípios esses vigentes até os dias atuais. São eles:

1. A Segurança Nacional é uma função mais do Potencial Geral da Nação do que de seu 
Potencial Militar; 2. O Brasil possui os requisitos básicos (área, população, recursos) indis-
pensáveis para se tornar uma grande potência; 3. O desenvolvimento do Brasil tem sido 
retardado por motivos suscetíveis de remoção; 4. Como todo trabalho, a obtenção dessa 
aceleração exige a utilização de uma energia motriz e de um processo de aplicação dessa 
energia; 5. O impedimento até agora existente contra o surgimento de soluções nacionais 
para os problemas brasileiros é devido ao processo de aplicação de energia adotado e à 
falta de hábito de trabalho em conjunto; 6. Urge substituir o método dos pareceres por outro 
método que permita-se chegar a soluções harmônicas e equilibradas; e 7. O instrumento a 
utilizar para a elaboração do nôvo método a adotar e para a sua difusão consiste na criação 
de um instituto nacional de altos estudos funcionando como centro permanente de pesqui-
sas (FRAGOSO, 1971, p. 1 apud ARRUDA, 2013, P. 18).

Para Arruda (2013), a ESG entendia que o desenvolvimento nacional não dependia apenas de 

fatores naturais, mas também de fatores culturais, combatendo o individualismo. Nasce desses 

princípios o conceito de Segurança Nacional, estendendo as funções e ideias do Alto Comando 

a civis e a militares com a finalidade de difundir seus conhecimentos e contribuir para o plane-

jamento da Segurança Nacional. Portanto, sob os conceitos de Segurança e Desenvolvimento, 

surge a ESG.

Em paralelo à criação da ESG e com o objetivo de perpetuar seus ensinamentos, membros da 

Escola enxergavam a necessidade de manter unidos seus ex-estagiários. Com isso, a criação da 

Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra/ADESG brota como algo natural e neces-

sário. De acordo com o decreto nº 36.359, de 21 de outubro de 1954, a ADESG foi fundada em 7 
de dezembro de 1951 tratando-se de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração ilimitada.

Segundo Puglia (2016, p.56), “a maneira como a ADESG utilizava-se para propagar a doutrina 
da ESG era, justamente, através de cursos e palestras. As pessoas que fossem consideradas 

aptas a participarem da ADESG tomavam parte dos estudos”. Ainda segundo o mesmo, a preo-

cupação com a formação de uma elite politizada estendia-se para os estados e municípios, pois 

uma das principais finalidades era capacitá-los nas mais variadas instâncias da política brasileira. 
Caracterizando-se, assim, como o “braço” disseminador da doutrina da ESG.

Em Sergipe, segundo Dantas (2014), a ADESG foi dirigida pelo Coronel Laury Capistrano da 
Silva e coordenada pelo médico e prefeito (1967) Gileno da Silveira Lima. Seus secretários foram: 
o juiz de direito e membro da corte do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe Doutor João Evan-

gelista Maciel Porto, Dr. Manoel Messias de Góis, secretário-geral do Tribunal de Contas de Ser-

gipe (1970), nomeado por um mês prefeito de Aracaju (1977) e eleito deputado estadual (1978), 

pela Arena, partido de sustentação da tutela militar, seu primeiro e segundo secretários, respecti-

vamente. O primeiro tesoureiro era José Moreira Matos, o segundo José Durval Freire Calazans.
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A equipe de relações públicas tinha num total de seis membros dos quais faziam parte: Dr. 

Carlos Magalhães de Melo, médico e jornalista que atuou no rádio até recentemente, Antônio Car-

los Pinheiro, médico e irmão do ex-delegado e advogado Rui Pinheiro, Ayrton Vasconcelos, João 
Raulito Ribeiro Nunes, Gilson Oliveira Figueiredo e Paulo Gomes Dantas. Portanto, membros 
que faziam parte da elite social sergipana, ocupando cargos e profissões de destaque no Estado.

Em 1971, segundo Dantas (2014), a ADESG começou a promover seus cursos em Sergipe, 

com o objetivo de “preencher os cargos político-administrativos ao tempo em que esvaziavam o 
sistema representativo no qual a seleção de políticos se processava pelos partidos e pelo eleito-

rado” (Dantas, 2014, p. 246). Segundo Nascimento (2014), houve adesão de diversos professores 
da Universidade Federal de Sergipe, como também reitores, vice-reitores, procuradores e estu-

dantes que aderiram à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra/ADESG. Com 

isso, nas escolas estaduais, na UFS e nas faculdades particulares, vários conhecidos da socieda-

de civil enalteceram a ideia de “Revolução”. Para Nascimento (2014, p.1),

professores de diversos departamentos da UFS aderiram à ESG e à ADESG, assim como, 
a fortiori, procuradores da UFS, reitores e vice-reitores da mesma instituição. Mulheres e 
homens do Departamento de Direito, em número considerável, fizeram conferências ou 
palestras, tomaram parte da direção da direção da ADESG sergipana, participaram de ciclos 
do treinamento de elites ofertados pela instituição em Sergipe. (...). Outros mais, que tinham 
passagem na esquerda na condição de estudantes de direito, mudaram de lado, aderiram e 
ocuparam e ocupam posições respeitáveis em instituições estaduais.

Portanto, a ESG tinha um papel estratégico no Governo estadual e federal a partir de 1964, 
sendo possível identificar de forma mais explícita a presença de sua Doutrina na política de Esta-

do. Pois, de acordo com Mansan (2017), uma das mais importantes contribuições da escola foi a 

difusão de três ideias fundamentais da Doutrina de Segurança Nacional, que são:

A indissociabilidade entre segurança e desenvolvimento; a segurança e, consequentemen-
te, o desenvolvimento do país, que se encontravam ameaçados pelo comunismo interna-
cional, o qual estaria sendo apoiado de modo decisivo pelo “inimigo interno”; a percepção 
de legitimidade em relação à intervenção permanente dos militares na política, vista como 
necessidade imposta pelo contexto de crise nacional e internacional (Mansan, 2017, p.833).

