
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

Patrícia Francisca de Matos Santos 

 

 

 

JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS: TRAJETÓRIA E REPRESENTAÇÕES 

SOBRE O SEU REITORADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE (1976-1980) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SERGIPE 

Agosto de 2014

http://www.google.com.br/imgres?q=UFS&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7GZEZ_pt-BRBR350&biw=1360&bih=516&tbm=isch&tbnid=ydUHRLRD72iUuM:&imgrefurl=http://www.minhapos.com.br/instituicoes/ufs-universidade-federal-sergipe.html&docid=rbXkn0C0WnVS6M&imgurl=http://www.minhapos.com.br/data/artigos/images/ufs.jpg&w=300&h=300&ei=gAifTsKMIa_ksQKBy5zSCQ&zoom=1


 

 

 

MAGNÍFICO REITOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Patrícia Francisca de Matos Santos 

 

 

 

JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS: TRAJETÓRIA E REPRESENTAÇÕES 

SOBRE O SEU REITORADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE (1976-1980) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação 

da Universidade Federal de Sergipe, pertencente à linha de História, 

Sociedade e Pensamento Educacional, como exigência parcial para a 

obtenção de título de Mestre em Educação, sob a orientação do Prof. 

Dr. Itamar Freitas de Oliveira.  

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO - SERGIPE 

Agosto de 2014 

http://www.google.com.br/imgres?q=UFS&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7GZEZ_pt-BRBR350&biw=1360&bih=516&tbm=isch&tbnid=ydUHRLRD72iUuM:&imgrefurl=http://www.minhapos.com.br/instituicoes/ufs-universidade-federal-sergipe.html&docid=rbXkn0C0WnVS6M&imgurl=http://www.minhapos.com.br/data/artigos/images/ufs.jpg&w=300&h=300&ei=gAifTsKMIa_ksQKBy5zSCQ&zoom=1


 

AGRADECIMENTOS 

 

 

“De que são feitos os dias? 

De pequenos desejos, 

vagarosas saudades, 

silenciosas lembranças  

[...] 

Dentro deles vivemos, 

dentro deles choramos, 

em duros desenlaces 

e em sinistras alianças...” 

(Cecília Meireles) 

 

Durante o meu percurso como mestranda, contei com a colaboração, generosidade, 

amizade e paciência de algumas pessoas.  Por isso, deixo registrada a minha gratidão a todos 

que contribuíram, direta ou indiretamente, para que pudesse chegar ao final desta caminhada. 

Por acreditar que "[...] temos momentos brilhantes e, a maioria deles são graças ao estímulo 

de outras pessoas". (George Adams). Como corro o risco de esquecer-me de lembrar de todas 

as pessoas, pois a memória, às vezes, me falta, antecipo os meus pedidos de desculpas aos que 

não citar. 

Começo agradecendo ao “Pai Maior”, Deus, Jeová... seja qual for a denominação, que 

não tenho dúvidas de que me guiou e protegeu em todos os momentos desta minha trajetória 

acadêmica. A mim foram dados força, fé, inspiração e foco para que conseguisse chegar até 

aqui. Obrigada, meu “sempre” Pai! 

À mainha Maria Rosiete “Detinha” (in memorian) e a painho Erisvaldo “Dinho”, 

exemplos de vida, sabedoria, honestidade, a minha gratidão pela força e incentivo que sempre 

me deram. Pai e mãe a força de vocês me inspira. 

A minhas irmãs Monaliza e Marilia, pelos incentivos e palavras de força, o meu 

sincero respeito. E todos os meus sobrinhos, em especial, a Ronisson Vinícius, “Sisiu” pelas 

alegrias e carinho. 

Aos meus tios e tias aqui representados por Tio Netinho (Franklin), Tio Raimundo, 

Tio Geo (Gerônimo) Tia Marinalva (in memorian) e Tia Adelma meus agradecimento por 

todo incentivo e colaboração.  

Aos meus padrinhos Miguel e Elídia, pelas orações e acolhimento que sempre me 

dispensaram. Mil vezes obrigada! 



 

À Carmem, minha conselheira da vida, saiba que você contribuiu, fundamentalmente, 

para algumas decisões que tomei ao longo da minha trajetória. Obrigada pelas palavras de 

sabedoria.  

Agradeço à “plimabebel” Elaine Cristina, mais que uma prima, uma grande amiga por 

ter caminhado junto a mim na acolhida, no incentivo e torcida. “É nóis, Bebelis”. Risos! 

A todos os primos/as, afilhadas, avós maternos e paternos...em especial, à vozinha 

(Rosalva - in memorian), vó Francisca (in memorian), da qual herdei meu sobrenome e a 

vozinho, José Dias, (in memorian). Espíritos de luz que me protegem em outro plano.  

Aos amigos/as de todas as horas, em especial, a minha amigona Kátia Carmo, que 

esteve presente em cada milímetro da minha vida e trajetória como mestranda. Foi com sua 

colaboração que superei e ultrapassei as piores barreiras, com quem chorei e sorri. Amiga, 

como até maxixe se você pedir. Risos! Estendo os agradecimentos às amigas Betisabel Vilar, 

Rosely Aragão e a Magna Freitas com quem aprendo a cada dia a ser amiga de verdade. 

Obrigada por toda acolhida. 

Meus amigos/irmãos, Anderson Teixeira e Hugo Xavier, obrigada por todo o incentivo 

e força. Com o apoio de vocês, essa caminhada se tornou mais leve. Agradeço também a 

minha legião de amigos de ontem, de agora e aos que se foram: Aline Resende, Rafaela 

Pinheiro “Rafa”, Fernando Aguiar, Geilde Carvalho, Manoel Anjos “Manu”, Edwilma 

Araújo, Antônio Cruz, Leo Mitaraquis, Socorro Lima, Antônio Lindivaldo, Dn. Edilza, Seu 

Carmo, Franklin Rolim, Gilmar Santos, Marcelo Hora, Elissandra Silva, Janilce Domingues, 

Marcia Regina, Rísia Rodrigues, Alex Reis, Ana Patrícia, Rogerio Caldas, Vanessa Góis, Ana 

Sarmento, Zerlaide Pimentel dentre outros. Obrigada ao quadrado! 

Nany Blue e Maya Mangabinha, as felinas camaradas e as minhas eternas 

cachorrinhas Pretinha e Princesa (in memorian) que tornaram a caminhada mais leve ao dar-

me a alegria. 

Aos professores: Raylane Navarro Barreto, Luiz Antônio Barreto (in memorian) 

Verônica Mariano, Jorge Carvalho, Neide Sobral, Mário Aleluia, Anamaria Bueno, Luiz 

Eduardo, Eva Maria, Edmilson Menezes, Iara Campelo, Enedina Souto, Marcos Paulo, 

Andrea Karla, Maria Inês, Ester Fraga, Joaquim Pintassilgo, Rose Macedo, Ângelo 

Antoniolli, Ada Augusta...com vocês, muito aprendi na academia e fora dela. Meu “muito 

obrigada”!  



 

Agradeço aos seguintes profissionais que colaboraram, cada um na sua especificidade, 

para melhor organização da dissertação: a revisora ortográfica Marcia Moura, a Márcio 

Pimentel pelo tratamento das fotos e a Eduardo Rosário pela elaboração do Abstract. Os meus 

agradecimentos pelo excelente trabalho e profissionalismo. 

Aos colegas de trabalho da Universidade Tiradentes-UNIT, aos entrevistados, aos 

diretores e coordenadores dos arquivos visitados, em especial, ao Diretor da Faculdade de 

Ciências Econômicas da UFBA, prof. Dr. Paulo Balanco, pela acolhida e apoio enquanto 

pesquisadora. 

Aos colegas do Mestrado representados por Paulo Tássio, Ayla, Ricardo Teles, Márcio 

Fidelis, Manoel Dantas por todo apoio e companheirismo. 

Ao GHEPE - Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação onde muito 

aprendi sobre história da educação e me motivei a ser pesquisadora da área.  

Ao CNPq e à UFS pela concessão da bolsa de estudos, a qual me proporcionou a 

oportunidade de levar adiante o Mestrado, bem como a participação em eventos 

interestaduais. 

Agradeço à banca de defesa composta pelos professores doutores Luiz Eduardo 

Oliveira e Margarida Maria Dias de Oliveira.  

Por fim, ao meu orientador Prof. Dr. Itamar Freitas os meus eternos agradecimentos 

pela competência, acolhida, apoio, ensinamentos e orientação. Obrigada por ter acreditado em 

mim. Não chegaria até aqui sem a sua ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Numa constante busca persigo os sonhos que acumulei ao longo do tempo. 

E de carona no vento, como folha seca no outono, deixo-me ser levada [...] 

Apenas admirando a paisagem. Há beleza no caminho, por onde passo. 

Muitas vezes eufórica e vibrante. Noutras, muda, carente. Deixando o cheiro 

da maresia, invadir pensamentos, trazer lembranças deixadas num canto 

qualquer. Por hora só quero ir... Rumo ao desconhecido. Escancarar portas... 

Ser capaz de ousar. Acreditar em mim. Sem medo, de estar à procura do que 

não existe. Ou almejar o que ainda nem foi inventado. Quero os sonhos que 

sonhei. Os horizontes que pintei. As frases que não pronunciei. Os risos que 

nunca dei. As verdades que inventei. O mundo que criei... Quero a vida. 

Porque viver, é questão de fazê-lo”. (Glória Salles).  

 



 

RESUMO 

 

Esta dissertação explora a experiência de um intelectual da educação, o professor José Aloísio 

de Campos (1914-1986). Nela, é investigada a trajetória deste personagem, que atuou como 

reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), entre 1976-1980, além das representações 

que a sociedade sergipana construiu sobre as suas ações administrativas junto à referida 

instituição. O trabalho emprega como fontes principais os testemunhos orais, a documentação 

arquivista custodiada pela família Campos e também pela UFS. Para examiná-las, fez-se uso 

das técnicas fornecidas pela “história oral” e a “crítica documental”. A interpretação dos 

registros foi mediada pelos conceitos de intelectual de Jean-François Sirinelli, trajetória de 

Pierre Bourdieu e representação de Roger Chartier. Resultados finais deste trabalho 

possibilitam a constatação de que José Aloísio de Campos teve papel decisivo como 

intelectual e homem público nos vários campos em que atuou como as esferas públicas 

municipal, estadual e federal. Como reitor da Universidade Federal de Sergipe, promoveu 

relevantes reformas administrativas e acadêmicas as quais possibilitaram que esta instituição 

se consolidasse no cenário educacional como referência de qualidade no ensino. Além disto, a 

sua administração tem sido entendida como um momento histórico que colaborou também, 

para organizar a estrutura política e econômica da UFS e que repercute até hoje na memória e 

nas ações de alguns personagens. A pesquisa, por fim, contribui para a ampliação de uma 

experiência local pouco visitada pela história da educação em Sergipe não obstante à 

consistente atuação dos historiadores da educação em Sergipe, nos últimos quinze anos, 

dentro e fora da referida instituição. 

