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RESUMO 

 
O objetivo  é  compreender o uso da fotografia  no entendimento de eventos da História da 
UFS, a partir dos textos de BERGSTRÖM (2009), MARTELLI (s/d), MAUAD(1996), 
PALMA (s/d), SANCHES FILHO (2004). Neste sentido, as formaturas de turmas dos 
cursos superiores das Faculdades de Ciências Econômicas e da Escola de Química, 
Faculdade de Direito, Faculdade Católica de Filosofia, Escola de Serviço Social e 
Faculdades de Ciências Médicas, que posteriormente, foram aglutinadas para a criação da 
UFS e sua instalação no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (1968) são focos 
primordiais em nossa pesquisa. Relacionar essas leituras as informações e analises 
presentes nos textos que tratam da historia dos primeiros cursos superiores da UFS faz parte 
do objetivo geral da pesquisa. 
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ABSTRACT 
 
 

ISOLATED    SCHOOLS THE FEDERAL UNIVERSITY OF SERGIPE 
(1948-1968): VISUAL MEMORY  
 
 
The goal is to understand the use of photography in the understanding of events in the 
history of UFS, from the texts from Bergstrom (2009), MARTELLI (s / d), Mauad (1996), 
PALM (s / d), SANCHES SON (2004 .) In this sense, the graduations of classes of higher 
education courses at the Faculties of Economics and School of Chemistry, Faculty of Law, 
Catholic University of Philosophy, School of Social Work and College of Medical 
Sciences, which were later merged to create the UFS and its installation at the Institute of 
History and Geography of Sergipe (1968) are primary foci of our research. Relate these 
readings and analyzes the information found in texts dealing with the history of the first 
courses of the UFS upper part of the overall objective of the research. 
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1. Introdução  

 

   

            O objetivo neste artigo  é o de  compreender o uso da fotografia  no entendimento 

de eventos da História da Educação em Sergipe, focada na trajetória da Universidade 

Federal de Sergipe, a partir dos textos de BERGSTRÖM (2009), MARTELLI (s/d), 

MAUAD(1996), PALMA (s/d), SANCHES FILHO (2004). Neste sentido, as formaturas de 

turmas dos cursos superiores das Faculdades de Ciências Econômicas e da Escola de 

Química, Faculdade de Direito, Faculdade Católica de Filosofia, Escola de Serviço Social e 

Faculdades de Ciências Médicas, que posteriormente, foram aglutinadas para a criação da 

UFS e sua instalação no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (1968) são focos 

primordiais em nossa pesquisa. Relacionar essas leituras, as informações, e analises 

presentes nos textos que tratam da historia dos primeiros cursos superiores da Universidade 

Federal de Sergipe, faz parte do objetivo geral deste estudo.  

 

 

2. Estado da arte 

           Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica. Assim, com base no 

levantamento bibliográfico realizado, inicialmente, realizei leituras que dizem respeito a 

escritos realizados por diversos autores e que servem de guias para o desenvolvimento do 

estudo proposto:  

• Imagens In: BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da comunicação visual (2009); 

• MARTELLI, Josyanne Milléo. O uso da imagem na pesquisa educacional (s/d); 

• MAUAD, Ana Maria. Através de imagem: fotografia e história interfaces (1996);  

• PALMA, Daniela. Do registro à sedução: os primeiros tempos da fotografia na 

publicidade brasileira (s/d); 

• SANCHES FILHO, Saul Edgardo Mendez. Testemunha ocular: história e imagem- 

BURKE, Peter. (Resenha). (2004) 



• RODRIGUES, Icles. Testemunha ocular: história e imagem- BURKE, Peter. 

(Resenha) (2004). 

 

As leituras de textos e capítulos de livros, como por exemplo: o capitulo Imagens no 

livro de Bo Bergström – Fundamentos da comunicação visual3.  Este estudo tinha por 

objetivo analisar a revolução propiciada pelo uso da imagem/fotografia. Assim, por meio 

das leituras, fichamentos e discussões acerca do texto, as análises foram apresentadas. 