Logo, segundo Mansan (2017, p.831), “as principais especificidades do controle do campo da 
educação superior naquele contexto são identificáveis em quatro dos vários modos de controle 
aplicados àquele setor: vigilância, repressão, propaganda e formação de intelectuais”. Então, as 
universidades brasileiras, durante o regime civil-militar (1964-1985), foram os lugares de onde se 
observaram as diferentes forças que moveram o experimento autoritário brasileiro. Porquanto, 

segundo Fávero (1994, p.152-153 apud Fávero, 2006, p. 30),

(...) outras medidas oficiais são adotadas em relação à universidade. Três delas merecem 
destaque: o plano de assistência técnica estrangeira, consubstanciado pelos acordos MEC/
USAID; o Plano Atcon (1966) e o Relatório Meira Mattos (1968). Concebida como estratégia 
de hegemonia, a intervenção da USAID na América Latina se processa de modo integrado, 
nos anos 60, em várias áreas e sob três linhas de atuação: assistência técnica; assistência 
financeira, traduzida em recursos para financiamento de projetos e compra de equipamen-
tos nos EUA, além da assistência militar, concretizada pela vinda de consultores militares 
norte americano ao Brasil e do treinamento de militares brasileiros nos Estados Unidos, 
assim como do fornecimento de equipamentos militares.
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É nessa conjuntura política que o início da sua criação em 1963, através da Lei n.1.194, de 11 
de junho, a Universidade Federal de Sergipe marcou um novo caminho para o estado de Sergipe. 
Podemos afirmar que, em consonância com os estudos de Fávero (2006), a criação da UFS ganha 
mais ênfase com o movimento pela modernização do ensino superior no Brasil, atingindo seu ápi-

ce com a criação da Universidade de Brasília através da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. 
Nasce, então, a Universidade de Brasília, a mais moderna universidade do Brasil, tornando-se um 
divisor de águas dentro da História das Instituições de Ensino Superior do Brasil, a exemplo da 

Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Distrito Federal (UDF) nos anos de 1930.

Além disso, a criação da Universidade Federal de Sergipe não seria possível sem o envolvi-
mento de vários sergipanos. Além do governador em exercício João de Seixas Dória (1963-1964), 
que segundo Bretas (2014, p. 35) “autorizou a transferência dos estabelecimentos de ensino su-

perior existentes no Estado para a Universidade Federal de Sergipe”, Dom Luciano Duarte, um 
dos principais líderes dessa ideia, professor Cabral Machado, advogado Moreira Filho, secretário 

de educação: Luís Rabelo Leite, membros do Conselho Estadual de Educação José Rollemberg 
Leite, Lauro Ferreira do Nascimento, José Carlos de Souza, Manuel Francisco Freire, José Silvério 

Leite Fontes, Neide Albuquerque Mesquita, Dalita Côrtes Rollemberg, Ofenísia Freire e Acrísio 
Cruz, dentre outras autoridades do Estado (BRETAS, 2014).

A USP e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, segundo Schwartzman (2006, p.164),

agregou várias instituições existentes no estado (incluindo as antigas Faculdades de Direito, 
Medicina e Engenharia e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), [...] e criou uma 
nova instituição para as Ciências e as Humanidades, a Faculdade de Filosofia.

A Universidade Federal de Sergipe, segundo Bretas (2014), também agrupou as faculdades de 
Ciências Econômicas, de Química (públicas estaduais), de Direito (pública federal); Católica de Fi-
losofia e de Serviço Social (privadas confessionais) e de Medicina (privada), para a sua formação. 
Portanto, no ano de 1967, com o Decreto-lei 269, de 28 de fevereiro, foi instituída a Fundação da 
Universidade Federal de Sergipe – FUFS/UFS.

Ainda nesse período, os secundaristas, com destaque ao Colégio Estadual, tanto alunos quan-

to professores simpatizantes contra o regime ditatorial vigente e sob a influência do Partido Co-

munista Brasileiro, ampliaram a influência no meio estudantil através de professores que foram 
ex-alunos do Colégio Atheneu e que já lecionavam no mesmo. Destaca-se a professora Maria 

Guadalupe Costa Teixeira, simpatizante do PCB e contribuinte para que houvesse as eleições 

para o Grêmio Estudantil Clodomir Silva, fechado há quatro anos pela ditadura militar.

Ainda na década de 1970, evidenciamos a reabertura do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), que começam a se reorganizar. Em seu bole-

tim, a UNE evidenciava em primeira página “A maior crise da Universidade Brasileira”, alertando 
a população estudantil para a importância da UNE enquanto órgão representativo da categoria. 
Na década de 1980, os estudantes participaram do movimento pelas “Diretas Já”. Em Sergipe, foi 
realizado comício na Praça Fausto Cardoso, que contou com a presença não só de estudantes, 

mas de várias camadas sociais.
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Indica-se ainda a participação da Juventude Universitária Católica em meio à participação na 
vida universitária sergipana como um movimento estudantil participante e atuante no período mili-

tar. Conforme Ramos (2000, p.145),

[...] dezembro de 1957, com a chegada do Pe. Luciano Duarte da Sorbonne e sua no-
meação, em fevereiro de 58, como Assistente Eclesiástico da JUC e da Liga Universitária 
Católica, pelo então Vigário Capitular Monsenhor Carlos Costa, a JUC em equipe torna-se 
movimento organizado.