 

Palavras-chave: Aloísio de Campos; História da Educação; Intelectual; Trajetória 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

ABSTRACT 

This dissertation explores the experience of an intellectual of education, professor Jose 

Aloisio de Campos (1914-1986). In It is investigated the trajectory of this character, who 

served as The headmaster of the Federal University of Sergipe (UFS), between 1976-1980, in 

addition to the representations that the society of Sergipe built on their administrative actions 

by the Institution. The work employs as main sources the oral testimony, file documentation 

sponsered by Campo´s family and also by UFS. To examine them, we made use of the 

techniques provided by "oral history" and the "critical documentary". The interpretation of the 

records was mediated by Jean-François Sirinelli´s concepts of intellectuallity, Pierre 

Bourdieu´s trajectory and Roger Chartier´s representation. The Final Results of this study 

allow the observation that Jose Aloisio de Campos had important and decisive role as 

intellectual and public man in the various fields in which he acted in public means of 

municipal, state and federal. As The headmaster of the Federal University of Sergipe 

promoted relevant administrative reforms and academic which have enabled this institution 

thriving on the educational scene as a reference for quality in education. In addition, his 

administration has been understood as a moment in history that also collaborated to organize 

the political and economic structure of UFS and that it is remembered until today in the 

memory and in the actions of some characters. The research, thus contributes to the expansion 

of a local experience little visited by the history of education in the state of Sergipe, despite 



 

the consistent performance of the historians of education in Sergipe, over the last 15 years, 

inside and outside of the mentioned institution. 

Keywords: José Aloisio Campos; History of Education; Intellectual; Trajectory; Federal 

University of Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A atuação dos atores sociais em determinado contexto histórico-social resulta de uma 

construção que não é apenas pessoal, posto que o capital cultural que detêm é condicionado 

pela interação com outros homens (BOURDIEU, 1990). Neste processo, perfis, ações, 

condutas, conflitos, vão se delineando na medida em que estes atores percebem que os 

espaços são regidos por conflitos e tensões que condicionam a produção da realidade social 

para realização de ações e projetos. 

Segundo Michel de Certeau (1982), cada homem deve ser entendido como um lócus. 

Deste modo, o homem “[...] não é um ser unitário, nem realiza sua trajetória dentro de uma 

linearidade. O homem, dentro de sua pluralidade, interage com o meio, com o contexto onde 

se encontra inserido” (CERTEAU, 1982, p.273). De modo semelhante, Chamon (2005) 

defende que tanto o sujeito quanto o espaço social que ele ocupa só existem em relação um 

com o outro e resultam das experiências vividas e das relações por eles estabelecidas. 

Portanto, mais que a condição para seu desenrolar, estas relações constituem a própria 

história. 

Nesta perspectiva se insere e deve ser compreendido José Aloísio de Campos. 

Intelectual engajado nas mudanças que ocorreram em Sergipe no período de 1950 a 1980, 

tendo atuação decisiva em diferentes setores da administração pública, em particular, na 

Universidade Federal de Sergipe - UFS, foco principal do presente estudo. Neste percurso, 

estabeleceu importantes conexões com os indivíduos que fizerem parte da sua rede social, 

influenciando e sendo por eles influenciado. 

Nascido em Frei Paulo - SE, em 1914. José Aloísio de Campos fez os estudos 

primários na Escola Aníbal Freire, transferiu-se aos quatorzes anos, entre os anos de 1926 e 

1927, para Aracaju com os três irmãos Arnoivo, Alu, Astério e a mãe, Adelaide Barreto 

Campos, pelo fato do pai, Luiz Campos, tê-los abandonado. José Aloísio de Campos tinha a 

idade aproximada entre doze e treze anos quando este fato aconteceu. 

Ao chegar à capital, conseguiu um emprego de contínuo
1
, tornando-se arrimo de 

família
2
. Deu continuidade aos estudos na Escola de Comércio Conselheiro Orlando, nos anos 

de 1929 a 1937, onde fez o curso de contabilidade. O curso Técnico-Profissional de Contador, 

                                                           
1
O contínuo executa trabalhos de coleta, entregas internas e externas de correspondência, documentos, 

encomendas e outras atividades afins. Dirige-se aos locais solicitados para depositar ou buscar material. 
2
Acredita-se que Luiz Campos foi residir na Bahia. Quanto a sua morte, a família não soube informar quando 

veio a óbito. Adelaide Tavares Barreto faleceu quando José Aloísio de Campos tinha entre 14 e 15 anos. 
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feito na Escola Técnica de Comércio de Sergipe, foi concluído em 1937. Tal curso o 

credenciou a trabalhar como contador na administração pública estadual. A inquietude e o 

anseio em continuar estudando o conduziram à cidade de Salvador - BA, onde fez o curso de 

Ciências Econômicas. Neste período, não existia faculdade de Economia em Sergipe. 

Economista, ele marcou sua atuação no cenário sergipano como intelectual e homem 

público pela probidade com que desempenhou as diversas funções que lhe foram atribuídas. 

Na condição de representante do Governo Estadual, teve atuação determinante para criação 

das bases institucionais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE 

(1959), fato que o inspirou a reunir outros economistas e fundar o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CONDESE. Este Conselho desempenhou papel 

fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe. Nele, José 

Aloísio de Campos atuou, de 1959 a 1967, como secretário executivo.  Foi prefeito da cidade 

de Aracaju (1968-1970); diretor de Faculdade de Economia em 1951; professor da Escola 

Técnica de Comércio de Sergipe (1952-1953) e do Colégio Tobias Barreto em 1955. Por fim, 

ocupou o cargo de Reitor da UFS (1976-1980).  

Nas funções que ocupou e nos estudos que desenvolveu, José Aloísio de Campos 

procurou pautar sua atuação na eficiência técnica, por meio de criterioso planejamento das 

ações aliado à articulação política. Deste modo, imprimiu sua marca pessoal contribuindo 

para construir itinerários de ações e experiências, dentro e fora da Universidade Federal de 

Sergipe. Portanto, estudar este personagem constitui e representa importante contribuição para 

a historiografia local, na medida em que se percebe que suas ações colaboraram para ampliar 

a compreensão das funções administrativas e organizacionais dos órgãos públicos em que 

atuou. Este intelectual, após uma trajetória profissional profícua, faleceu em Aracaju no ano 

de 1986.  

 

Do envolvimento com a pesquisa educacional ao encontro com o personagem 

 

O interesse pela pesquisa, em particular pelo campo da História da Educação, foi 

despertado através do contato com o “Memorial de Sergipe” (2002-2004), instituição mantida 

pela Universidade Tiradentes
3
, em Aracaju/SE. Neste ínterim, houve um encantamento com o 

acervo da historiadora Rosa Moreira Faria, constituído por azulejos, lajotas, porcelanas, 

ladrilhos e telas pintadas à mão que retratavam as diversas nuances da história do estado. 

                                                           
3
A história acadêmica da autora deste estudo começou a ser delineada no ano de 2002 quando ingressou no curso 

de Pedagogia da Universidade Tiradentes - UNIT. 
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A afinidade com a História da Educação em Sergipe foi ampliada ao cursar a 

disciplina “Pesquisa em Educação II”, ministrada pela Professora Msc. Rosemeire Macedo 

Costa, que viabilizou o contato com grandes estudiosos da área da História da Educação e, em 

particular, da História da Educação em Sergipe. Ao cursar a disciplina “Pesquisa em 

Educação III”, ministrada pela Prof.ªMsc. Betisabel Vilar de Jesus Santos, foi aprofundado o 

tema de pesquisa que redundou no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: “Rosa Moreira 

Faria: uma arte educadora sergipana”, defendido em 2005. 

Com a pretensão de voltar à Academia, ocorreu o ingresso no Grupo de Estudos e 

Pesquisa em História da Educação - GEPHE, vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe – PPGED e coordenado pelo Prof. Dr. Jorge 

Carvalho do Nascimento e pela Prof.ª Dr.ª Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. As 

discussões travadas no grupo motivaram o ingresso no curso de Licenciatura em História da 

UFS, oportunidade em que, a autora deste trabalho pode participar do Projeto de Pesquisa da 

Pró-reitoria de Extensão - PROEX-UFS, que buscava construir uma história sobre a formação 

e consolidação da Universidade Federal de Sergipe e que era coordenado pela Prof.ªDrª. 

Josefa Eliana de Souza. Ao investigar atas, relatórios, ofícios, portarias, homenagens 

recebidas, dentre outros documentos, teve contato com a trajetória do seu terceiro reitor, José 

Aloísio de Campos.  

Percebeu que, no campus da UFS, este reitor é representado de forma notória com 

busto, inscrição em bronze no hall da reitoria, painel do artista plástico Jenner Augusto e 

também dá nome ao local: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, indícios 

relevantes que apontavam para a necessidade de realizar estudos mais aprofundados sobre 

este reitor, cuja atuação foi decisiva para consolidação da instituição. Este fato ganhou 

contornos mais nítidos quando ingressou no mestrado em Educação da Universidade Federal 

de Sergipe.  