Bergström (2009) nos ensina que para falar de imagem é preciso viajar pelo tempo e, 

buscar sua origem, que começa no período Paleolítico. Lá encontramos cenas de caça 

gravadas, em cavernas. Essas primeiras gravuras, talvez com 30 mil anos de idade, 

representavam uma tentativa ritual de capturar o animal do qual dependia a sobrevivência 

dos que viveram naquele período pré-histórico. O autor esclarece que a viagem por meio da 

imagem possibilita o encontro com cenários religiosos. No ocidente, por exemplo, as 

igrejas eram repletas de afrescos e mosaicos. O espaço era preenchido com imagens de 

indivíduos poderosos da época, junto com histórias religiosas. Mas não demorou muito para 

que homens e mulheres comuns, muitas vezes retratados em ação, também pudessem se ver 

em uma tela pintada. Retratar a realidade logo ficou mais fácil e mais rápido, observa 

Bergström (2009). Este informa que a arte da fotografia se desenvolveu velozmente durante 

o século XIX. O ano de 1839 foi considerado mágico quando Louis Daguerre, na França, 

publicou pela primeira vez o método de produção de uma fotografia em uma lâmina de 

cobre coberta de prata. A revolução da imagem chega ao topo com as câmeras digitais e os 

celulares com câmeras. Com essa revolução combinamos entretenimento com praticidade. 

A fotografia se tornou nossa lista de compras. Podemos abrir a geladeira e fotografar as 

prateleiras para,quando chegarmos supermercado, clicarmos na foto para ver o que temos. 

Colocamos a imagem do dia no computador e compartilhamos nossas fotos, tornando a 

nossa vida pública. Família, amigos e colegas vêem o que vemos e virtualmente estão lá 

conosco, onde quer que seja. As imagens já fazem parte de nosso dia a dia e, seria 

impossível viver sem elas. Assim, caberia perguntar: o fluxo de imagem é tão grande que 

corremos o risco de perder o contato com a realidade? Esse fluxo de imagem mudará 

alguma coisa para o fotografo profissional? Estas são algumas questões norteadoras que 

auxiliam a nossa compreensão.  

  Na continuidade, li o texto de Ana Maria Mauad, Através de imagem: fotografia e 

história interfaces. A autora vai falar como surgiu à fotografia. Segundo Mauad (1996), a 



fotografia surgiu na década de 1830 como resultados da feliz conjugação do engenho, da 

técnica e da oportunidade. Niépce e Daguerre foram dois nomes importantes do século 

XIX.  Niépce procurava os meios técnicos de fixar a imagem num suporte concreto, 

resultado das pesquisas ligadas à litogravura, e Daguerre almejava o controle que a ilusão 

da imagem poderia oferecer em termos de entretenimento. No texto, Mauad (1996) fala da 

relação que há entre a história e fotografia, segundo ela, existem dois caminhos para operar 

sobre esta relação: o primeiro é tomar a direção de uma história da fotografia, que 

recentemente, além de inventariar os processos de evolução da técnica fotográfica, busca 

dimensionar sua inserção social naquilo que se convencionou chamar de circuito social da 

fotografia.  E a segunda alternativa busca compreender o lugar da fotografia na história. 

  No artigo ela discutiu o uso da fotografia na composição do conhecimento histórico. 

Tendo como idéia central, apresentar a fotografia como uma mensagem que se elabora 

através do tempo, tanto como imagem/monumento quanto como imagem/documento, tanto 

como testemunho direto quanto testemunho indireto do passado. Lendo o este texto, pude 

ver o quanto ele tem favorecido na minha pesquisa, proporcionando novas abordagens e 

novos objetos.  Quanto ao conceito de do uso a fotografia. 

De acordo com a informação da autora, a aplicação da  

 [...] fotografia ao longo de sua história foi marcada por polêmicas ligadas 
aos seus usos e funções. Ainda no século XIX, sua difusão provocou uma 
grande comoção no meio artístico, marcadamente naturalista, que via o 
papel da arte eclipsado pela fotografia, cuja plena capacidade de 
reproduzir o real, através de uma qualidade técnica irrepreensível, deixava 
em segundo plano qualquer tipo de pintura (MAUAD, 1996, p. 2). 
 