Esses episódios também colaboraram para que o Reitor em exercício da UFS, Prof. José Aloí-
sio de Campos e do coordenador técnico administrativo Geraldo Soares Barreto, que participavam 

de uma reunião em Brasília com o objetivo de avaliar o andamento da construção do Campus 

universitário, conseguissem o aval para ser implantada no município de São Cristóvão, a Cidade 

Universitária, e em 01 de agosto de 1980 foi inaugurada, anos antes do fim da ditadura militar.

Portanto, até o final do período ditatorial em Sergipe, a Universidade teve cinco reitores. Dos 
quais destacamos: João Cardoso Nascimento Júnior (1968-1972), primeiro reitor. Segundo Souza 
(2015, p. 391) “o primeiro reitor legou à instituição sete novos cursos, instalados apenas um ano 
depois da fundação – Odontologia, Engenharia Química, Licenciatura em Química, Licenciatura 
em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática e Física”. Luiz Bispo (1972-1976), que con-

cretizou o I Festival de Artes de São Cristóvão, como também “contribuiu com a reabertura do Di-
retório Central dos Estudantes, fechado desde 1964” (Souza, 2015, p. 393). José Aloísio Campos 
(1976-1980), que de acordo com Souza (2015, p. 395).

o professor Silva complementa seu relato, afirmando que a postura do reitor, em relação 
ao movimento estudantil, contribuiu para que fossem criados os Diretórios Acadêmicos e 
a Associação Atlética Universitária, numa fase que a legislação, em vigor, desaconselhava 
tais iniciativas.

Gilson Cajueiro de Hollanda (1980-1984), que terminou a construção dos prédios do Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), 

além do Restaurante Universitário e implantou a Pós-Graduação da UFS. E, Eduardo Antônio 
Conde Garcia (1984-1988), dentre seus vários destaques, ressaltamos que foi o primeiro reitor 

eleito pela comunidade acadêmica (SOUZA, 2015).

Destacamos a relevância social e ideológica da concepção da Universidade Federal de Sergipe, 
pois segundo Mendonça (2000), a Universidade deveria ser um local para a formação das elites 
pensantes do Brasil e contribuir para as transformações com que passava a sociedade brasileira.

Do ponto de vista político, a instituição foi formadora de grande parte dos principais políticos 

atuantes sergipanos; e visando sua importância vários desses se empenharam para a sua im-

plantação, como por exemplo, o governador Seixas Dória, o secretário da Educação e membros 

do Conselho Estadual de Educação - José Rollemberg Leite, Lauro Ferreira do Nascimento, José 
Carlos de Souza, Manuel Francisco Freire, José Silvério Leite Fontes, Neide Albuquerque Mesqui-

ta, Dalila Côrtes Rollemberg, Ofenísia Freire e Acrísio Cruz, estiveram à frente da implantação da 
primeira e única universidade do Estado (BRETAS, 2014).
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Culturalmente, a UFS esteve à frente do Festival de Arte de São Cristóvão devido, segundo 
Azevedo (2009, p.142), “a uma solicitação do governo federal”. Com isso, o primeiro reitor João 
Cardoso do Nascimento Júnior elaborou um programa em que funcionários e professores ficas-

sem encarregados pelo FASC até o fim de sua gestão. O Centro de Cultura e Arte – CULTART que 
funciona desde a década de 1980, “é responsável pelas atividades tanto artísticas quanto culturais 
da Universidade Federal de Sergipe. É um espaço privilegiado e constantemente solicitado para 
realização de eventos” (SOUZA, 2015, p.213). Relevamos, assim, a estima que a Universidade 
Federal de Sergipe tem acerca dos Festivais e centros culturais no Estado de Sergipe.

Educacionalmente, a UFS revela uma preocupação desde o ensino básico com a manutenção 
do Colégio de Aplicação (Codap-UFS), onde estudam adolescentes desde o ensino básico, tendo 
a oportunidade de um ensino de qualidade e posteriormente ingressar na própria universidade. 

Não podemos deixar também de ressaltar aqui a qualidade do ensino superior fornecida para o 

Estado de Sergipe. Atualmente, a instituição está tem seis campi, que são a Cidade Universitária, 
locada em São Cristóvão, Campus de Aracaju, Campus de Itabaiana, Campus de Lagarto, Cam-

pus de Laranjeiras e o Campus do Sertão localizado na cidade de Nossa Senhora da Glória. Ainda 

de acordo com Souza (2015), no ano de 2006 foi o ano de maior criação de cursos presenciais, 
com mais de 50 graduações presenciais, divididas em quatro centros, o Centro de Ciências Hu-

manas (CECH), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas (CCSA) e o Centro de Ciências Exatas Tecnológicas (CCET).

Observamos ainda a contribuição da UFS com melhorias econômicas no setor terciário do 
Estado a partir de 1967. Pois, segundo Dantas (2014, p.203), “a implantação da Universidade 
Federal de Sergipe (1968) ampliou o setor de serviços e passou a injetar boa soma de salários no 
mercado interno, aumentando o contingente da classe média”. Portanto, historicamente, a UFS 
foi um “laboratório” que produziu desde sua criação até os dias atuais intelectuais, políticos, pro-

fessores e funcionários importantes para a sociedade sergipana e brasileira. Pessoas essas que 

através de seus pensamentos e/ou atitudes transformaram não só o Estado de Sergipe como 

também o Brasil.
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Capítulo 11

José Lima Santana

MEMORIAL DA DEMOCRACIA:
PARA QUE AS LUZES NÃO SE APAGUEM E PARA QUE AS VOZES NÃO SE
CALEM

A Grécia antiga foi o berço da democracia. Nesse regime de governo, o povo decide os seus 

destinos, quer na via da participação direta, quer na via da representação popular. Na democra-

cia, as decisões políticas visam ao benefício do povo. Os interesses coletivos devem estar acima 
dos interesses individuais. A palavra democracia vem do grego, sendo formada por demos que 

quer dizer “povo” e kratos que tem como significado “poder”. O poder do povo. Nos países em 
que impera a democracia, quando esta é abalada por golpes de estado, tem-se a implantação do 

autoritarismo ou ditadura.

