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RESUMO 

Este artigo aborda a história do Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia após 
a sua criação em 1959. Teve como objetivo apresentar a história do Ginásio de Aplicação 
através da sua prática docente, e discutir a memória como espaço possível de representação 
das práticas educacionais dos docentes do GA. O referencial teórico adotado apoiou-se em 
autores como Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Dominique Juliá, dentre outros que se 
preocupam em fortalecer a História da Educação através de seus constructos teóricos. A 
metodologia utilizada para realização do trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica e 
documental, além dos depoimentos de ex-alunos do GA, cujas memórias guardavam as 
lembranças de uma época áurea na instituição que completou 51 anos. 

Palavras-chave: Cultura escolar. Formação de professores. Ginásio de Aplicação. 

 

ABSTRACT 

This article approaches the history of the Gym of Application of Catholic University of 
Philosophy after your creation in 1959. He/she had as objective presents the history of the 
Gym of Application through your educational practice, and to discuss the memory as possible 
space of representation of the teachers' of GA educational practices. The adopted theoretical 
referencial leaned on in authors as Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Dominique Juliá, among 
others that worry in strengthening the History of the Education through your theoretical 
constructos. The methodology used for accomplishment of the work he based on 
bibliographical and documental research, besides the former-students' of GA depositions, 
whose memoirs kept the memories of a golden time in the institution that completed 51 years.   

Word-key: School culture. Teachers' formation. Gym of Application. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo trata das memórias em torno da prática docente dos professores do 

Ginásio de Aplicação da antiga Faculdade Católica de Filosofia. Esta instituição, hoje 

conhecida como Colégio de Aplicação e vinculada à Universidade Federal de Sergipe, foi 

criada em 1959, tendo já completado 51 anos de existência. 

No período de suas atividades iniciais, boa parte dos docentes do GA eram 

professores da Faculdade de Filosofia e, juntamente com a primeira diretora professora 

Rosália Bispo dos Santos, foram responsáveis por ações que visavam não apenas atender ao 

que demandava à legislação educacional da época, mas ampliar a formação dos jovens que 

conseguiam adentrar através de exame de admissão à instituição. 

Muitas das práticas destes docentes ficaram marcadas na memória dos alunos do 

GA. Nomes como do professor Leão Magno Brasil, ou da professora Carmelita Pinto Fontes, 

dentre tantos outros, são marcantes para a história do Ginásio. As recordações retratam uma 

época onde o rigor para a formação moral era a tônica, mas também a formação intelectual e 

cultural dos alunos, demarcando um espaço de produção de vasto capital intelectual. 

O objetivo deste artigo é apresentar a história do Ginásio de Aplicação através da 

sua prática docente, e discutir a memória como espaço possível de representação das práticas 

educacionais dos docentes do GA. 

Nesta escrita, portanto, são adotados os princípios metodológicos da História da 

Educação e utilizados como principais conceitos o de representação, tomado de Roger 

Chartier (1990), cultura escolar na concepção de Dominique Juliá (2001), habitus de Pierre 

Bourdieu (2005). 

Para construção do artigo, foi necessária a realização de pesquisa bibliográfica, 

enriquecida com os depoimentos de ex-alunos do GA e a análise de documentos que tiveram 

a intenção de cercar com maior propriedade os fatos narrados e encontrados ao longo da 

pesquisa. 
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2 MÃOS À OBRA: O GINÁSIO DE APLICAÇÃO VAI FUNCIONAR 

 

Para fazer funcionar o Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe em 1960, o diretor da Faculdade, Mons. Luciano Duarte, iniciou um trabalho de 

estruturação dessa nova instituição, que deveria seguir o modelo de seriedade e competência 

já adquirido pela Faculdade de Filosofia. 

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras para abrir o GA, o Mons. Luciano 

precisou manter articulações entre os parlamentares quanto à distribuição de verbas 

orçamentárias que pudessem prover os meios de fazê-lo funcionar. Apesar de já contar com o 

prédio novo da Faculdade, tinha o diretor de providenciar o material didático, a estrutura 

administrativa, a contratação de professores, a compra de equipamentos para os laboratórios. 

Várias cartas foram endereçadas ao Ministro da Educação e Cultura, solicitando a compra dos 

materiais necessários para equipar os laboratórios do Ginásio.  

Além disso, utilizou o Jornal “A Cruzada” para divulgar as notícias sobre a 

criação daquele novo estabelecimento de ensino.  