Procedeu ao levantamento das fontes que tinham ligação direta ou indireta com o 

sujeito/objeto para que fosse definido com mais propriedade o foco que deveria ser seguido na 

investigação da trajetória e representações acerca de José Aloísio de Campos. Neste processo, 

sete trabalhos se revelaram fundamentais para construção do estudo, a saber: as dissertações 

de Kátia de Araújo Carmo, intitulada “Uma História do Curso e Ciências Biológicas na 

Universidade Federal de Sergipe: Para quê? O quê? Para quem? Como? (1969-1983)” 
4
 e a de 

                                                           
4
Defendida em 2011, investigou a demanda por biólogos no estado de Sergipe, a partir das existentes opções de 

atuação destes profissionais e as escolhas curriculares que contribuíram para o desenvolvimento das identidades 

dos formandos no curso de Ciências Biológicas na UFS, entre 1969 a 1983. 
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Dílson de Menezes Barreto, intitulada “A Construção do Desenvolvimento em Sergipe e o 

Papel do CONDESE” 
5
; o livro de José Teles de Menezes Sobrinho: “Prof. Aloísio de 

Campos sua vida e sua obra” 
6
; a monografia de Cleber de Oliveira Santana, intitulada “O 

Que a Cegueira do Tempo fez Desaparecer”: Fotografia e História na UFS (1968- 1998) e o 

trabalho de Gerry Sherlock de Araújo, que tem como título: “A Universidade Federal de 

Sergipe sob o Signo da Reforma Universitária (1963)” 
7
; o estudo do Prof. Dr. Jorge Carvalho 

do Nascimento: “O Nacional-Desenvolvimentismo e a Consolidação do Campo Científico da 

Economia em Sergipe”
8
 e o do Prof. José Vieira da Cruz intitulado: “Apesar do AI: a 

(re)organização do Movimento Estudantil Universitário em Sergipe (1969-1985)”
9
.  

Também foram identificados estudos que abordam temáticas semelhantes à discutida 

no presente texto, das quais pode-se destacar as dissertações de Maria do Socorro Lima, 

“República, Política e Direito: representações do trabalho docente e trajetória de Carvalho 

Neto (1918-1921)”; de Jussara Maria Viana Silveira, “Da medicina ao magistério: aspectos da 

trajetória de João Cardoso do Nascimento Júnior”; de Marlaine Lopes de Almeida, “Leyda 

Regis: reminiscências de formação intelectual e atuação profissional em Sergipe”; de Silvania 

                                                           
5
Defendida em 2003, analisa o papel do CONDESE (Conselho de Desenvolvimento de Sergipe) para a 

construção do desenvolvimento de Sergipe no período de 1964 a 1982. Neste estudo, Dilson Menezes fez uma 

análise histórico-interpretativa sobre a montagem do Projeto de Desenvolvimento Estadual, os sucessos e 

fracassos aliado ao papel exercido pela tecnoburocracia instalada no CONDESE e suas ações no comando da 

política de planejamento e desenvolvimento. 
6
Publicado em 1996, o estudo apresenta aspectos da trajetória do prof. Aloísio de Campos, aos membros do 

conselho universitário da UFS, ao apontar as suas contribuições enquanto técnico, professor, administrador, 

entusiasta e precursor do planejamento do Estado de Sergipe. 
7
O estudo de Oliveira, defendido em 2000, buscou discutir a importância da fotografia como fonte e instrumento 

da pesquisa histórica e, neste processo, compreender a memória fotográfica e histórica da UFS. Este acervo 

iconográfico contribuiu para identificar fatos, eventos e atividades que foram esquecidas, desaparecidas ou 

desconhecidas pela comunidade universitária. O estudo de Araújo, que foi defendido em 2008, examinou o 

arcabouço normativo que regia a UFS no momento da sua instalação, visando identificar as ideias educacionais 

consagradas nos instrumentos jurídicos. Este estudo em muito contribuiu para compreensão do projeto 

universitário em sua relação com as diretrizes da Reforma Universitária, proporcionando o entendimento deste 

momento histórico ocorrido no final da década de 60 do século XX. 
8
Relata como se deu a constituição do campo profissional dos economistas em Sergipe, tendo a Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), a SUDENE e o CONDESE como setores importantes para esta 

consolidação, pela necessidade da articulação interna dos grupos que empunharam a bandeira da ciência 

econômica. O economista Celso Furtado foi o grande patrono do desenvolvimento brasileiro e nordestino e, em 

Sergipe, este patronato ficou a cargo do economista José Aloísio de Campos que teve liderança importante no 

processo de luta pela constituição do campo e legitimação profissional. “Buscou assessorar-se por um grupo de 

jovens economistas formados pela Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe. Dessas discussões resultou a 

elaboração da proposta do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, criado sob o influxo da política 

federal [...]” (NASCIMENTO, 2006).  José Aloísio de Campos foi o primeiro sergipano que saiu de Sergipe para 

estudar na CEPAL que tinha como um dos seus líderes o Dr. Celso Furtado, tido como um dos principais 

economistas brasileiros, uma referência mundial das ciências econômicas. 
9
Investigou a trajetória de estudantes universitários em Sergipe após a decretação do Ato Institucional n º5, em 

1968. Buscou entender como eles se mantiveram organizados após o fechamento dos centros representativos, 

como se deram as negociações, a reabertura do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e como reconquistaram o 

direito de eleger diretamente seus representantes. 
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Santana Costa, “Espaços construídos, posições ocupadas: história docente de José Calasans 

Brandão da Silva, em Sergipe”; de Patrícia de Sousa Nunes Silva, “Antônio Garcia Filho 

(1941-1999), um intelectual engajado”; de Priscila Silva Mazêo de Alcântara; “O missionário 

e intelectual da educação Robert Reid Kalley (1855-1876)”; de José Ricardo Freitas Nunes, 

“Tobias Barreto e o projeto de lei nº 129/1879: uma proposta acerca da educação feminina” e 

de José Gilvan da Luz, “Genaro Dantas Silva: o ponto de inflexão no ensino da matemática 

em Sergipe”.
10

 

Os estudos elencados evidenciam a trajetória de personagens e servem como 

referência para trabalhos de pesquisa por revelar as ações de mulheres e homens que 

marcaram a história e alçaram ao posto de intelectuais da educação, contribuindo assim com a 

abordagem historiográfica e com um campo de estudo voltado para as ações de intelectuais. 

Contudo, nenhum deles trata da vida do intelectual José Aloísio de Campos, das suas 

vivências e representações a partir dos diversos cargos que ocupou, principalmente das suas 

ações como administrador da UFS. Neste sentido, este trabalho torna-se um contributo para a 

história de intelectuais sergipanos ao destacar o papel de José Aloísio de Campos para 

consolidação da Universidade Federal de Sergipe ao empreender ações que possibilitaram a 

esta instituição passar de Faculdades Isoladas a Universidade, de autarquia a fundação e ao 

colaborar para consolidar e marcar pedagogicamente a reforma acadêmica e administrativa da 

instituição, reformando, assim, a face da educação sergipana. 

Dos fins e da relevância da pesquisa 

 

Partindo do entendimento de que José Aloísio de Campos foi um intelectual engajado 

nas principais mudanças que ocorreram em Sergipe no período de 1950 a 1980, este estudo 

buscou compreender sua atuação em diferentes setores da administração pública, em 

particular na Universidade Federal de Sergipe. Mas, para além do profissional, interessa aqui 

entender sua trajetória pessoal e o contexto histórico, social e político em que viveu e atuou 

para que se torne compreensível o que vigorava em termos políticos no momento em que 

desenvolveu as suas atividades administrativas. Isto possibilita compreender as suas ações 

dentro do Estado de Sergipe e particularmente em alguns setores, a exemplo do seu reitorado.  

Entende-se que investigar a história de educadores, que tiveram importância marcante 

no desenvolvimento cultural e educacional do estado, representa a possibilidade de entender a 

                                                           
10

Estes estudos estão vinculados ao Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe 

e da Universidade Tiradentes. 
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própria sociedade, as relações estabelecidas em cada momento e contexto histórico e as 

práticas nela desenvolvidas, sobretudo, as educativas.  

Neste sentido, o presente estudo buscou analisar a trajetória de José Aloísio de 

Campos enquanto intelectual e homem público nas três instâncias do serviço público, a 

exemplo do seu reitorado junto à Universidade Federal de Sergipe (UFS) bem como as 

representações que a sociedade sergipana tem do administrador da referida instituição. Para 

tanto, o processo de construção deste trabalho foi ainda norteado pelos seguintes objetivos: 

caracterizar os espaços frequentados por José Aloísio de Campos, fatores decisivos para sua 

formação como gestor frente à UFS; analisar as ações empreendidas por José Aloísio de 

Campos as quais favoreceram a configuração administrativa e educacional da UFS, neste 

período; investigar os mecanismos por ele utilizados para se manter atuante em meio às 

disputas do campo acadêmico e identificar as representações atribuídas a este intelectual 

sergipano. 

Deste modo, espera-se compreender as ações por ele implantadas como resultantes do 

contexto da época, pois, ao mencionar ações e projetos realizados por quem quer que seja, 

dentro de um estudo científico, é necessário não tratá-las como meras ilustrações, 

reproduzindo-as sem comentários, mas, como assinala Peter Burke (2004), é preciso discutir o 

texto buscando novas repostas que suscitem novas questões.  

Espera-se, pois, com este estudo, contribuir para o enriquecimento da história da 

educação sergipana revelando a contribuição de José Aloísio de Campos para a conformação 

do espaço educacional sergipano sem qualquer pretensão de esgotar o leque de possibilidades 

documentais, mas tão-somente de sugerir, como mostra Bacellar (2010), novos estudos que 

conduzam a novas investigações históricas.  

 

Sobre as fontes, quadro teórico metodológico e a estrutura da dissertação.  

 

Para elaboração deste estudo, fora adotada uma perspectiva teórico-metodológica da 

História Cultural, inserida no campo da História da Educação. A fim de aprofundar o 

entendimento desta escolha, vale ressaltar que a visibilidade da História Cultural 

[...] trouxe a renovação das correntes históricas, dos campos de pesquisa, da 

multiplicação de temáticas e objetos e a utilização de grande quantidade de 

novas fontes; o que possibilitou recortes inusitados do real, produção de 

questões renovadoras e descoberta/revista de velhas fontes iluminadas por 

novas perguntas (PESAVENTO, 2008, p. 69).   

Esta abordagem da História Cultural dentro da Historiografia valoriza a vivência dos 

atores históricos, colocando-os como sujeitos das suas próprias ações. Já a pesquisa em 



24 
 

História da Educação amplia as possibilidades de estudo a partir da utilização de documentos 

e fontes não tradicionais. Além da legislação educacional, dos relatórios produzidos por 

governantes e autoridades do ensino, dos regulamentos, programas de ensino e dados 

estatísticos, acervo documental legitimo, também recorre a outros testemunhos e vestígios 

deixados pelos homens (NASCIMENTO, 2003). 