Todos nós conhecemos, e muito bem, o desenrolar da história do nosso país. O Brasil conhe-

ceu ao longo de sua vida como estado independente vários momentos de autoritarismo, desde 

que Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, de 1823. Cabe lembrar que de 1937 a 1945 foi 

implantado o “Estado Novo” de Getúlio Vargas, nos moldes do fascismo. Em 1964, o Brasil viveu 
outro momento traumático em sua história. A 31 de março, data oficial escolhida pelos golpistas, 
deu-se o golpe de estado, que ficou oficialmente conhecido como a “Revolução de 1964”. No caso, 
Revolução é uma palavra emblemática para significar, forçosamente, um golpe.

Mais uma vez, a democracia brasileira foi garroteada. Os militares das Forças Armadas assu-

miram o poder, apoiados por parcela expressiva dos políticos e das elites econômico-financeiras, 
que sempre guinaram o país em suas manobras contra o povo. Venceu o conservadorismo com 

apoio, inclusive, de forças estrangeiras, a exemplo dos Estados Unidos da América, à época o “se-

nhor” todo-poderoso das Américas, o “xerife” do mundo. A partir dali outros golpes de estado se-

riam perpetrados noutros países da América Latina, o velho e subserviente “quintal” do “Tio Sam”.

Sobre a participação dos ianques na preparação para o golpe e na sua sustentação, muitos 

foram os trabalhos escritos. Dentre tantos, eis o que disse Eduardo Galeano:

A embaixada norte-americana participara diretamente no golpe de Estado que derrubou o 
governo de João Goulart.
[...]
Era preciso proibir as greves, destruir os sindicatos e os partidos, encarcerar, torturar, matar 
e abater pela violência dos salários dos operários, para conter assim, à custa da maior po-
breza dos pobres, a vertigem da inflação (1987, p. 230).
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Pode haver exagero no discurso de Galeano. Mas, ele não falta com a verdade, embora todos 

o saibam que ele tem uma ideologia e apresenta-a. Nesse sentido, destaco o que afirma Karl 
Deutsch: “Não podemos, sem dúvida, passar completamente sem ideologias” (1983, p. 27). Os 
golpistas de 1964 tinham lá a sua ideologia. Os que lhe resistiram também.

O GOLPE NA SORDIDEZ DE UM PREÂMBULO

De forma ufanista e incontida, o preâmbulo do malfadado Ato Institucional nº 1, de 9 de abril 

de 1964, proclamou:

É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma 
nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não 
só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, 
é uma autêntica revolução.
A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz, 
não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação.

Uma “autêntica revolução”? Não o “interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a 
vontade da Nação?”. Na verdade, uma autêntica revolução é conduzida pelo povo. O interesse e 
a vontade da Nação não estão nos quarteis, não nasce à sombra das baionetas, nem do pisar dos 

coturnos. Não aqui, nem noutro lugar qualquer do mundo.

O Ato Institucional referido decretou a derrocada da democracia ao dispor, ainda no mesmo 
preâmbulo: “Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Con-

gresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, 

inerente a todas as revoluções, a sua legitimação”.

Certo estava que um golpe não poderia jamais legitimar-se através do Congresso Nacional, 

que, bem ou mal composto, naquele momento representava a vontade do povo. O Congresso re-

ceberia do Ato Institucional, da “camisa de força” imposta pelos golpistas, a sua legitimação? Para 
isso, prestam-se os golpes e os golpistas.

E foi assim que, conforme ainda dito no preâmbulo, editou-se o Ato Institucional nº 1:

Em nome da revolução vitoriosa, e no intuito de consolidar a sua vitória, de maneira a as-
segurar a realização dos seus objetivos e garantir ao País um governo capaz de atender 
aos anseios do povo brasileiro, o Comando Supremo da Revolução, representado pelos 
Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica resolve editar o seguinte 
Ato Institucional.

O Comando Supremo era dos comandantes das três Armas. Revolução? Sem povo? O povo 
em marcha, sim, faria uma revolução. Mas, o povo em casa, assustado, cedeu ao golpe. E veria, 

logo mais, a face sombria da ditadura. Aliás, desde logo, o Ato Institucional nº 1 mostrou as garras 

do autoritarismo. Disse no art. 7º: “Ficam suspensas, por seis (6) meses, as garantias constitucio-

nais ou legais de vitaliciedade e estabilidade”. Os servidores públicos, que tinham estabilidade, e 
os membros do Poder Judiciário, que gozavam de vitaliciedade, viram-se prestes a serem jogados 

no “olho da rua”. Mais tarde, era o que ocorreria com muitos. Por seu turno, o art. 10 deliberou:
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No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, 
os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão suspender os direitos po-
líticos pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e 
municipais, excluída a apreciação judicial desses atos.

Pobre democracia, restabelecida em 1946, por força de uma nova Constituição, que se via na-

quele momento atirada nos porões das casernas. O povo era citado de forma leviana pelos novos 
“donos do poder”, lembrando a expressão que deu título ao famoso livro do jurista Raimundo Fao-

ro. A ditadura tentou esconder-se, mas não conseguiu. Aflorou suas negras rosas desde o início do 
golpe. Por fim, o Ato nº 1 foi assinado no Rio de Janeiro, e não na capital da República. Enquanto 
isso, em Brasília, a maior parte dos membros do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados 
e Senado Federal – caía de joelhos, beijava os coturnos. Depois, estes formariam o partido do 
golpe, a ARENA – Aliança Renovadora Nacional. A oposição fundaria o MDB – Movimento Demo-

crático Brasileiro. Estabelecia-se o bipartidarismo. Os dois Partidos eram verdadeiros “balaios de 
gatos”, nos quais se inseriam políticos dos mais diversos matizes.