GINÁSIO DE APLICAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA DE 
FILOSOFIA 

Nossa reportagem procurou ouvir o Mons. Dr. Luciano Duarte a respeito da 
notícia de que a Faculdade de Filosofia vai fazer funcionar no próximo ano o 
seu Ginásio de Aplicação. [...] Efetivamente começará a funcionar em março 
de 1960 o Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de 
Sergipe. (A CRUZADA, 1959, n.1167, p.6) 

Notícias desse tipo seguiram-se em mais de um número do periódico, o que 

despertou na sociedade o interesse pelas vagas que seriam abertas pela instituição. Entretanto, 

a confiança nesse novo empreendimento por parte de muitos pais vinha da figura do Mons. 

Luciano. A influência de sua atuação e orientação nas primeiras atividades do GA já lhe 

conferia um caráter de seriedade com o qual ficou conhecido. 

Era um colégio que criou fama muito rápido. Bom, isso se deve à supervisão 
de Dom Luciano, à figura dele. Uma figura muito conhecida, isso ajudou 
muito. [...] Aí nós vimos o seguinte: que nesse primeiro ano foi um ano de 
ver como o colégio ia crescer. (FONTES, 2008) 

A noção de campo perpassa o depoimento acima transcrito. Assim, o Ginásio de 

Aplicação representou um espaço legítimo, conforme apontado por Bourdieu, por ser 
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reconhecido pela sociedade que o cercava, onde se pretendia produzir bens ligados ao 

desenvolvimento intelectual dos jovens estudantes. Na visão de Bourdieu, o campo simbólico 

é representado como: 

O lugar onde se enfrentam lutas dos grupos agentes que possuem interesses 
materiais e simbólicos. [...] cuja eficácia reside justamente na possibilidade 
de ordenar o mundo natural e social através de discursos, mensagens e 
representações, que não passam de alegorias que simulam a estrutura real 
das relações sociais – a uma percepção de sua função ideológica e política a 
legitimar uma ordem arbitrária em que se funda o sistema de dominação 
vigente. (MICELLI In: BOURDIEU, 2005, p. XIV) 

Como campo de simulação de relações sociais e propício para o desenvolvimento 

do hábitus de classe, o GA firmou-se com uma proposta educacional que além de inovadora 

teve como referencial o Mons. Luciano Duarte. Ele foi o primeiro doutor de Sergipe e assim 

que retornou de sua formação na Universidade de Sorbone em 1957 deu continuidade a seus 

trabalhos não só na Faculdade de Filosofia, mas também na condução de ações de incentivo 

ao desenvolvimento da cultura e da Educação em Sergipe. Sua visão era de empreender 

futuramente o projeto maior que a sociedade sergipana ansiava de formação de uma 

universidade para o qual se exigiria uma formação mais consistente em uma das mais 

renomadas universidades do mundo. 

Sabia que o ensino superior exigia aperfeiçoamento constante, pois, nessa 
instância da educação, não se trata apenas de transmissão de conhecimentos, 
mas também de sua crítica, de produção e descobertas. [...] Tinha certeza de 
que breve haveria uma universidade em Sergipe, e isso exigiria mais do que 
a simples graduação daqueles que quisessem se dedicar ao ensino e à 
pesquisa. (MORAIS, 2008, p.99) 

É importante destacar a influência cultural que Mons. Luciano Duarte 

experimentou em Paris ao longo de seu doutorado, conforme suas próprias palavras: 

Paris [...] é também uma encruzilhada intelectual, uma encruzilhada de 
inteligências. Eu não sei se existe outra capital na Europa onde se cruzem os 
caminhos de tantos intelectuais como em Paris. Eu tive ocasião de assistir a 
diversas conferências de intelectuais de várias partes do mundo; estudei na 
sala onde também Pasteur foi professor. Em Paris se cruzaram os destinos de 
três homens que iam ter influência considerável no pensamento do século 
XX: Freud, Marx e Bérgson [...] (DUARTE apud MORAIS, 2008, p.103) 