Mauad (1996) informa que a fotografia também foi usada como prova infalsificável 

nos estudos das características físicas de criminosos. Alem do plano de controle social, a 

imagem fotográfica foi associada à identificação, passando a figurar, desde do inicio do 

século XX, em identidades, passaportes e os mais diferentes tipos de carteiras de 

conhecimento social. 

    Para a autora, a história da fotografia confunde-se com as diferentes abordagens 

que, em diversos momentos do pensamento ocidental, aplicou-se a imagem a fotografia.  A 

idéia de que o que está impresso na fotografia é a realidade pura e simples foi criticada por 

diferentes campos do conhecimento, desde a teoria da percepção até a semiótica pós-

estruturalista.   

Mauad (1996) diz ainda que na década de 60 a vaga estruturalista esforçou-se em 

denunciar os efeitos ideológicos produzidos pela imagem fotográfica, tanto pela expressão 



estética embutida neste tipo de imagem, quanto pelo seu conteúdo. Acrescenta a autora que 

do ponto de vista da estética da imagem fotográfica, Hubert Damish e Pierre Bourdieu, 

ambos escrevendo entre 1963 e 1965, denunciam o débito da fotografia à noção de espaço 

perspectivo, própria ao pensamento renascentista e fortemente marcada por uma 

determinada visão de representar o mundo. Para esses autores, a fotografia é baseada em 

convenções socialmente aceitas como válidas e, sendo assim, constitui um importante 

instrumento de análise e interpretação do real. 

As fotografias nos impressionam, nos comovem, nos incomodam, e nos causam 

sentimentos diferentes. Consumimos imagens fotográficas em diversos meios de 

comunicação visual como: revista, jornais, e também faz parte da nossa prática vida 

fotografar nossos filhos, e nossos momentos importantes e, os não tão significativos. Desde 

a sua descoberta até hoje a fotografia acompanha o mundo contemporâneo, registrando a 

sua historia numa linguagem de imagens. As imagens fotográficas foram utilizadas como a 

principal fonte histórica em várias situações: fotografia da guerra de Canudos produzidos e 

organizados pelo exército em um álbum representativo da memória da vitória e uma visão 

da historia; imagens fotográficas das revistas ilustradas de criticas e costumes do século 

XX. 

  Portanto, o texto de Ana Maria Mauad (1996), Através de imagem: fotografia e 

história interfaces tem  ajudado muito no andamento da pesquisa, proporcionando melhor 

compreensão acerca do uso da fotografia, e para olhar as fotografias, sempre buscando 

exaltar o foco, que são os eventos festivos das faculdades isoladas que eram realizados em 

outros locais. 

     No artigo O uso da imagem na pesquisa educacional, escrito por Josyanne Milléo  

Martelli. Esta pretende demonstrar como é importante a leitura de imagens como atividade 

educacional, desenvolvendo o olhar critico. Porém, a sociedade moderna dá importância ao 

texto escrito, mesmo com toda esta importância a sociedade ainda é pouco incentivada e, 

ninguém aprende a ler imagens, embora elas possibilitem leituras complexas. A leitura 

visual sempre foi importante para o homem, indo além de sua representação, despertando 

emoções e, ignorando a razão.  A leitura fotográfica depende de um conjunto de atos 

perceptivos e psíquicos do espectador, e no contexto ao qual se insere. A própria escola 

deveria ter o hábito de inseri a leitura de imagens nos cotidianos dos alunos e, nas pesquisas 

educacionais, fazendo com que o aluno saia desta dependência de leitura escrita e passe 

também a fazer leitura de imagens. Segundo Martelli (s/d), esta pesquisa torna-se um 



espaço/tempo adequado para levantar questionamentos sobre a necessidade de realizar 

novas práticas escolares, em um tipo onde a imagem vale mais do que mil palavras e o 

desafio é desenvolver a capacidade de ter olhos para ver e entender. 