Militares, e não foram ou não são poucos, não aprovaram nem aprovam o uso do termo “ditadura” 
para designar o regime vigente no período 1964-1985 (Couto, 1999, p. 33). Mas, diz o autor citado:

Argumentam que o Congresso funcionou a maior parte do tempo, que o Judiciário não foi 
paralisado, que houve eleições, inclusive para presidente da República, apesar de indiretas. 
É comum ouvir-se também que não se pode comparar, em termos de liberdade, o governo 
Castello Branco com a rigidez política dos de Costa e Silva e Médici ou estes com os de 
Geisel e Figueiredo, quando se promoveu a liberalização política. Mas o fato é que, acima 
de aparências ou correções efetuadas, houve mesmo ditadura. Todo o tempo. Mais ou me-
nos rígida ou repressora ou autoritária. O poder real manteve-se sempre em mãos militares, 
apesar da sobrevivência formal de instituições e mecanismos democráticos, mais ou menos 
desprestigiados (1999, p. 33).

A ditadura, que, segundo Elio Gaspari⁹², começou envergonhada, foi, aos poucos, perdendo 

a vergonha. Tornar-se-ia brutal. A chamada “linha dura” das Forças Armadas, e, mais do que 
das outras Armas, do Exército, ganhou fôlego e, pouco a pouco, sufocou os moderados. Antes, 

porém, para dar certa aparência de normalidade político-constitucional, fez aprovar uma nova 

Constituição, a de 1967. Esta, contudo, seria modificada, ao bel prazer dos militares, em 1969, 
através da Emenda Constitucional nº 1, que mais parecia outra Constituição. Um ano antes da 
edição da Emenda, o Ato Adicional nº 5, instrumento que, como, ademais, o são os instrumentos 

jurídicos das ditaduras de direita e de esquerda, mostrou, mais do que nunca, a face cruel da 

ditadura, sob o aspecto político-jurídico. Ali, o país mergulhou de cabeça na ditadura. Ou melhor, 
foi mergulhado.

O PROJETO “BRASIL: NUNCA MAIS”

Dom Paulo Evaristo Arns, prefaciando o livro “Os Advogados e a Ditadura de 1964 – A defesa 
dos perseguidos políticos no Brasil”, afirmou:

⁹² Elio Gaspari escreveu cinco livros sobre a ditadura militar: A Ditadura Envergonhada, a Ditadura Escancarada, a Ditadura Der-
rotada, a Ditadura Encurralada e a Ditadura Acabada, publicados pela Companhia das Letras.
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No período mais crítico da história recente de nosso país atendia eu semanalmente na Cúria 
Metropolitana dezenas de casos de familiares que nos procuravam para que os ajudásse-
mos a encontrar seus parentes. Esses familiares chegavam à Cúria atemorizados com o 
que pudesse estar acontecendo com seus entes queridos, então recentemente detidos e/
ou sequestrados pelos órgãos militares que atuavam na repressão política. Todos sabíamos 
que os presos eram mantidos em cativeiros clandestinos, ficavam incomunicáveis por lon-
gos períodos, eram torturados e humilhados. Muitos deles acabavam sendo assassinados 
ou por ação deliberada dos seus algozes ou por não terem resistido à tortura (2010, p. 7).

Tempos de chumbo. Repressões. Luta armada. Guerrilhas urbanas e rurais. Presos políticos 
às centenas. Mortes. De lado a lado, entre golpistas e resistentes. Quem mais tinha a força, mais 

infligia baixas. O Estado tinha a força maior.

O Projeto Brasil: Nunca Mais sob a coordenação de Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal-ar-

cebispo de São Paulo, Rabino Henry Sobel, Pastor presbiteriano Jaime Wright e contando com 
bem estruturada equipe, gerou, entre 1979 e 1985, uma importante documentação sobre aquele 

lapso temporal da história do Brasil. O grupo de especialistas dedicou-se durante oito anos a reunir 
cópias de mais de 700 processos políticos que tramitaram pela Justiça Militar, entre abril de 1964 
e março de 1979. O resumo da pesquisa redundou no livro que leva o título do projeto.⁹³ Trata-se 

de um relato doloroso da repressão e tortura que se abateram sobre o Brasil.

Nas páginas de diversos processos vê-se com clareza a face horripilante da ditadura. Depoi-

mentos colhidos sob a devida pressão, como se dera, por exemplo, com o governador de Sergipe, 

deposto na madrugada de 2 de abril, conforme transcrição no próximo subtítulo. Presos que nun-

ca pertenceram a qualquer organização político-partidária proscrita. E situações afins. A ditadura 
trombeteava em alto e bom som. Soltava fumaça pelas narinas. Arrotava fogo como um dragão 

enfurecido.

ECOS LIGEIROS DA DITADURA EM SERGIPE

Desde o início do golpe de 1964, o estado de Sergipe sentiu o seu poder exacerbado, a sua 
gradual asfixia. O governador João de Seixas Dória, eleito, em 1962, pela coligação PSD/PR com 
o apoio de outros partidos, a exemplo do PTB e de dissidentes da UDN, ele mesmo um dissidente, 
seria apeado do poder, preso e levado para Salvador e, de lá, para Fernando de Noronha. Opor-
tuno o seguinte relato do

governador, após encontro, no dia 23 de abril de 1964 com o coronel Hélio Ibiapina, “conside-

rado como o mais duro dos coronéis da ‘linha dura’”:

Informou-me, então, que à meia-noite, do dia seguinte, deveria prestar o meu depoimento. Es-

perei, sem dormir, a noite inteira, que me fossem buscar, o mesmo acontecendo na noite seguinte. 