Com tal perspectiva, inicialmente, o estudo foi pautado no levantamento bibliográfico, 

buscando fundamentos teóricos que subsidiassem as análises sobre o percurso trilhado pelo 

intelectual e homem público, José Aloísio de Campos. Por isso, foi utilizado o conceito de 

trajetória de Pierre Bourdieu à medida que possibilita compreender o percurso acadêmico de 

José Aloísio de Campos nos espaços que frequentou e em que atuou, sobretudo, no período 

em que fora reitor. Para Bourdieu, 

 

trajetória individual e, sobretudo, coletiva, comanda, por intermédio das 

disposições temporais, a percepção da posição ocupada no mundo social e a 

relação encantada ou desencantada com essa posição que é, sem dúvida, uma 

das principais mediações através das quais se estabelece a relação entre a 

posição e as tomadas de posição políticas [...] (BOURDIEU, 2008, p. 45). 

 

Este estudioso esclarece que há diferença entre vida e trajetória ao afirmar que o 

pesquisador pode escrever sobre a trajetória de alguém, mas não sobre a vida; já que esta não 

é possível de ser historiada uma vez que oferece diversas nuances. Escritos sobre a 

representação da história de um personagem podem ser realizados, mas não a “História” na 

sua totalidade como tentativa de abarcar linearmente um percurso de vida. 

Outro conceito utilizado neste estudo é o de representação, adotado por Roger 

Chartier, uma vez que a pesquisa aqui apresentada contribui para compreensão das percepções 

dos outros elementos do campo que legitimam a inserção do reitor José Aloísio de Campos 

nos espaços acadêmicos e sociais em que este se inseriu. Para Chartier,  

 
[...] as representações do mundo social assim construída, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o 

necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de que os 

utiliza (CHARTIER, 1990, p.17). 

 

Tal ideia possibilita entender que não apenas as vontades individuais proliferam sobre 

as vontades dos grupos políticos; mas também, não se deve, ao todo, menosprezar a força 

política individualizada no sujeito, em especial, do intelectual atuante em seu campo. Deste 

modo, “compreender a gênese social de um campo é apreender aquilo que faz a necessidade 
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específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 

materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário [...]” 

(BOURDIEU, 2007, p.69). 

A utilização deste conceito possibilita ainda ver o ausente, uma vez que este, em si, 

não pode mais ser visitado, em diferentes lugares e momentos, revelando como determinada 

realidade social é construída, pensada e lida. Roger Chartier (1990) nos leva a compreender 

que estas representações e percepções do mundo social não são “discursos neutros, por existir 

estratégias e práticas sociais, as mais diversas, percebidas e compreendidas através das 

escolhas e condutas dos indivíduos” (CHARTIER, 1990, p.47). 

Foi utilizado, também, o conceito de intelectual engajado proposto por Jean-François 

Sirinelli (1997), o qual possibilita compreender a experiência profissional, a condição de 

intelectual e de gestor de José Aloísio de Campos. Para que esta apropriação ficasse mais 

clara, neste estudo, foi necessário compreender que esta noção de intelectual é entendida 

como aquele que cria, media e contribui para “difundir os conhecimentos dessa criação e 

desse saber”. (SIRINELLI, 1997, p.261). A partir da utilização deste conceito, foram 

analisados os engajamentos nos variados campos nos quais atuou, mais especificamente, na 

Universidade Federal de Sergipe. Assim, para compreender a trajetória deste personagem no 

cenário educacional sergipano, foi essencial investigar as suas ações como homem político e 

administrador, além de sua relação fora do campo acadêmico. 

Neste sentido, de acordo com Sirinelli (1998) estes intelectuais se definem: 

 
[...] principalmente pelo reconhecimento (pelos pares e pela sociedade) e 

pela sua capacidade de ressonância e de amplificação, ou seja, pelo seu 

poder de influência. Naturalmente, nem todo mediador cultural é um 

intelectual [...] a principal função social a ser desempenhada pelo intelectual: 

a intervenção no espaço público (SIRINELLI, 1998, p. 261). 

 

 Esta representatividade atribuída a José Aloísio de Campos pode ser percebida no 

“mundo social” do qual fez parte. As suas ações não foram neutras, nem desprovidas de 

intencionalidades, por isso foram produzidas estratégias e práticas em sua passagem ou 

permanência nos diversos espaços sociais em que atuou. 

Neste processo, recorreu-se às narrativas orais de pessoas que conviveram com ele, 

filhos, amigos e parentes; às fontes arquivísticas, tais como: legislação federal e estadual, 

estatutos, relatórios administrativos e fiscais, atas do Conselho Diretor da UFS, decretos, 

regimentos, resoluções, levantamentos estatísticos e às fontes bibliográficas, iconográficas, 

correspondências, jornais da UFS assim como jornais de circulação local, ações afetivas, 
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inserção em outros espaços, contribuições e influências sofridas por José Aloísio de Campos e 

que geraram obras, produções, planos de carreira e relação com outros órgãos. 

As instituições de pesquisa visitadas para coleta das fontes foram: Arquivo Central da 

Universidade Federal de Sergipe; Associação dos Docentes da Universidade Federal de 

Sergipe - ADUFS; Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe - BICEN, 

especificamente o Setor de Documentação Sergipana; Conselho Universitário - CONSU e 

Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - CONEPE; Departamento de Apoio 

Pedagógico - DEAP; Programa de Documentação e Pesquisa em História - PDPH, vinculado 

ao Departamento de História da UFS; Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED; 

Arquivo do Judiciário “Manoel Pascoal Nabuco d'Ávila”; Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe - IHGSE; Memorial de Sergipe - UNIT; Instituto Tobias Barreto de Educação e 

Cultura – UNIT; Biblioteca Geral da Universidade Tiradentes; Biblioteca Pública Epifânio 

Dória; Arquivo Público do Estado de Sergipe - APES e na Faculdade de Ciências Econômicas 

da Universidade Federal da Bahia - UFBA
11

. Foram ainda realizadas consultas ao acervo 

particular do Prof. Aloísio de Campos, hoje pertencente aos filhos Maurício Barreto Campos, 

Gisela Barreto Campos Ferreira e Marcelo Barreto Campos. 

Para efetuar a leitura destas fontes, fez-se uso dos procedimentos da história oral 

composto por: elaboração do projeto; gravação; estabelecimento do documento escrito; 

transcrição; interpretação; arquivamento e devolução social. Foram realizadas 09 (nove) 

entrevistas com amigos, parentes, funcionários da UFS e 01 (um) artista plástico. A crítica 

documental foi utilizada visando analisar de forma crítica o contexto histórico e social do 

momento em que foram produzidas. Para isto, deve-se criticar interna e externamente o 

documento ao fazer a leitura atenta do texto para interpretá-lo, assim como a crítica do 

testemunho que consiste em confrontá-lo com outros testemunhos. 

A sistematização dos dados coletados e as análises desenvolvidas que deram forma a 

este estudo foram reunidas em três capítulos. O primeiro, intitulado “O Intelectual 

Sergipano José Aloísio de Campos antes e depois do seu reitorado: o Reitor” apresenta-se 

subdividido em seções que procuram responder os seguintes questionamentos: como se deu a 

formação acadêmica de José Aloísio de Campos? Quais espaços frequentou e ocupou antes de 

tornar-se reitor que o tornaram o intelectual atuante que foi?  Como se deu o processo que o 

conduziu à Reitoria da UFS? Neste capítulo, alguns traços da intelectualidade do reitor 

Aloísio de Campos, antes e durante sua gestão, foram tratados quando se abordou as 

                                                           
11

Anexo - Oficio nº 21/2013 – GVR, autorizando a pesquisa nos arquivos e fotografia da pesquisadora no 

momento de visita a esta Instituição Federal de Ensino Superior.  
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experiências administrativas, trabalhos técnicos, lutas políticas, acordos, indicações e eleições 

para o cargo na reitoria. 

No segundo capítulo intitulado: “Reformas administrativa e pedagógica 

implantadas por José Aloísio de Campos”, buscou-se compreender as reformas 

administrativas, estruturais e pedagógicas realizadas durante a sua gestão. Neste percurso, 

foram analisados, criticamente, os mecanismos por ele utilizados para manter-se atuante em 

meio às disputas do campo acadêmico. 

Por fim, no terceiro capítulo, intitulado “Representações sobre o Reitor José Aloísio 

de Campos”, discutiu-se as representações memorialísticas de sua passagem pela reitoria da 

UFS. A realidade apresenta-se complexa, em sua diversidade de ações, o que favorece um 

olhar múltiplo e mais acertado sobre a própria cronologia destes eventos em que se verificam 

as produções do período de gestão do reitor Aloísio de Campos. A forma de representação 

atribuída a ele contribuirá para compor as análises discursivas, ao longo do texto, advindas 

dos espaços ocupados. 

Vale ressaltar que este estudo pretende contribuir para analisar as ações realizadas por 

este reitor, dentro da UFS, contribuindo para a organização política, econômica e social da 

estrutura acadêmica e administrativa desta instituição de ensino. 
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1  TRAÇOS DA INTELECTUALIDADE DO SERGIPANO JOSÉ ALOÍSIO DE 

CAMPOS ANTES E DURANTE O CARGO DE MAGNÍGICO REITOR DA UFS 

 

Este capítulo analisa a trajetória do intelectual José Aloísio de Campos identificando 

as contingências ideológicas, políticas e culturais que a permearam. Para tanto, buscou-se 

destituir o trabalho de percepções maniqueístas para destrinchar as relações, levando em conta 

a natureza do sujeito/objeto, os confrontos ideológicos e políticos e as disputas que compõem 

o cenário do que Sirinelli (1998) denominou “[...] relações complexas, cuja observação toca o 

âmago do político e faz, portanto, dessa história dos intelectuais uma história a seguir [...]” 

(SIRINELLI, 1996, p. 262). Para o citado autor, o intelectual é aquele que goza do 

reconhecimento dos seus pares e da sociedade pelo poder de influência que exercem. 

Para melhor compreender a trajetória do intelectual aqui estudado, cabe situar o 

contexto histórico, social e político que ele viveu para que fique compreensível o que 

vigorava em termos políticos no momento em que desenvolveu as suas atividades 

administrativas, o que permite entender suas ações nos diversos cargos que ocupou no Estado 

de Sergipe e, particularmente, na reitoria da UFS. 

O cenário em que se delineia a trajetória de Jose Aloísio de Campos é o das décadas 

de 1940 a 1980, período em que o Brasil sofreu um acelerado processo de urbanização, 

quando a maioria da população, antes difusa na zona rural, passou a concentrar-se nas 

cidades.  