     Concluindo, Martelli (s/d) inspira-se em Barros (1992), para esclarecer que estamos 

atentos às dificuldades metodológicas que o uso da fotografia encontra na pesquisa da 

História da Educação. Apesar de estarmos dando os primeiros passos teóricos e éticos para 

a construção de um conhecimento onde seja possível a leitura da imagem, superando a fase 

da pura ilustração ou confirmação, para adquirir um valor real do registro que a fotografia 

contém. Assim, saber escutar e observar são as bases fundamentais para uma qualificada 

compreensão e interpretação  de outras realidades culturais que nos cercam. 

      A fotografia é um recurso que não vem sendo utilizado na maioria das pesquisas, 

teses e monografias. Se usado corretamente, poderia enriquecer em muito, os trabalhos 

realizados. Este texto me possibilitou tirar algumas dúvidas a respeito de leitura de imagens 

e, como ela deve ser inserida em atividades educacionais. Pois todos temos a capacidade de 

fazer leituras de imagens,  basta querer desenvolver este desafio  e ter olhos para ver e 

entender, como afirma Martelli (s/d). 

   Do registro à sedução: os primeiros tempos da fotografia na publicidade 

brasileira. Neste texto, Daniela Palma (s/d) fala sobre a fotografia e a publicidade. Uma 

parceria que deu certo, já que a fotografia transformou-se em um elemento essencial dos 

anúncios publicitários que estampam jornais, revistas e cartazes. Embora no início tenha 

sido um processo demorado de aceitação, a propaganda demorou a aceitar a fotografia em 

seu meio. Em 1880, já existia a impressão direta de fotografia, quando apareceu o processo 

de impressão por meio-tom (halftone). A fotografia não foi utilizada publicidade, na 

sequência.  “No século XIX, o uso de fotografia na imprensa ainda era muito esporádico, 

evidenciando que a imagem fotográfica não havia sido assinalada pelas estruturas de 

funcionamento e circulação jornalística e publicidade” (PALMA, s/d, p.1).  Os publicitários 

achavam a fotografia muito técnica para alcançar a fruição artística do desenho e, achavam 

também que não tinha a precisão do traço para a reprodução dos detalhes técnicos na 

impressão. O uso da fotografia na propaganda do século XIX foi bastante insignificante, na 

Europa e Estados Unidos, e também no Brasil. 

        No caso do Brasil, nem podia falar com exatidão no trabalho publicitário mais 

especializado, pois os primeiros escritórios dedicados a “distribuir anúncios para os jornais” 

(PALMA, s/d, p.1), começaram a surgir a aproximadamente em 1914, com a paulistana 



Castaldi & Bennaton. “Na virada do século, a fotografia ganha um pequeno espaço na 

publicidade, a fotografia tinha um caráter meramente ilustrativo e um padrão de qualidade 

desigual. O retrato foi o primeiro gênero fotográfico a ser incorporado de maneira mais 

sistemática à propaganda” (PALMA, s/d, p. 2).  

        Neste texto aprende-se que realmente os opostos se atraem. Apesar da fotografia e a 

publicidade terem conflitado, ou seja, no início a propaganda se recusou aceitar  a 

fotografia em seu meio. E hoje são parcerias inseparáveis. Pois a fotografia é elemento 

essencial aos anúncios publicitários.  

Testemunha ocular: história e imagem.  Nesta resenha Icles Rodrigues (2004) 

tenta demonstrar como Peter Burke (2004) trata de imagem e história ao tentar mostrar a 

veracidade das informações e a possibilidade do uso de gravuras, pinturas e fotografias, 

mostra ao historiador a importância das imagens como fontes históricas. “Uma de suas 

principais funções, na realidade, é informar principalmente às armadilhas que as imagens 

podem oferecer a quem analisa” (RODRIGUES, 2004, p. 1).   