Só na madrugada de 26, às duas horas, é que fui para dar o meu depoimento (DORÉA, 1980, p.51).

⁹³ O livro “Brasil: Nunca Mais” foi publicado pela Editora Vozes, em 1985, ano da queda da ditadura.
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⁹⁴ Estudante secundarista assassinado por policiais militares que invadiram o restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, 
no dia 28 de março de 1968, durante uma manifestação estudantil. Edson Luiz tinha 18 anos e era um dos trezentos estudantes 
que jantavam no local.

Foi assim. Três dias de espera. Três dias de pressões. De tortura psicológica. Era para triturar o 

preso, um réu sem crime, para quebrá-lo, deixando-o em estado de fragilidade, na hora de depor.

Em Sergipe, outras prisões, cassações de mandatos e perseguições foram levadas a efeito a 

partir da ação vitoriosa dos golpistas. Militantes de esquerda esboçaram resistência. O golpe de 31 
de março dobraria a muitos sergipanos, mas não a todos. Mais adiante, sergipanos sofreriam os 

abusos da tortura psicológica e física. Marcas ficaram. Inclusive nas faces de alguns opositores ao 
regime. E todos eram tidos como subversivos. Houve até quem deixasse o país clandestinamente 

para viver em países do bloco comunista. Era partir ou arriscar a vida.

Nos primeiros anos, um dos bastiões contra o golpe formava-se nas faculdades então exis-

tentes. A Universidade Federal de Sergipe somente seria instalada em 1968. Um ano terrível. O 
ano das lutas libertárias dos estudantes em várias partes do mundo ocidental. O ano em que, a 
28 de março, no Rio de Janeiro, deram aos estudantes um mártir: Edson Luís,⁹⁴ morto a partir da 

manifestação do restaurante Calabouço. A esse respeito diz Ibarê Dantas:

A partir desse 28 de março de 1968, desencadearam-se movimentações estudantis em 
praticamente todas as capitais, gerando uma mobilização popular poucas vezes vista em 
nossa história, estimulada por uma conjuntura internacional das mais excitantes. O movi-
mento estudantil na Europa e na América, os protestos nos EUA contra a guerra do Vietnã, 
a primavera de Praga e, depois, a invasão pelas forças do Pacto de Varsóvia, o massacre de 
Tlatelolco (México), os protestos à violência, tudo era motivo para discussões intermináveis 
e para a montagem de utopias inadiáveis.

...

Em Sergipe, os estudantes acompanharam com vivo interesse os acontecimentos nacionais 
e internacionais e, com seu entusiasmo juvenil, atuavam, em meio às limitações políticas e 
geográficas, como se tivessem influência para debelar o regime militar, mudar o Brasil e o 
mundo (1997, p. 78).

A RESISTÊNCIA NA UFS

Em maio de 1968, a Universidade Federal de Sergipe nascia no momento mais duro da dita-

dura, até então. Nela se acantonava um dos focos de resistência ao regime militar. Como, aliás, 

não poderia deixar de ser. Logo naquele ano terrível e memorável! Na Faculdade de Direito, a 

eleição para o Centro Acadêmico Sílvio Romero foi vencida pela chapa do PCB. Na presidência, 
Wellington Mangueira. Na Vice, Jackson Barreto. As agitações estudantis fervilhariam. A par disso, 

destaca Ibarê Dantas:

[...] a Faculdade de Direito transformou-se no principal polo irradiador do movimento estu-
dantil, sob a orientação do PCB, que organizou, em todas as faculdades grupos de apoio, 
formados por estudantes filiados ao partido e simpatizantes, integrantes da linha auxiliar. 
Com a estruturação das bases, o jornal A Verdade, do Centro Acadêmico de Direito, passou 
a ter uma difusão inédita no movimento estudantil, maior do que O Economista, da Faculda-
de de Ciências Econômicas, O Coruja da Faculdade de Filosofia e O Bisturi da Faculdade 
de Medicina (1997, p. 80).
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O Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, endureceu o regime sob o governo de 
Costa e Silva, um dos expoentes da “linha dura”. O art. 2º do AI-5 determinava:

O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assem-
bleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de 
sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente 
da República.

Não era só o fechamento do Poder Legislativo, nas três esferas federativas. Era muito mais. 

O regime escancarava os dentes, afiava e mostrava as garras. O art. 4º proclamava contundente:

No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os 
direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos 
federais, estaduais e municipais.

A ditadura tinha a espada, a faca e o facão. Os algozes não teriam pena de suas vítimas. As 
masmorras restariam cheias. O suplício tornar-se-ia coisa comum. A foice da morte estaria nas 
mãos do Estado. Contudo, a fúria legislativa do AI-5 era ainda maior, como se depreende do art. 5º:

A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, em:
I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança:
a) liberdade vigiada;
b) proibição de frequentar determinados lugares;
c) domicílio determinado.

O regime ditatorial era o senhor absoluto da vida. Restava, então, recorrer ao Poder Judiciário? 
Ledo engano. Até isso foi negado aos brasileiros, como se depreende da inteligência (ou desinteli-

gência) do art. 11: “Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo 
com este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos”. Era o 
ápice do autoritarismo. Os grilhões da ditadura tremulavam.