O Brasil e, consequentemente, Sergipe, a partir da década de 1940, passou por 

mudanças urbanas significativas, processo que deve ser compreendido e percebido como um 

crescimento não só territorial, mas também como um acelerar de uma sociedade brasileira que 

se transformava, paulatinamente, em urbana. A noção de urbanidade deve ser vista como 

primordial para as atividades econômicas da grande maioria da população, que até então, se 

concentrava no campo. A cidade funcionava como um polo administrativo e comercial. 

O processo de urbanização no Brasil foi vertiginoso, superior aos países desenvolvidos 

por coincidir com aspectos como: processos de urbanização, concentração da população 

urbana nas grandes cidades e metropolização, determinantes estruturais para constituição da 

sociedade brasileira articuladas a um conjunto de transformações sociais, econômicas, 

políticas e demográficas. 

As mudanças sociais e econômicas, a partir de 1930, só se consolidaram com o 

crescimento da “economia urbano-industrial e com o crescimento dos sistemas de transporte e 

comunicações, iniciado na segunda metade de 1950, com o Plano de Metas, no governo de 
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Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961” (BRITO& PINHO, 2012, p. 6). Aspectos que devem 

ser compreendidos como difusores de novos padrões de relações sociais e da produção de um 

“novo” estilo de vida. 

Foram as migrações internas as responsáveis pela grande aceleração do processo de 

urbanização, que ocorreu de forma concentrada, sobretudo, nas capitais que ao longo dos anos 

receberam indústrias e investimentos em habitação, dinamizando as atividades ligadas ao 

setor terciário da economia. 

Neste período, o modelo agrário exportador foi substituído pelo modelo nacional-

desenvolvimentista, quando Getúlio Vargas
12

 sobe ao poder – depois da Revolução de 30 - e 

inicia o período de industrialização no Brasil
13

.  

Sergipe não fica de fora deste processo de crescimento urbano e também inverte a 

distribuição de sua população. A capital sergipana modernizou-se. Como consequência, a 

economia passou por diversificações como o crescimento da indústria têxtil e melhoria dos 

serviços urbanos, ganhando notoriedade o acordo entre o Estado e o empresariado. 

Entre 1940-50, houve uma adesão do Estado para entrar no mundo industrial, 

momento em que começou a surgir uma atmosfera de agitações e reivindicações da sociedade 

sergipana frente a perspectivas de desenvolvimento industrial e ampliação da oferta de ensino.  

Em 1964, com a derrubada de Goulart pelo golpe civil-militar, instaurou-se um dos 

períodos mais repressivos da história brasileira. As manifestações, depois de 1968, com a 

instauração do AI-5, passaram a ser pautadas pelo combate à ditadura. Foi nesta década que 

ocorreu a passeata dos cem mil, quando estudantes, professores e intelectuais tomaram as ruas 

para protestar contra a ditadura e a favor do fortalecimento das demandas do movimento 

estudantil, pelo ensino público e gratuito e por amplo acesso ao ensino superior. 

Esta proposta contestatória estava ligada a mudanças que ocorriam no cenário 

internacional e que, dentre outros, incluía a luta pelo acesso ao ensino superior por maiores 

                                                           
12

Getúlio Dornelles Vargas (1882 – 1954) foi presidente do Brasil de 1930 até 1945. A sua presidência dividiu-

se em três fases: de 1930 a 1934, como chefe do "Governo Provisório"; de 1934 até 1937, como presidente da 

república do Governo Constitucional, tendo sido eleito Presidente da República pela Assembleia Nacional 

Constituinte de 1934; e de 1937 a 1945, como presidente-ditador, enquanto durou o Estado Novo. No segundo 

período, em que foi eleito por voto direto, Getúlio governou o Brasil como Presidente da República por três anos 

e meio, de 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954, quando se suicidou. Instituiu o salário mínimo, a era de 

ouro do rádio, a Justiça do Trabalho no dia 1º de maio, dentre outros feitos. 
13

Vargas baseou sua administração nos preceitos do populismo, nacionalismo e trabalhismo. A política 

econômica passou a valorizar o mercado interno, o que favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, 

o processo de urbanização. A Era Vargas marca, portanto, a mudança dos rumos da República transferindo o 

núcleo do poder político da agricultura para a indústria. 

 



30 
 

segmentos da população. Jean-François Sirinelli e Pascal Ory (2002) assinalam que maio de 

1968 caracterizou-se como um movimento desencadeado  

 

[...] em diversas partes do mundo e se interligavam de múltiplas formas, 

configurando-se em um momento emblemático onde se cruzam mais do que 

referências culturais; conforma-se uma nova maneira de ver e agir sobre o 

mundo, a recusa das hierarquias, da autoridade, de poderes instituídos [...] 

(SIRINELLI E ORY, 2002, p. 218-224). 

 

O momento histórico de 1968 simboliza uma compreensão não generalista de um 

fenômeno de âmbito mundial. Concepção que nos leva a pensar em um contexto da guerra do 

Vietnã, da Revolução Cubana de 1959, da Primavera de Praga, do movimento hippie e 

pacifista nos EUA.  

No Brasil, vivenciava-se uma atmosfera revolucionária devido às possibilidades de 

mudanças na sociedade brasileira em função da ditadura militar
14

 instaurada no país com 

amplo apoio do capitalismo norte-americano. Em geral, militantes ou simpatizantes da 

esquerda foram os porta-vozes desta possibilidade de transformação.  

Em fins da década de 70 e início de 80, o cenário brasileiro estava completamente 

mudado, envolvido em um controvertido processo de distensão política. O país já era 

predominantemente urbano, o movimento pela anistia se fortalecia, os temas dos produtos 

culturais eram outros, o nacional popular estava superado, o partido comunista foi legalizado 

e a esquerda empreendeu uma autocrítica. 

Uma parte significativa da intelectualidade optou pelo silêncio ou pela colaboração 

com o regime repressivo. Esta última posição, em diferentes momentos, guiou as ações dos 

gestores ao longo da ditadura. Com José Aloísio de Campos não foi diferente. Ciente do 

contexto em que estava inserido, buscou conciliar interesses para assegurar a implantação de 

ações que se faziam necessárias. Para tanto, negociou, sobretudo, com os estudantes. Foi neste 

cenário de autonomia e submissão que o reitor Aloísio de Campos esteve inserido.  

 

 

 

 

                                                           
14

 A Ditadura Militar durou de 1964 a 1985. 
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1.1 EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 

TÉCNICOS 

 

 Nasceu na cidade de Frei Paulo
15

, em 29 de novembro de 1914. Filho de Luiz Campos 

e Adelaide Tavares Campos. Teve três irmãos: Arnoivo, Alu e Astério. O pai, caixeiro 

viajante, abandonou a família quando ele tinha treze anos, motivando a transferência para 

Aracaju. Quando tinha quatorze anos, a mãe faleceu e José Aloísio de Campos precisou 

arranjar um emprego de contínuo para sustentar a família. Posteriormente, ingressou no 

serviço público como auxiliar de escritório no Departamento de Obras Públicas do Estado de 

Sergipe e passou a estudar na Escola de Comércio Conselheiro
16

 Orlando, onde fez o curso de 

contabilidade. Tendo concluído o curso em 1933, passou a trabalhar como escriturário da 

Secretaria de Inspetoria do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Sergipe – 

DER, passando, em 1938, a trabalhar como contador da Secretaria da Fazenda.  

Percebendo na continuidade dos estudos a possibilidade de melhorar sua condição de 

vida e, tendo em vista que em Sergipe não havia curso superior em Ciências Econômicas, José 

Aloísio de Campos foi para o vizinho estado da Bahia onde se bacharelou no ano de 1943
17

. 

De acordo com Mauricio Barreto Campos, seu filho mais velho: 

[...] Meu pai veio para Aracaju com 14 anos. Estudou contabilidade na 

Escola de Contabilidade, de nível médio e se tornou funcionário do Estado. 

Começou a trabalhar como contador no Estado e depois é que ele entrou na 

                                                           
15

O Município sertanejo de Frei Paulo foi um Distrito criado com a denominação de São Paulo, pela lei 

provincial nº 1323, de 2904-1886 ou nº 1325. A região fica a 74 km de Aracaju.  Estas terras foram descobertas 

pelos missionários capuchinhos, freis Davi de Umbértide e Paulo Antônio Casanova. Este último deu o nome ao 

município e já foi conhecido como as ‘matas de Itabaiana', região propícia para o cultivo do algodão e a criação 

de gado. Foi elevado à categoria de vila com a denominação de São Paulo, pelo decreto-lei estadual nº 11, de 25-

01-1890, desmembrado de Itabaiana; elevado à condição de cidade pela lei estadual nº 795, de 23-10-1920; Em 

divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece constituído por 02 distritos: São 

Paulo e Carira. Pelo decreto-lei estadual nº 377, de 31-12-1943, revogado pelo decreto nº 533, de 07-12-1943, 

revogado pelo decreto nº 533, de 07-12-1944, o distrito de São Paulo passou a denominar-se Frei Paulo; pela lei 

estadual nº 525-A, de 25-11-1953, desmembra de Frei Paulo o distrito de Carira. Elevado à categoria de 

município. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. (Fonte: IBGE. Disponível em 

<http://www.freipaulo.se.gov.br/historia.html>). 
16

Posteriormente, foi professor dessa instituição - Decreto de março de 1944 expedido no Palácio do Governo do 

Estado de SE: designa o Prof. José Aloisio de Campos a ministrar aula no Curso Superior de Administração e 

Finanças da Escola Técnica de Comercio “Conselheiro Orlando” – regeu as cadeiras de contabilidade e 

transportes (1º ano) e Contabilidade Pública (2º ano). Ficou de 1943-1945. 
17

Transcrição do Diploma: Eu, Bacharel Guilherme Carneio da Rocha Marback, professor catedrático e diretor 

dessa Faculdade, no uso das atribuições que me confere o respectivo Regimento , tendo em vista o termo de 

colação de grau  conferido, em 21 de  Dezembro de 1942, ao Sr. José Aloisio de Campos, filho de Sr. Luiz 

Campos, nascido em 29 de novembro de 1914, e natural do Estado de Sergipe, por haver concluído o CURSO 

SUPERIOR professado de acordo com o programa oficial, então vigente, mandei passar-lhe o presente Diploma 

de Bacharel em Ciências Econômicas, reconhecido como de caráter oficial pelo Governo da República, para 

que o mesmo possa gozar os direitos e prerrogativas legais, nos termos dos decretos legislativos ns. 1.339 e 

1.423, respectivamente datado de 09 de janeiro de 1905, e do decreto 20.158, de 30 de junho de 1931. Bahia, 14 

de abril de 1943. 

http://www.freipaulo.se.gov.br/historia.html
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Universidade. Não existia faculdade de Economia em Sergipe, então ele foi 

cursar Economia na Bahia, já com certa idade e trabalhando. Cursava um 

semestre, pedia licença e voltava e assim se formou em economia aos 29 

anos. Passou então a ser contador geral do Estado. Acho que na década de 

1950 fundou o CONDESE. Meu pai tinha uma ampla visão de mundo e, 

principalmente vislumbrava possibilidades de desenvolvimento do Estado. 