      A segunda resenha que li foi Saul Edgardo Mendez Sanchez Filho, que também 

trata da obra Testemunha ocular: história e imagem de Peter Burke, no inicio do texto, 

Sanchez diz que Burke se coloca a favor do uso de imagem, considerando que as mesmas, 

assim como testemunhos orais e textos, constituem uma importante forma de evidencia 

histórica, apesar da necessidade de apuração crítica quanto à veracidade  do que é retratado. 

       Estes textos têm  despertado vontade de ler sobre o tema e contribuiu 

significativamente para a elaboração deste estudo. As leituras mostram-nos, a importância 

de buscar a compreensão do uso que se faz da fotografia em escritos que tratam da História 

da Educação, um campo do conhecimento pouco conhecido do aluno de design. 

 

  

3. Metodologia 

            Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, realizada por meio das 

leituras, fichamentos de textos e, discussões acerca das análises que estão sendo 

apresentadas. Assim, para a realização deste artigo, cabe-me considerar as importantes 

contribuições que estou adquirindo de cada um destes textos  lidos, e que tem ajudando e 

servindo de base para  uma melhor compreensão, acerca  do objetivo da pesquisa que está 

sendo desenvolvida. Todos os textos possuem suas particularidades. 



         Um que ensinou como surgiram as primeiras imagens no período paleolítico, 

aproximadamente 30 mil anos de idade, são cenas de caça encontrada nas paredes de 

cavernas (Bergström-2009) e nele o autor mostrou a evolução do uso da imagem. É 

importante perceber que os trabalhos da História da Educação nem sempre, fizeram o uso 

da fotografia. Assim, é importante perceber que os novos paradigmas das ciências humanas 

contribuíram para a sua  difusão, como afirmam Lima & Carvalho (2011, p. 41); 

A partir dos anos 1990, o interesse de historiadores, antropólogos e 
sociólogos pela fotografia alargou-se. Confluíram os usos sociais e 
científicos que a fotografia vinha recebendo com os novos paradigmas das 
ciências humanas. Tais paradigmas colocavam a dimensão visual e 
material da sociedade de consumo ocidental no centro das reflexões 
epistemológicas. Nessa década, a produção de dissertação e teses 
acadêmicas abordando aspectos da produção fotográfica é intensa. Nessa 
década, a produção de dissertações e teses acadêmicas abordando aspectos 
da produção fotográfica é intensa. Pesquisadores da fotografia cujos 
trabalhos são referencias na atualidade como Helouise Costa, Maria Inês 
Turazzi, Nadja Peregrino, Ricardo Mendes e Antonio Oliveira Júnior 
expandiram o campo de investigação sobre as práticas fotográficas para o 
século  XX abordando temas como o fotoclubismo, as exposições 
universais, o fotojornalismo. 

 
Assim, o uso da fotografia foi se tornando mais recorrente nas produções das 

pesquisas. Contudo, Lima & Carvalho (2011) assinalam que teria sido Afonso Escragnolle 

Taunay o primeiro profissional do âmbito da história que fez uso intenso das fontes visuais, 

 

[...] não apenas como documento complementar de temas ainda 
pouco estudados e de parca documentação textual como “usos e 
costumes”, mas como recurso didático na construção de narrativas 
visuais que pudessem alcançar o público popular e heterogêneo que 
visitava as galerias do edifício Ipiranga (LIMA & CARVALHO, 
2011, p.35-36). 
 

A compreensão que Taunay fez acerca do uso da fotografia na pesquisa histórica 

por suas especificidades e por aquilo que as tornam insubstituíveis. Para ele, elas eram 

importantes por que só por meio delas seria possível obter informações que os textos 

documentais não forneciam ou não tinham interesse em fornecer, ou ainda não era a sua 

função fazer determinada descrição. Então, assim é possível perceber que Taunay utilizou a 

fotografia como ilustração e também, como documento complementar na historiografia que 

produzia e tentava retratar os costumes de sua época. Neste sentido, o autor reclamava  da 

ausência de fotografias que pudessem retratar o “flagrante”, o recorte  casual que 

possibilitasse  conhecer aspectos das casas de sorvetes, chocolates, cafés e chás que não 



estavam presentes nos textos. O uso da fotografia possibilitaria o acesso ao ambiente e aos 

tipos humanos que frequentavam o local. Assim, no entendimento de Lima & Carvalho 