Não se pode desconsiderar, conforme seu relato, a bagagem cultural que ele 

adquiriu ao longo de sua formação na Universidade de Sorbone. Essa cultura geral, como 

elemento constitutivo do capital cultural observado no relato do Mons. Luciano Duarte, foi 
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incorporada em seus empreendimentos, e mais especificamente no GA, na criação de um 

estabelecimento que fosse modelo entre os demais de Sergipe. Apropriando-nos do conceito 

de campo de Bourdieu, identificamos esse processo como de afirmação num campo que ele 

considera como sendo de batalha, 

operando com base na força do sentido, ou melhor, dando ênfase à força do 
sentido. Para além das forças que sucedem no plano material [...] a luta que 
se desenvolve entre os diversos grupos sociais assume o caráter de um 
conflito entre valores últimos que se materializam através de um estilo de 
vida baseado na usurpação do prestígio e na dominação que se exerce por 
intermédio das instituições que dividem entre si o trabalho de dominação 
simbólica (MICELLI In: BOURDIEU, 2005, p. LIII) 

Para a afirmação dentro do campo, segundo Bourdieu, a transmissão de 

conhecimentos considerados bens simbólicos pode promover a criação de um lugar comum 

onde os que nele circulam detenham os mesmos comportamentos e compreendam os mesmos 

códigos produzidos, por exemplo, em seu ambiente escolar, e que reforçam a constituição do 

habitus, também observado em nosso objeto de estudo. (BOURDIEU, 2005) 

A constituição do Ginásio de Aplicação como um lugar comum de circulação de 

bens culturais requereu do Mons. Luciano ações para a formação do corpo docente da 

instituição. De onde viriam, então, os professores para ministrar as aulas no GA considerando 

a necessidade de oferecer um ensino diferenciado e ao mesmo tempo de prover as 

necessidades de estágio da Faculdade de Filosofia? 

3 A PRÁTICA DOCENTE: MEMÓRIAS DO GINÁSIO DE APLICAÇÃO 

Ainda deficiente o quantitativo de professores de ensino secundário em Sergipe, a 

opção foi a contratação de professores formados pela Faculdade de Filosofia e que eram 

mestres na Faculdade ou nas cadeiras de outras instituições de ensino secundário, como o 

Colégio Estadual de Sergipe, a exemplo da professora Alderci Figueiredo, do professor Leão 

Magno Brasil e da professora Carmelita Pinto Fontes. 

A relação entre alunos e professores em qualquer estabelecimento de ensino é a 

mais diversificada possível, e é permeada por afinidades e desencantos. Os alunos do Ginásio 

de Aplicação, no entanto, tinham uma equipe de professores que se dedicava ao trabalho que 

realizava, promovendo e despertando nos alunos o gosto pelo saber e para sua atuação futura 

na sociedade. 
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Mais do que isso, a formação ética dos alunos aliada ao desenvolvimento de 

valores sólidos eram preocupações que cercavam a atuação não só da diretora, Dona Rosália, 

mas também dos professores do Ginásio de Aplicação. Bezerra relembra que a ênfase na 

constituição de valores foi fundamental para a formação do caráter dos alunos. 

Eu não tinha dúvida que aquele acontecimento em nível escolar e não 
doméstico, mas escolar, serviu para moldar o caráter de todos nós de alguma 
maneira, é em termos da honestidade, da generosidade, da verdade. [...] 
Então eu acho isso aí. Meus professores não só ensinaram as suas matérias, 
mas contribuíram muito para que eu me formasse em um cidadão com 
dignidade, com respeitabilidade, com estima. E patrióticos, entendeu? 
(BEZERRA, 2008) 

No início de suas atividades o Ginásio de Aplicação contava com os seguintes 

professores (QUADRO 1): 

 

              QUADRO 01. Relação dos primeiros professores do Ginásio de Aplicação 

DISCIPLINA PROFESSOR 
Português Rosália Bispo dos Santos 

Carmelita Pinto Fontes  
Matemática Leão Magno Brasil 
Francês Rosália Bispo dos Santos 

Tereza Prado Leite 
Iara Silveira Teixeira 

Inglês Maria Lúcia Ribeiro 
Consuelo D’Ávila Melo Ferreira 

Latim Maria José Pizzi de Menezes 
Ciências Simone Matos 

Lindalva Cardoso Dantas 
História Maria Matos de Andrade 

Maria de Lourdes Amaral 
Maria Auxiliadora Diniz 

Geografia Alderci Figueiredo 
Cacilda Whiltshire 

Trabalhos manuais Rosa Maria Nascimento Freire 
Música e Canto orfeônico Maria Lúcia Ribeiro 

Nair Ribeiro Porto 
Desenho Cecília Teixeira 
Religião e Latim Padre João de Deus Gois 

Padre Gilson Garcia de Melo 
               FONTE: Livro de Atas GA  

 

Dentre os professores um dos que mais preocupação causava nos alunos era o 

professor Leão Magno Brasil. Professor de matemática, tanto do Ginásio de Aplicação como 
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do Colégio Estadual de Sergipe, despertava verdadeiro pavor, pelo rigor com que conduzia 

sua disciplina que, diga-se de passagem, não usufruía de muito prestígio entre os alunos. 