(CAMPOS, Mauricio Barreto. Entrevista concedida à pesquisadora em 10 de 

julho de 2013). 

  

Casou, em 1960, com Maria Amélia Barreto e da união nasceram os quatro filhos: 

Marcos
18

, Marcelo, Maurício e Gisela Barreto Campos. 

 Antes mesmo de concluir o curso de Ciências Econômicas, José Aloísio de Campos já 

era bastante requisitado tanto para atuar em assessorias quanto para assumir cargos dentro do 

estado de Sergipe, o que denota uma necessidade de profissionais neste campo nas terras 

sergipanas, à época. 

 Concluído o curso, foi nomeado, em 1943, membro do Conselho de Fazenda do 

Estado e contador geral do Estado. No ano de 1946, chefiou a recém criada Consultoria 

Técnica de Assuntos Econômicos e Financeiros da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, que, no 

ano de 1964, foi incorporada ao Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

Sergipe - CONDESE. 

José Aloísio de Campos integrou uma geração de economistas que chegaram ao poder 

no Estado de Sergipe, assumindo o discurso legítimo do campo, como técnicos
19

 capazes de 

promover o desenvolvimento do estado. Dentre estes estão: Jayme Santiago, Gilman Meneses 

Prudente, José Hermenegildo da Cruz, Antônio Rocha Santos, Jaime Araújo, Paulo Rocha de 

Novaes, Manoel de Resende Pacheco e Gilson Cajueiro de Hollanda. Estes profissionais 

articularam um trabalho conjunto do CONDESE
20

 com a Faculdade de Ciências Econômicas 

                                                           
18

Marcos Barreto Campos falece em 1979, aos 14 anos quando fazia um passeio de bicicleta. 
19

Decreto de 26 de agosto de 1959 – o Governador designa José Aloísio de Campos como Consultor Técnico de 

Assuntos Econômicos e Financeiros para exercer a função de Secretário Executivo do CONDESE.  
20 Composição do Conselho Deliberativo do CONDESE de 31 de agosto de 1970: Governo de Estado de 

Sergipe: João de Andrade Garcez; Secretario da Fazenda: Gilson Cajueiro de Holanda; Secretario Executivo: 

Everaldo Aragão Prado; Secretario da Justiça e Interior: José da Silva Ribeiro Filho; Secretario de Saúde e 

Assistência Social: Antônio Leite Cruz; Secretario de Segurança Publica: José da Silva Ribeiro Filho; 

Superintendente da Agricultura e Produção (SUDAP): Gerado Soares Barreto; Superintendente de Obras 

Publicas do Estado: José Augusto Machado de Almeida; Diretor do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de 

Sergipe: Anderson Vieira Barreto; Representante da Federação da Associações Rurais do Estado se Sergipe: 

Jorge Prado Leite; Representante das Industrias do Estado de Sergipe: Gabriel Curvelo Sampaio; Representante 

da Federação do Comercio de Sergipe: Oscar Prado e Gôes; Diretor-presidente da Empresa Distribuidora de 

Energia de Sergipe ( ENERGIPE): Bejamim Fernandes Fontes; Diretos do Departamento Estadual de Estatística: 

João Américo Prado de Andrade; Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER): Fernando Garcez 

Vieira; Diretor do Departamento de Serviço Publico: Marcos Antônio de Melo; Diretor-presidente da 

Companhia Agrícola de Sergipe (CONASE): Alisanio Mendonça Cardoso; Diretor-presidente da Companhia de 

Habitação Popular de Sergipe: Carlos Henrique Soares Nascimento; Diretor da Companhia de Saneamento de 
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de Sergipe, o que possibilitou a qualificação do corpo docente e um aumento da quantidade de 

economistas necessários ao trabalho de planejamento econômico que o estado de Sergipe 

requeria. 

Assim, o campo profissional dos economistas adquiriu grande autonomia e se 

apropriou da capacidade de tomar decisões quanto ao desenvolvimento do Estado. O campo 

dever ser visto como um espaço de disputa e de produção da autoridade e os seus autores 

agem com interesses. Os conflitos dentro deste espaço dão-se em torno de valores como 

prestígio, poder, honra, notoriedade, a partir de regras tácitas e legitimadas não expressas 

pelos sujeitos. Sendo que as ações praticadas são feitas porque há sentido para serem 

realizadas, podendo ser racionais ou não, mas deliberadas. Sendo assim, estes agentes atuam 

com elementos de 

 

[...] legitimação/deslegitimação simbólicas das ideias-força e demais formas 

simbólicas imbricadas na estrutura do campo. Tal efeito impacta por um lado 

no volume do capital simbólico haurido por esses agentes nos grupos em que 

se inscrevem (e que, assim, possibilitam-lhe maior influência no campo em 

questão), assim como contribui para condicionar as possibilidades de 

conformação ou discussão das normas presentes no campo (SANTOS, 2012, 

p. 113). 

 

Aquele grupo de economistas elaborou planos de governo e planos setoriais, organizou 

um sistema articulado de pesquisas e estatísticas para o Estado e patrocinou a reforma 

administrativa de Sergipe. Tudo com vistas a conceber um grande projeto de 

desenvolvimento. Em tais ações, José Aloísio de Campos teve participação decisiva. 

Assim como as instituições possuem um modo de operar e executar as suas atividades 

que contribuem para a configuração do campo, os agentes que transitam nestas instituições 

influenciam-nas com sua dinâmica e com as relações de poder envolvidas nas suas trajetórias. 

Estes agentes são necessários neste processo pelo fato de pautarem suas ações muito mais 

naquilo que os liga às formas simbólicas presentes no campo que à dinâmica formal das 

intuições, pois a “[...] a direção que o campo possui é de uma forte atração rumo a uma 

crescente padronização monolítica, seja na esfera pedagógica, seja na esfera administrativa 

                                                                                                                                                                                     
Sergipe (DESO): Luiz Carlos Rezende; Presidente do Banco do Estado de Sergipe (BANESE): Manoel Conde 

Sobral; Representante da Associação Comercial de Sergipe: Paulo Augusto Vasconcelos; Assessores Técnicos 

do CONDESE: Secretario Executivo Assistente Nilton Pedro da Silva e Assessor Jurídico Carlos Augusto Ayres 

de Freitas Britto; Diretor da Divisão de Administração: Adelermo Brito Bomfim; Diretor da Divisão de Finanças 

Publicas em Exercício: Giovani Pinto Lírio; Direto da Divisão de Pesquisa e Estatística: José Rabelo de Moraes; 

Coordenador do Núcleo de Assistência Industrial: David Menezes Prudente; Coordenador do Distrito industrial 

de Aracaju (DIA): Najor Djalmir Tavares de Queiroz; Coordenador do Núcleo de Eletrificação Rural: Antônio 

Riberio Soutello e Chefe de Casa Civil do Palácio do Governo: Paulo Almeida Machado. 
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[...]” (SANTOS, 2012, p. 115). Pode-se afirmar então que o intelectual, o acadêmico e os 

educadores participam da dinâmica do campo e, devido ao seu engajamento e às diversas 

posições ocupadas, apresentam modos de agir diferenciados, mediados por sua pertença à 

determinada instituição. 

 A partir de 1940, José Aloísio de Campos passou a ter atuação decisiva no processo de 

planificação do Estado sendo convidado a planejar e acompanhar a execução do orçamento do 

Estado de Sergipe (Decreto-Lei 2.416, 17/07/1940 modificado pela Lei 4.320, de 

17/03/1964). A experiência acumulada neste acontecimento o credenciou a elaborar e 

implantar, no ano de 1949, a Planificação Contábil da Prefeitura de Aracaju e a realizar 

estudos para Reforma Tributária do Estado de Sergipe, assim como implantou a Planificação 

Contábil do Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe – DER/SE. Foi também 

responsável pela elaboração do primeiro Código Tributário do Município de Aracaju (1955) e, 

posteriormente, também pelo primeiro Código Tributário do Estado de Sergipe (1963). 

Desenvolveu projetos como o de criação da Empresa Energética de Sergipe S/A -

ENERGIPE (1959); do Banco de Fomento de Sergipe (1962); de implantação da Telefônica 

de Sergipe – TELESE (1965-1966) e da Companhia Agrícola de Sergipe – COMASE (1965). 

Elaborou também o projeto de financiamento para abastecimento de água de Aracaju que 

contou com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e trabalhou no 

primeiro plano de eletrificação rural do Estado de Sergipe.  

Para atender às novas demandas por habitação, elaborou o primeiro plano de habitação 

popular por meio do projeto de organização e implantação da Companhia de Habitação 

Popular de Sergipe – COHAB (1966). 

No âmbito educacional, em 1966, foi o responsável pela elaboração do projeto de 

criação da Fundação do Ensino Técnico-Profissional do estado, de nível médio, que tinha por 

finalidade formar quadros para inserção nas indústrias em implantação no estado. 

Alinhado com a ideia de que era necessário fortalecer a indústria local, foi o 

responsável pela elaboração dos projetos de organização da Indústria de Frutas Topicais S/A –

FRUTISA (1966), da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe – CODISE 

(1965), da criação da Companhia de Serviços Gráficos de Sergipe – SEGRASE (1966). José 

Aloísio de Campos também desenvolveu estudos preliminares para o projeto técnico-

econômico de implantação do Distrito Industrial de Aracaju – DIA (1965 a 1966). 

Visando contemplar o segmento agropecuário, elaborou o plano para o 

Desenvolvimento da Pecuária de Corte e da Bacia Leiteira de Sergipe. Elaborou o projeto 

para a criação da Instância Hidromineral de Sergipe, o de reorganização do Instituto de 
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Tecnologia e Pesquisa de Sergipe – ITPS e coordenou os estudos de viabilidade para a 

abertura da Barra de Aracaju, para o aproveitamento das jazidas de sais minerais de Sergipe
21

. 