(2011, p.37) “a relação de Taunay com as fontes visuais era ambígua. Ele parecia 

reconhecer o potencial dos documentos visuais, mas somente quando submetidos aos 

textos. No entanto, o pioneirismo de Taunay estava na percepção do potencial pedagógico 

da imagem”.  

           Em outro estudo foi possível aprender sobre o uso da fotografia na composição do 

conhecimento histórico, além de aprender que a fotografia surgiu na década de 1830, com 

os franceses Niépce e Daguerre, os dois possuíam interesse em comuns, que era a 

fotografia. Niépce se preocupava com os meios técnicos de fixar a imagem num suporte 

concreto, resultado das pesquisas ligadas à litogravura, já o pintor Daguerre almejava o 

controle que a ilusão da imagem poderia oferecer em termo de entretenimento (Mauad -

1996).    

           O texto de Martelli (s/d) mostrou que é possível aprender a ler imagem e, que a 

leitura visual é muito importante para o homem. Segundo a autora, é possível que esta 

sociedade moderna possa aprender a ler imagem visual e sair um pouco dos textos escritos. 

Então, é podemos questionar: porque não incorporar as duas leituras? Isso, se for inserido e 

exercitado ainda na infância nas atividades escolares, na vida cotidiana escolar, ele pode se 

tornar um adulto com a capacidade desenvolvida, ter olhos para ver e entender a mensagem 

que a imagem esta pretendendo passar. 

            Palma (s/d), nos fala sobre, o entre tapas e beijos da fotografia e a publicidade. 

Quem diria que hoje, é uma dupla que parece indissociável ! A fotografia tornou-se uma 

linguagem nos meios impressos, se transformando em elemento essencial aos anúncios 

publicitários que estampam jornais, revistas e cartazes, entre outros. No entanto, essa 

parceria nem sempre foi tão perfeita assim. Houve desavenças, a propaganda demorou a 

aceitar a fotografia em seu meio, a impressão direta de fotografia só foi possível em 1880, 

quando apareceu o processo de impressão por meio-tom (halftone). Lendo este texto 

pudemos perceber que tudo na vida tem implicações. Quando vemos uma fotografia linda e 

maravilhosa, impressa a um material de publicidade, lembramos o quanto a fotografia teve 

que disputar para conseguir seu espaço  e ser material de destaque.  

            Para entender a complexidade do estudo do ilustre historiador Peter Burke, ainda 

temos muitos passos para dar. Iniciamos lendo as resenhas  produzidas tanto por  Rodrigues 

(2004)  quanto por  Sanchez Filho (2004), sobre a obra Testemunha ocular: história e 



imagem.  O primeiro fala que Burke trata de imagem e história, tenta mostrar a veracidade 

das informações e a possibilidade do uso de gravuras, pinturas e fotografias. Nesta tarefa 

mostra ao historiador a importância das imagens como fontes históricas. “Uma de suas 

principais funções, na realidade, é informar principalmente as armadilhas que as imagens 

podem oferecer a quem analisa” (RODRIGUES, 2004, p. 1). 

  O segundo diz que no inicio, Burke se coloca a favor do uso de imagem, 

considerando que as mesmas, assim como testemunhos orais e textos, constituem uma 

importante forma de evidencia histórica, apesar da necessidade de apuração crítica quanto à 

veracidade do que é retratado. Lendo estas resenhas foi possível conhecer um pouco o 

trabalho de Peter Burke, e o que ele pretende nos ensinar com o seu conhecimento 

explícito. A importância dos ensinamentos de Burke explicitada nas resenhas contribuiu 

para dar inicio a outra tarefa proposta pela orientadora, que é a leitura de capítulos da 

referida obra do autor, que têm relação direta com o uso da fotografia. No capitulo 

intitulado “Narrativas Visuais”, Burke (2004, p. 175) refere-se à ascensão da fotografia e as 

variadas implicações de seu uso ao escrever:  