Em determinado momento, no início de 1969, o Reitor da novel Universidade, professor João 
Cardoso do Nascimento Júnior, teve que enfrentar o regime em defesa de seus alunos. Por mais 

de uma vez, o comando militar expediu ofícios, requerendo a expulsão de alunos da UFS. Na 
primeira lista figuravam trinta e dois alunos, sendo dezesete de Direito, dois de Economia, um 
de História, dois de Letras, cinco de Medicina, dois de Química e três de Serviço Social. O Reitor 
driblou os militares. Resistiu com decência. Ficou mal visto pelos usuários dos coturnos. Para 
tentar diminuir a fúria dos militares, o Reitor “cassou os direitos políticos” dos estudantes, sus-

pendendo-os do exercício de suas funções nas direções dos órgãos de representação estudantil. 

Mas, corajosamente, não os expulsou. Houve novas tentativas dos militares. O Reitor continuou 
resistindo. Driblou a ditadura. Ajeitou a situação, contornando-a, mas deixando os alunos no lugar 

onde deveriam estar: nas salas de aula (DANTAS, 1997, p. 101-106).
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O TEMPO PASSOU, AS MARCAS FICARAM E UMA IDEIA FOI ACEITA

As ditaduras passam, mas deixam marcas inapagáveis. E faz-se necessário lutar para que a 

memória não se deixe cobrir pela cinza dos tempos. Livros, artigos, dissertações e teses têm sido 

escritos a partir de estudos sobre o período de 21 anos do regime militar que se estendeu de 1964 
a 1985. A ditadura foi, enfim, derrotada. Democraticamente, vencida. O Colégio Eleitoral a sepul-
tou. O candidato das oposições, e, vale mesmo dizer, da sociedade, ou de parte significativa dela, 
fez o candidato do regime, ou do partido do regime, amargar o jiló da derrota. Tancredo Neves, 

que morreria sem tomar posse, foi eleito Presidente da República, na última eleição indireta, ven-

cendo folgadamente Paulo Maluf, que, na convenção do partido governista, derrotou o candidato 

preferido dos militares, Mário Andreazza. As baionetas e os coturnos regressariam aos quarteis de 

onde nunca deveriam ter saído.

Assim que tomou posse como Reitor da UFS, no primeiro mandato, em novembro de 2012, Ân-

gelo Roberto Antoniolli, inquieto, procurou abrir-se para os debates de cunho técnico e, também, 
social. O quase silêncio sobre os anos de chumbo o incomodava. Havia trabalhos acadêmicos 
sobre o tema. Alguns debates eram suscitados nas salas de aula. Mas, era preciso muito mais. Por 

outro lado, entre a Reitoria e os edifícios administrativos I, II e III que abrigam Centros e Departa-

mentos, havia uma faixa de terra a carecer de urbanização. Havia ideias.

Uma ideia encheu os olhos do Reitor Antoniolli. Ela veio do professor de História, Antônio Fer-
nando de Araújo Sá. Como historiador, Fernando Sá acalentava algo que pudesse servir de marco 

para o não apagar das memórias advindas daquele período politicamente negro que se abateu 

sobre o Brasil. No artigo intitulado “Memorial da Democracia”, inicialmente publicado no Jornal do 
Dia (Aracaju), edição de 03 de dezembro de 2014, p. 4, e, depois publicado no livro “Escritos de 
Ocasião – 1991-2014” (2017, p. 255-258), ele inicia fazendo um alerta:

A memória coletiva tem se tornado uma verdadeira matéria-prima da vida cívica, nos mais 
diversos países. Ante esse desejo de memória, nas sociedades contemporâneas, os his-
toriadores reencontram uma função crítica, no seio da cidade. Interpelados pelas memó-
rias traumáticas das experiências autoritárias das ditaduras latino-americanas, aqueles 
que se debruçam sobre o nosso passado deixaram de se movimentar no terreno tranquilo 
da memória partilhada para um território “infinitamente mais difícil da memória contestada” 
(AYMARD, 2003:15). Esses deslocamentos redirecionaram o debate entre história e memó-
ria, impondo uma reflexão sobre o que deve ser “memorável”, na sociedade (2017, p. 255).

A reflexão que Fernando Sá traz ao leitor suscita um bom debate. Não devem as memórias 
traumáticas ser simplesmente soterradas. Impõe, numa sociedade democrática, que essas memó-

rias sejam sempre evocadas, quer para que se diga “meninos eu vi”, quer para que se saiba que, 
nesse caso, não se devem repetir estes belos versos de Christina Rosetti, publicados em 1862, no 
poema “Canção”, em tradução de Manuel Bandeira: “Sê como a erva dos túmulos / Que o orvalho 
umedece. / E se quiseres, lembra-te; / Se quiseres, esquece”. Não! Não se deve esquecer.

Acatada a ideia do professor Fernando Sá, o Reitor discutiu-a com seus assessores. Estes 
a recepcionaram unanimemente. Enfim, a área degradada seria urbanisticamente aproveitada, 
além de servir a algo fundamental: o Memorial da Democracia. Angelo Antoniolli levou a ideia de, 
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preliminarmente, formar uma comissão, para melhor discutir a concepção do projeto, ao Conse-

lho Universitário – CONSU, sendo a ideia apresentada e defendida pelo seu autor. Aprovação 
unânime. Daquele Colegiado superior saiu a Resolução nº 25/2014, de 30 de maio de 2014, que 
criou a comissão constituída pelos professores Fernando Sá, do Departamento de História, César 

Henrique Matos e Silva, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e José Lima Santana, do 
Departamento de Direito, autor deste capítulo.⁹⁵

O PROJETO ARQUITETÔNICO E A EXECUÇÃO DA OBRA: PARA SEMPRE LEMBRAR

O projeto urbanístico do Memorial da Democracia foi conceituado e esboçado pelo arquiteto e 
urbanista César Henrique Matos e Silva, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
UFS, e desenvolvido pela Divisão de Projetos da Superintendência de Infraestrutura da UFS (IN-

FRAUFS) sob a coordenação dos arquitetos Júlio Santana (diretor do DOFIS) e Cléo Maia (DIPRO). 
Foi investida na obra a quantia de R$ 1.644.921,54. Com área total de 16.910m² e área verde (gra-

mados) de 10.201,43m², o Memorial foi construído na área central do Campus de São Cristóvão. O 
espaço é composto por 1.771 mudas, sendo vinte e sete palmeiras imperiais e sete flamboyants.