Chefiou a Assessoria Especial para Coordenação de Assuntos do Potássio e outros minerais 

em Sergipe, que, por sua importância estratégica, executou diretamente junto ao Gabinete do 

Governo do Estado (1965). 

Ao longo de sua trajetória profissional, pautada na preocupação com a promoção do 

desenvolvimento do estado de Sergipe, e, em reconhecimento pela atuação em diversas áreas, 

José Aloísio de Campos foi designado tanto pelo Presidente da República quanto pelo 

Governo do Estado a compor comissões, a exemplo da representação da SEFAZ na Comissão 

de Abastecimento de Preços de Sergipe – COAP (1952). Em 1966, por decreto do Presidente 

da República, integrou a Comissão Especial de Revisão de Legislação de Normas Financeiras 

e Orçamentárias junto ao Conselho Técnico e Econômico de Finanças do Ministério da 

Fazenda. 

Representou o poder executivo estadual na Comissão de Desenvolvimento Econômico 

do Estado de Sergipe (1953) e integrou os Conselhos de Administração do Banco do Estado 

de Sergipe – BANESE (1962), da Empresa Energética de Sergipe S/A – ENERGIPE (1959), 

da Companhia Agrícola de Sergipe – COMASE (1965), do Instituto de Tecnologia e Pesquisa 

do Estado – ITPS (1965). Por designação Ministro do Planejamento, integrou a Junta de 

Coordenação do Fundo de Financiamento de Projetos – FINEP (1966) e, também integrou o 

Conselho Consultivo do Banco do Nordeste na qualidade de representante do Governo do 

Estado de Sergipe (1966). Foi o primeiro presidente da Associação de Servidores Públicos do 

Estado de Sergipe – APES. 

O reconhecimento de sua competência técnica aliado ao trânsito no âmbito político 

credenciou José Aloísio de Campos a ocupar cargos em diversas instâncias do poder público, 

a exemplo, da designação para representar o poder executivo estadual na Comissão para o 

Desenvolvimento do Nordeste - CODENO, atual SUDENE, no período de 1959 a 1963 e de 

maio de 1964 a janeiro de 1967. De 1961 a 1968, participou na qualidade de membro do 

Conselho Deliberativo da SUDENE, da discussão do I e II Planos Diretores de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste e da regulamentação de seus incentivos 

fiscais. Foi também designado para o comando das políticas de desenvolvimento e, na 
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Em anexo, tabela resumida sobre as ações do prof. Aloísio de Campos, a maioria já mencionada, para 

visualização dos seus empreendimentos de forma mais sistemática. É preciso sinalizar que algumas delas não 

estão datadas e nem foram analisadas no corpo do trabalho, estão presentes visando à compreensão da dimensão 

dos trabalhos técnicos e administrativos elaborados por ele. 
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condição de representante do Governo Estadual, para acompanhar as discussões na esfera 

federal relacionadas com a “Operação Nordeste”. 

Segundo Barreto (2003), a “Operação Nordeste” foi instituída em 06 de janeiro de 

1959 sob a coordenação do economista Celso Furtado e por ele considerada a “base 

ideológica” para formação de uma consciência sobre os reais problemas da região. Teve por 

finalidade estabelecer políticas efetivas para reduzir as desigualdades sociais e de renda.  

O autor supracitado ainda informa que resultante das discussões com os governadores 

da região foi criada a CODENO, que foi transformada posteriormente em Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE cuja finalidade era promover e coordenar uma 

política de desenvolvimento regional integrada à política nacional. 

As relações estabelecidas na CODENO/SUDENE viabilizaram a indicação de José 

Aloísio de Campos para ampliar os estudos na Comissão Econômica para a América Latina – 

CEPAL, que tinha como um dos seus líderes o Dr. Celso Furtado, um dos mais importantes 

economistas brasileiros e uma referência mundial das Ciências Econômicas. Influenciado 

pelas novas perspectivas que vislumbrou, ao retornar a Sergipe, adotou as primeiras medidas 

para criação de um órgão capaz de fazer ecoar as políticas e ações para região e propor 

alternativas para as questões locais. Surge assim o CONDESE. 

Apesar do vasto currículo de serviços prestados ao desenvolvimento do estado, três 

funções marcaram sua vida pública, a saber: o projeto de criação do CONDESE, o cargo de 

Prefeito Municipal de Aracaju (1968-1970)
22

 e a Reitoria da Universidade Federal de Sergipe 

de (1976-1980). 

 

1.1.1 CONDESE: MARCO DO DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE 

 

O CONDESE foi criado pelo Decreto nº 470 de 31 de março de 1959, por iniciativa do 

então governador Luiz Garcia. Tinha por finalidade montar uma estrutura de planejamento 

que permitisse a realização de mudanças no perfil econômico de Sergipe, alavancando seu 

desenvolvimento. 

Segundo Dílson Menezes Barreto (2003)
23

, este órgão era visto como o espaço de 

maior legitimidade para a discussão dos problemas econômicos e sociais sergipanos. Ali, os 

economistas, reunidos com agentes políticos e outros grupos sociais representados no 
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Dissertação de mestrado cujo título é: “Construção do Desenvolvimento de Sergipe e o Papel do CONDESE - 

(1964-1982)” 
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Conselho, discutiram a criação da Universidade Federal de Sergipe, os problemas portuários, 

as questões concernentes ao desenvolvimento industrial, ao aproveitamento dos recursos 

minerais, aos problemas referentes à política agrícola e a todos os planos de governo que 

diziam respeito ao desenvolvimento do estado. José Aloísio de Campos foi determinante para 

a 

 

[...] criação das bases institucionais da SUDENE da qual participou como 

representante do Governo Estadual, momento que iniciou a discussão com 

um grupo de economistas egressos da Faculdade de Ciências Econômicas de 

Sergipe e de representantes das classes empresariais, o que resultou, por 

iniciativa do Governador Luiz Garcia, na criação do Conselho do 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CONDESE. Decreto de nº 470 de 

31 de março de 1959, órgão de administração direta, sem estrutura orgânica 

definida, que se propunha a formular os caminhos alternativos para o 

desenvolvimento estadual, alicerçado em técnicas de planejamento.  

[...] Quando criado, o CONDESE funcionava dentro da Consultoria Técnica 

de Assuntos Econômicos e Financeiros (COTEF), subordinada ao Gabinete 

do Secretário da Fazenda, Produção e Obras Públicas, órgão de prestigio do 

Governo do Estado, tanto pelo poder financeiro, como pelo poder decisório 

sobre questões relevantes de Sergipe. O suporte técnico do CONDESE era 

composto por uma Secretaria Executiva dirigida por Aloísio de Campos, 

assim como da COTEF, de onde era utilizada infraestrutura [...] o que 

ensejou movimentos desenvolvimentistas no Estado [...], destacando-se 

como principais interlocutores os parlamentares Valter Batista, João de 

Seixas Dória e Luiz Garcia, o Técnico Sílvio Franco, o Jornalista Orlando 

Dantas e José Aloísio de Campos [...] (BARRETO, 2003, p. 27- 72). 

 

Nascimento (2006), em sua análise sobre o nacional-desenvolvimentismo e a 

consolidação do campo científico da economia em Sergipe, relata que para a constituição do 

campo profissional dos economistas, em Sergipe, foram importantes os papéis 

desempenhados pela CEPAL
24

, pela SUDENE e pelo CONDESE. Houve a necessidade da 

articulação interna dos grupos que empunharam a bandeira da ciência econômica. O 

economista Celso Furtado foi o grande patrono do desenvolvimento brasileiro e nordestino e, 

em Sergipe, este patronato ficou a cargo do economista José Aloísio de Campos que, 

 

                                                           

24
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de fevereiro de 1948, 

pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (CECOSOC), com a finalidade de monitorar as políticas 

direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-americana; assessorar as ações 

encaminhadas para sua promoção; contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre 

si como com as demais nações do mundo; e, promover o desenvolvimento social e sustentável. A partir de 1996, 

tornou-se um centro de excelência na preparação de quadros para proceder à análise integral dos processos de 

desenvolvimento, o que significa formular e avaliar as políticas públicas, prestar informação especializada, 

assessorar, capacitar e apoiar a cooperação e coordenação regional e internacional. 
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[...] ao assumir tal bandeira, foi uma liderança importante no processo de 

luta pela constituição do campo e legitimação profissional, este [...] buscou 

assessorar-se por um grupo de jovens economistas formados pela Faculdade 

de Ciências Econômicas de Sergipe. Dessas discussões resultou a elaboração 

da proposta do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, criado 

sob o influxo da política federal [...] (NASCIMENTO, 2006). 

 

Como um dos idealizadores do CONDESE, foi indicado pelo governador Luiz Garcia 

para a função de Consultor Técnico de Assuntos Econômicos e Financeiros (Decreto de 26 de 

agosto de 1959), assumindo posteriormente a função de Secretário Executivo, cargo em que 

se manteve até 1963. Reassumiu a função no período de 1964 a 1967, no governo de Celso de 

Carvalho
25

 e nos governos de Lourival Baptista (1967-1970), João de Andrade Garcez (1970-

1971), de Paulo Barreto de Menezes (1971-1975) e de José Rollemberg Leite (1975-1979).   

Nas suas gestões à frente deste órgão, elaborou projetos como o da implantação de um 

“Complexo de Química de Base”, caracterizado como “um conjunto de unidade dinâmica que 

criaria um polo de desenvolvimento em Sergipe que contemplasse também os setores sociais” 

(DÍLSON, 2003, p. 130).  

Existiu uma relação entre os trabalhos realizados pelo CONDESE e a formação da 

UFS, devido ao fato de a Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe pautava-se neste 

órgão para gerir seu plano de ação junto à sociedade sergipana tanto no que se refere ao 

ensino de Economia quanto ao suprimento de profissionais para os quadros técnicos do Setor 

Público do Estado, em virtude do projeto desenvolvimentista que circulava em todo o país. 

A trajetória de Aloísio de Campos se consubstancia também, a partir da dedicação, 

estímulo e apoio ao crescimento dos jovens que compunha o quadro do CONDESE de sorte 

que, ao término da sua gestão, o trabalho desenvolvido pelo órgão não sofreu 

descontinuidade. 