Tanto que para homenageá-lo no Dia dos Professores, os alunos compuseram para ele uma 

paródia que bem retratava o clima despertado diante de uma prova de matemática aplicada no 

Ginásio de Aplicação: 

Veja, só que teste de arromba!  
Outro dia, o Leão foi passar,  

presente no local, equações, inequações,  
problemas bem difíceis para a gente acertar,  

quase não consigo, me concentrar, 
pois a confusão estava de amargar.  

Hei! Hei! Hei! Que onda, que teste de arromba!  
Ângela de lado chorava pra valer!  

Célia lá no canto colava sem ele ver,  
os quatros cangaceiros trocavam informações,  

enquanto de bandinha o Leão vira leões.  
Mas veja, quem chegou de repente, há! há!  

Espírito Santo com o seu grande clarão.  
Enquanto a turma toda sentia inspiração 

Leão enraivecido, fazia menção  
de tomar o teste sem fazer objeção  

e dar muito zero sem doer o coração.  
Hei! Hei! Hei! Hei! Que onda, que teste de arromba! 

 
Tão envolvente na lembrança de Menezes (2008) essa passagem, que chegou a 

cantar a música com todos os timbres e refrões. E, segundo ela, apesar de toda a austeridade, o 

professor rendeu-se à homenagem feita pelos alunos: 

E ele sério, sem querer rir. Depois, ele foi afrouxando, que a gente só deixou 
ele entrar na sala [...] aí, quando ele mandou sentar, aí a gente correu para o 
canto ao lado do birô. Aí fez, veja só que teste de arromba. Outro dia, Leão 
foi passar, presente no local, equações, inequações, problemas bem difíceis 
para a gente acertar [Risos!] Aí minha filha, ele sorriu e agradeceu que ele 
metia medo, mas com a gente não, era muito bom. (MENEZES, 2008) 

Esse duplo sentimento, de aproximação e repulsa ao professor Leão também pode 

ser explicado porque mesmo um professor responsável por uma disciplina que normalmente 

detém um nível de rejeição por parte dos alunos, detinha certa sensibilidade traduzida nos 

poemas que publicou no Jornal “A Cruzada” (A CRUZADA, 1962, n.1372): 

Balada do Zero 

Leão Magno Brasil aos seus alunos 

Certa vez, a pedido 
Vontade tive de falar no zero 
Que comove, maltrata e fere 
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Na frente de um algarismo 
Pode perder seu valor;  

Mas na frente do aluno, 
Redondo como ele seja 

De qualquer maneira é um amor. 
 
 

Se à direita do algarismo 
Vale dez vezes mais; 

Mas posto na frente do aluno... 
Preto, verde ou vermelho, 

De qualquer cor não satisfaz 
Tentando não ligar para o zero, 

Pois é nulo...dizem, 
Nulo é o pobre alguém 
Que do mesmo é xará 

Falando em nulo, vem a nulidade, 
Mas, por caridade, mesmo a pedido, 

No zero não é bom falar! 
Eles e nós 

Leão Magno Brasil 

 
Se nós fóssemos nós 

Eles seriam eles 
E quando fóssemos atacados 
Eles ficariam preocupados 
Porque sendo parte de nós 
Seríamos um pouco deles 

E preocupados mostrariam 
Na glória ou na agonia 

Que eles seriam parte de nós 
E assim...nós seríamos eles 

 

Como os professores que davam aulas no Ginásio de Aplicação também vinham 

de outras instituições, detinham uma experiência observada em sala de aula pelo domínio dos 

conteúdos. As reuniões periódicas realizadas entre a direção do Ginásio, o diretor da 

Faculdade de Filosofia e os professores informam que havia o entrosamento entre estes três 

segmentos de modo a se implementar as idéias que serviriam para o desenvolvimento dos 

alunos. 

Havia uma preocupação por parte da direção para que aquele novo 

empreendimento realmente desse bons resultados, de forma a obter um conceito positivo 

perante a sociedade já em seus primeiros anos de existência. 