Em 1901, um importante jornalista brasileiro, Olavo Bilac, previu que sua 
profissão estava condenada porque a fotografia substituiria a descrição 
através da escrita de qualquer recente acontecimento. Na era da televisão, 
a percepção de acontecimentos em curso é virtualmente inseparável das 
imagens mostradas na tela. A quantidade dessas imagens e a velocidade 
com a qual elas se transmitem são novidades, mas a revolução televisual 
na vida cotidiana não nos deve fazer esquecer a importância de imagens 
de acontecimentos em períodos anteriores. 

 
Percebe-se então a necessidade de prosseguir com as leituras acerca do tema, e 

realizar as leituras referentes aos textos que tratam da História da Universidade Federal de 

Sergipe, especialmente os que dizem respeito aos primeiros cursos superiores, sobretudo os 

eventos que foram realizados no Instituto Histórico Geográfico de Sergipe (IHGSE). Esta 

instituição foi criada em 6 de agosto de 1912 e portanto este ano estará completando o seu 

centenário.  Carinhosamente conhecida como “A Casa de Sergipe”. Ela é uma associação 

civil que foi criada com o objetivo de zelar pela memória do nosso Estado. A instituição 

está sediada a rua de Itabaianinha, no centro da capital de Sergipe e  dela fizeram parte  

intelectuais reconhecidos por seus pares a exemplo de Florentino Menezes, José Augusto 

da Rocha Lima, José Calazans Brandão da Silva, Garcia Moreno, Felte Bezerra, Bonifácio 

Fortes, Maria Thétis Nunes. Atualmente, ela conta com a presença de parcela “inteligetzia” 

sergipana representadas por Josué Modesto dos Passos Subrinho, Beatriz Góis Dantas e 

Ibarê Dantas, entre outros. O destaque do corpo intelectual que compunha/compõe a 



instituição visualizadas por meio das profissões de seus membros e as publicações vindas a 

publico pelo IHGSE  contribuiu, certamente,  para que “A Casa de Sergipe” fosse escolhida 

como  o espaço para a realização dos eventos mais representativos da Universidade Federal 

de Sergipe, sobretudo nas décadas de 50 e 60 do século passado, período privilegiado na 

nossa pesquisa. 

 

 

4. Considerações finais 

   Como citado anteriormente, a memória visual presente no Arquivo Central da 

Universidade Federal de Sergipe, no Museu do Homem Sergipano (MUHSE) traz um 

acervo riquíssimo, mostrando ao longo de sua existência a memória visual de eventos 

diretamente ligados a História da UFS ou ocorridos em seu interior. As fotografias 

preservam fatos e guardam eventos  nos quais foram registrado as presenças de professores,  

alunos, funcionários, familiares e pessoas em geral que se reuniam para celebrar 

acontecimentos das escolas  superiores entre os anos de  1948-1968.  

 Assim, esta pesquisa  traz contribuições no âmbito da História da Educação em 

Sergipe e por isso, uma contribuição para o estudo da trajetória inicial da constituição 

cursos superiores em nosso estado, tendo como foco a visualização de imagens 

significativas para as formaturas dos alunos cursos superiores que posteriormente foram 

aglutinados e propiciou outro evento de importância singular para Sergipe, a criação da 

primeira Universidade pública em nosso Estado. Por outro lado, o estudo em foco busca 

compreender aspectos que fizeram do IHGSE o espaço dos acontecimentos que levaram a 

cabo a criação da Universidade Federal de Sergipe. 

          Portanto, esta pesquisa foi de grande importância para minha formação acadêmica, 

sobretudo, porque enriqueci e ampliei a minha formação obtendo informação, e mim 

iniciando no exercício de analisar eventos da História da Educação da Educação Sergipana, 

à partir do olhar imagético. 
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