Sua estrutura é de uma praça e conta com pisos táteis direcionais e de alerta, treze pares de 

painéis informativos de vidro e alumínio composto, doze pares de lixeiras (coleta seletiva de lixo 

orgânico e inorgânico), palco com área de 180 m² (acessível), doze módulos de bancos retangula-

res, três módulos de bancos curvos (com talude - bancos principais), oito esculturas de concreto, 

um monumento central (mãos) e iluminação cênica em LED com sistema RGB (diversas opções de 
cor), possibilitando o ajuste para a cor desejada (comemorações, datas temáticas, dentre outras).

A concepção formal da praça partiu de dois princípios: a constituição de uma centralidade, de 

um espaço para aglomerações, reuniões e encontros; e o princípio da diversidade: linhas sinuosas 
e em diferentes direções apontam para a noção de multiplicidade na comunidade universitária.

A escultura das mãos localizadas no centro da praça foi inspirada no Memorial da América Lati-

na, obra projetada por Oscar Niemeyer, em São Paulo. Elas, que não compunham o projeto inicial, 
estão estendidas e espalmadas para toda a comunidade universitária no sentido de enaltecer a 

verdade, memória e justiça. Segundo depoimento prestado ao autor, em entrevista, pelo enge-

nheiro Jorge Antônio Vieira Gonçalves (DOFIS/INFRAUFS), a praça onde está o Memorial tem o 
“objetivo de criar uma praça para contemplação, vivência e convivência, um espaço de sociabilida-

de, da pluralidade para a comunidade universitária da UFS (alunos, professores e funcionários) ”.

⁹⁵ Presentes na reunião do CONSU de 30 de maio de 2014, conforme ata: Angelo Roberto Antoniolli, André Maurício Conceição de 
Souza, Abel Smith Menezes, Carlos Roberto Rodrigues Santos, Kleber Fernandes de Oliveira, Ednalva Freire Caetano, Pedro Leite 
de Santana, Charles dos Santos Estevam, Valéria Aparecida Bari, Maria Leônia Garcia Costa Carvalho, Eder Mateus de Souza, 
Marília Menezes Nascimento Souza Carvalho, Mário Adriano dos Santos, Veronaldo Souza de Oliveira, David Soares Pinto Júnior, 
Afrânio de Andrade Bastos, Marco Antônio Prado Nunes, Jefferson David Araújo Sales, Eduardo Alberto da Silva Farias, Antônio 
Fernando de Araújo Sá, Rejane Lúcia Oliveira Johan, Ricardo Santos do Carmo, Mariléia Silva dos Reis, Márcia Barbosa da Costa 
Guimarães, César Henriques Matos e Silva, Cátia Maria Justo, Antônio Carlos Marqueti, José Dias Firmo dos Santos, Emily Santos 
Silva, José Augusto Machado e Arivaldo José dos Santos.
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O professor Fernando Sá, em discurso proferido no ato de inauguração do Memorial, no dia 12 
de setembro de 2017, disse: “Essa praça tem o papel de trazer para as novas gerações a impor-
tância da consolidação, manutenção e luta democrática”. Para ele:

Assim, além do monumento em si, que terá [como] pilares a Verdade, a Memória e a Justiça, 
teremos sinalizações alusivas aos acontecimentos nacionais e locais para que essas tristes 
memórias não caiam no esquecimento. O Memorial da Democracia, para manter-se vivo no 
seio da comunidade universitária, deve criar atividades didático-pedagógicas a respeito dos 
Direitos Humanos, Memória e Verdade, bem como eventos culturais que proporcionem o 
pleno exercício democrático, na Universidade Federal de Sergipe (2017, p. 257).

Na inauguração, o reitor Angelo Roberto Antoniolli afirmou:

Com essa praça estamos recuperando a memória do nosso povo. Estamos começando um 
processo de recuperação e valorização do processo democrático. Agora, a comunidade ser-
gipana precisa se apropriar desse espaço (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É costume dizer-se que o brasileiro é um povo sem memória. De fato, não zelamos como 

deveríamos por tudo que representa o legado histórico-cultural do nosso povo. As memórias indi-

viduais ou coletivas vão-se perdendo com o avançar dos tempos. Nos arquivos, nem sempre bem 

cuidados, documentos são corroídos pelos insetos (cupins e traças), pelo mau uso e pela não con-

servação adequada. Mas, no que respeita à memória, incluindo as mais trágicas, precisamos não 

deixar que as luzes se apaguem. No caso do Memorial da Democracia da Universidade Federal de 
Sergipe, no Campus que lhe serve de sede, toda a comunidade acadêmica e, bem como, a socie-

dade sergipana são chamadas para não deixar cair no esquecimento as “travessuras” malsinadas 
dos golpistas de 1964. As consequências da tal “revolução”, que nos trouxe de volta um período 
ditatorial continuam sendo objeto de estudo.

Que jamais as esqueçamos. E que as nossas vozes nunca se calem. As novas gerações pre-

cisarão do nosso testemunho.

Memorial da Democracia

Fonte: Dayanne Carvalho (bolsista/ASCOM-USF)
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