A preocupação da Diretoria é que o ensino seja realmente perfeito. [...] tirou-
se a conclusão que deve ser de grande interesse a aproximação entre 
professores, alunos e pais de alunos para que haja maior aproveitamento 
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entre os estudantes e melhor nível do estabelecimento. (LIVRO DE ATA DE 
REUNIÕES DO GINÁSIO DE APLICAÇÃO, 05 mar. 1960) 

 

Isso se refletiu entre as famílias aracajuanas positivamente, pois o Ginásio já em 

seu primeiro ano apresentou um rendimento acima do esperado. Na qualidade de inspetora 

federal de ensino do Ministério da Educação e Cultura, Celina Oliveira Lima acompanhou as 

atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores e orientadas pela direção do Ginásio, 

a ponto de escrever um artigo que foi apresentado no Jornal “A Cruzada” com o título “O 

ensino que se renova”. (A CRUZADA, 1960, n.1.169, p.4) 

Nesse artigo, a professora Celina destacou os resultados alcançados pelo GA em 

seu primeiro ano de funcionamento, enfatizando a renovação do ensino promovida não só 

através de ações empreendidas pela CADES, mas também se referindo especificamente ao 

bom rendimento observado nos alunos do GA. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta escrita, pudemos observar que a ação dos professores do GA foi 

fundamental para formar nos ex-alunos memórias que não se apagaram com o tempo. Pelas 

entrevistas realizadas é que se pode perceber a importância de cada professor na formação dos 

alunos e as lembranças que deixaram marcadas, evidenciando um processo que se preocupou 

não só com a formação para o ensino secundário, mas também com ações de desenvolvimento 

cultural e intelectual nos ex-alunos. 

 

Em nove anos pesquisados, o Ginásio de Aplicação da Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe passou a ser denominado de Colégio de Aplicação da mesma Faculdade, 

em 1966, e quando foi criada a Universidade Federal de Sergipe, em 1967, onde tanto a 

Faculdade de Filosofia quanto o Colégio passaram a compor seus órgãos, chamou-se apenas 

de Colégio de Aplicação, sendo reconhecido atualmente pela sigla CODAP. 

O Ginásio de Aplicação caracterizou-se, desde sua fundação, como instituição de 

ensino secundário que, a princípio, só dispunha de autorização para oferecer o primeiro ciclo: 

ginasial. Contou, como berço, com a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, instituição 

dirigida por Dom Luciano José Cabral Duarte. Ele era responsável pela supervisão do Ginásio 

e esteve sempre envolvido em todas as suas atividades, desde sua fundação, garantindo o 
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provimento de recursos necessários à sua criação. Partiu de Dom Luciano Duarte a 

contratação da primeira diretora, professora Rosália Bispo dos Santos, como também dos 

professores, que, por sua vez, também pertenciam ao quadro da Faculdade de Filosofia e de 

outros estabelecimentos do Estado de Sergipe. 

Todo este empreendimento alimentava a intenção de ser uma escola-modelo e não 

se construiu isento de dificuldades. Inicialmente, a deficiência financeira para a construção do 

prédio e manutenção do pagamento dos professores eram as dificuldades enfrentadas por 

Dom Luciano Duarte para fazer aquele novo estabelecimento funcionar. No entanto, 

observamos que a experiência deu tão certo que, com o crescimento do Ginásio, as 

mensalidades pagas pelos pais dos alunos eram suficientes para cobrir os salários dos 

professores, para a manutenção dos laboratórios e ainda colaborar para a manutenção da 

própria Faculdade de Filosofia.  

Foi o empenho dos professores que deu vazão ao interesse dos alunos em 

aprender e conhecer mais. As redações, o Jornal Mural, as visitas a cidades históricas, os 

eventos comemorativos e a criação da Academia Sergipana de Letras de Jovens Escritores 

foram achados da pesquisa que contaram com a atuação marcante dos docentes da instituição. 

Mesmo aqueles que deixavam mais preocupados os alunos, ao final, criaram um sentimento 

de estima e admiração em seu alunado, pelo rigor e zelo com que ministravam suas matérias. 

Ao final da investigação, percebemos que o Ginásio de Aplicação exerceu suas 

funções, atendendo ao que determinava a legislação que o criou. Primeiramente foi efetivo 

campo de estágio para os alunos que concluíam os cursos oferecidos pela Faculdade de 

Filosofia. Nas aulas de Didática, os estagiários garantiam os ensinamentos que aplicavam em 

sala de aula no Ginásio de Aplicação sob a supervisão dos professores titulares das 

disciplinas. Ainda hoje se observa a atuação de estagiários no Colégio de Aplicação. 
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