 

1.1.2 A PREFEITURA DE ARACAJU E OS DESAFIOS À CAPACIDADE 

ADMINISTRATIVA DE JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS  

 

A atuação em vários setores e os estudos que desenvolveu colaboraram para a 

funcionalidade do planejamento das ações governamentais. Este fato aliado ao trânsito 
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Sebastião Celso de Carvalho assumiu a direção do governo de Sergipe em 02 e abril de 1964. Uma das 

primeiras providências foi a organização do CONDESE, órgão estatal de planejamento, dirigido pelo economista 

Aloísio de Campos. Deste modo, dando-lhe autonomia administrativa e financeira, recursos técnicos e humanos 

(ARAÚJO, 1967, p. 262-263).  
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político o conduziu ao cargo de prefeito de Aracaju
26

 no período de 1968 a 1970, em um 

período em que os gestores municipais eram indicados pelo governador
27

.  

Segundo o depoente Rubens Mendonça Alves (2013), a equipe de José Aloísio de 

Campos era constituída por alguns professores do curso de Ciências Econômicas, o que 

revelava o caráter técnico que pretendia imprimir à sua administração. 

À frente do executivo municipal, deu continuidade aos estudos que embasaram o 

projeto de Reforma Administrativa do Município de Aracaju (1968) e de Reforma do Código 

Tributário do Município de Aracaju (1969); desenvolveu o Programa Experimental de 

Recuperação de Favelas de Aracaju; implantou o projeto técnico-econômico do Centro de 

Abastecimento de Aracaju – CEASA; realizou o Cadastro Imobiliário do Município de 

Aracaju; planejou a abertura de novas avenidas e elaborou o Plano de Desenvolvimento 

Comunitário do Município de Aracaju 
28

. 

 

Quando prefeito de Aracaju (1968-1970), procurou imprimir melhor 

funcionalidade à Prefeitura, ao estabelecer um Planejamento para a ação do 

governo e ao formular projeto de reforma urbana na cidade que permitiu 

mudar a configuração e a paisagem de Aracaju para as próximas gestões 

(MENEZES SOBRINHO, 1996, p.6). 

 

 

                                                           
26 Dirigentes da Prefeitura de Aracaju na Administração de José Aloísio de Campos: Secretario do Gabinete 

Manuel Messias Góis, Assessor do Gabinete Pedro Ferreira dos Anjos, Assessor de Imprensa Juarez Ribeiro, 

Ajudante de Ordens Domingos Rodrigues, Diretor da Assessoria de Planejamento e Coordenação José Adão de 

Calazans, Procurador Geral do Município José Augusto Siqueira, Procurador Judicial Maria Iolanda Araújo 

Braga e Luzia Maria Costa Nascimento, Diretor do Departamento de Finanças Osório de Araújo Ramos,  Chefe 

da Divisão de Rendas Diversas Wilson Moura, Chefe de Divisão de Fiscalização de Rendas Antônio Mauricio de 

Mello, Chefe de Divisão de Controle da Despesa Joaquim Sinfrônio Silveira, Chefe de Divisão de Rendas 

Imobiliárias Murilo Chagas Fontes, Supervisor dos Serviços de Contabilidade Helládio Pereira de Figueiredo, 

Diretor do Departamento de Administração Maria Jandira Dias, Chefe de Divisão de Controle de Pessoal Olga 

Costa Garcez, Chefe de Divisão de Material e Patrimônio Nephtali Fernandes Fontes, Coordenador do Centro de 

Treinamento Municipal Elson Melo da Silva, Chefe de Divisão de Serviços Gerais Vanete Cerqueira Leite, 

Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo Mauricio Silveira, Chefe da Divisão de Obras e Conservação 

Lênio Mendonça de Morais, Chefe de Divisão de Estudos e Projetos Claudio Costa Lima Resende, Chefe de 

Divisão de Urbanismo José Wilson Brito Couto, Chefe de Divisão de Estradas Oscar Machado Bandeira, Chefe 

de Divisão de Transportes e Equipamentos Ubaldo Rivarola Arcieri, Arquiteto da Divisão de Estudos e Projetos 

Osíris Souza Rocha, Diretor do Departamento de Saúde e Serviço Social Carlos José Magalhães de Melo, Chefe 

de Divisão de Saúde Geraldo Prado Mesquita, Chefe de Divisão de Saneamento e Defesa Sanitária Joaquim 

Barbosa Franca Neto, Chefe de Divisão de Serviço Social Teresinha Lemos Souza, Diretor do Departamento de 

Serviços Urbanos Luiz Carlos Melo Garcez, Chefe de Divisão de Serviços José Emérico de Góis, Chefe de 

Divisão de Parques e Jardins Abel Seixas Tavares, Chefe de Divisão de Feiras e Mercados Nilo Matias de Souza, 

Chefe de Divisão de Limpeza Publica Antônio Oliveira, Diretor do Departamento de Educação e Cultura 

Antônio Rocha Santos, Chefe de Planejamento Educacional Gildázio Costa Araújo, Chefe de Divisão de Ensino 

Aurita Vieira Donald, Diretor do Departamento de Turismo Clodoaldo de Alencar Filho.   
27

Esta indicação estava pautada no AI-3 (Ato Institucional nº 3), que estabelecia o fim das eleições diretas para 

governadores e prefeitos das capitais. Sendo assim, os governadores seriam indicados pelo presidente para as 

Assembleias Legislativas e os prefeitos indicados pelos governadores. 
28

CADERNO DE CULTURA DO ESTUDANTE, 1987, p. 36. 
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A gestão de José Aloísio de Campos foi objeto de fiscalização por parte do vereador 

Guido Azevedo. Um exemplo disto, foi a campanha contra os procedimentos de cobrança do 

Imposto Predial e Territorial Urbano, na qual o vereador teve aprovado requerimento para que 

o prefeito prestasse esclarecimento.  

Sendo um homem de personalidade forte, muitas vezes intolerante com as críticas e 

emendas que o parlamento remetia à Câmara, José Aloísio de Campos entendia que os 

vereadores atrapalhavam a sua administração, criando um clima de dificuldades 

intransponíveis no relacionamento entre os dois poderes.   

Rubens Mendonça Alves analisa os conflitos que ele vivenciou ao deixar o cargo: 

 

Quando Aloísio de Campos saiu da prefeitura de Aracaju, não saiu com uma 

imagem bonita, inclusive dizem que o governador do estado, Lourival 

Baptista, foi para a prefeitura para acompanhá-lo na saída, para evitar que 

um grupo de pessoas na porta da prefeitura jogasse ovo no prefeito. Naquela 

época, eu acompanhava o trabalho dele e via que aquilo era uma distorção de 

alguns grupos, que não foram favorecidos por ele, ou tiveram interesses 

pessoais contrariados. [...] Como ele era economista, procurou planejar o 

desenvolvimento de Aracaju e para tanto, abriu avenidas, construiu o 

CEASA [...] (MENDONÇA, Rubens – Entrevista concedida à pesquisadora 

em 22 de abril de 2013. Ex-Assessor do gabinete do reitor nas gestões de 

Luiz Bispo e Aloísio de Campos). 

 

O Depoente X (2014)
29

 recorda-se do momento em que Aloísio de Campos foi 

prefeito, confirmando de certa forma a alegação de Rubens Mendonça. Ele relembra que, à 

frente da prefeitura, José Aloísio de Campos “[...] não saiu como bom gestor, os jornais 

comprovam, outras pessoas comprovam [...]”. (Depoente X. Entrevista concedida à 

pesquisadora em 02 de abril de 2014. Funcionário da UFS). 

 

1.1.3 EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

 

Entendendo que o desenvolvimento econômico do estado seria alavancado por meio 

da inserção em setores estratégicos, José Aloísio de Campos direcionou sua atenção para 

captação de recursos provenientes para os setores hidrominerais, agropecuários, de habitação 

e, em particular, para o setor educacional. Neste último, teve forte atuação a partir do ano de 

1944, quando, recém-formado, passou a exercer a docência no Curso Superior de 

Administração de Finanças de Sergipe, onde regeu, até o ano de 1945, as cadeiras de 

Contabilidade e Transportes (1º ano) e Contabilidade Pública (2º ano). 

                                                           
29

 O entrevistado solicitou que não fosse identificado, por isso foi chamado de “Depoente X”.   
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 No ano de 1952, foi nomeado, pelo governo do estado, professor da Escola Técnica de 

Comércio de Sergipe
30

 permanecendo nesta instituição até 1953. Na rede pública estadual, 

atuou também como docente do Colégio Tobias Barreto no ano de 1955.  

À frente do CONDESE, elaborou um Plano de Melhoria do Ensino Primário do Estado 

de Sergipe (1965); projetou a criação da Fundação do Ensino Técnico-Profissional do Estado, 

de nível médio (1966). 

As ações de José Aloísio de Campos inserem-se em um campo de poder, neste caso, o 

“campo político
31

” na medida em que se constitui em um espaço de lutas, das relações de 

força entre agentes que possuem capital para ocupar posições dominantes nos diferentes 

campos. Este poder pode ser compreendido como o lugar de  

 

[...] lutas entre detentores de poderes (ou de espécies de capital) diferentes 

que, como as lutas simbólicas [...] têm por aposta a transformação ou a 

conservação do valor relativo das diferentes espécies de capital que 

determina, ele próprio, a cada momento, as forças suscetíveis de ser lançadas 

nessas lutas (BOURDIEU, 1996, p. 244). 

 

Neste sentido, na dinâmica do campo existe a formação de posições políticas que 

exercem influência sobre este campo, fazendo com que haja não apenas a autonomia, mas 

também relações de submissão. Observa-se diferença entre as representações propostas e 

produzidas pelos dominantes, ou como denomina Bourdieu (1996), pelos representantes da 

ordem política que agem como produtores ocasionais de bens culturais. 

Desta forma, quando se analisa a atuação política, percebe-se uma estreita relação com 

certa cultura política compartilhada pelos gestores. Não é possível identificar um início, se são 

os políticos que elaboraram certas ideologias ou se elas foram construídas em paralelo às 

experiências políticas. 

Sirinelli (1996), no artigo Os Intelectuais, discorre acerca de um campo político ainda 

pouco estudado: o dos intelectuais. Deixando claro que trata de uma ausência de olhar e não 

                                                           
30

Termo de contrato datado de 17 de março de 1952, assinado no Palácio do Governo/Oficio 346 de 24 de março 

– presente o Governo Estado de SE representado pelo Bacharel Jose Bonifácio Fortes Neto, diretor do Serviço de 

Pessoal, contrata José Aloísio de Campos para lecionar Contabilidade Comercial (2ª serie) do curso técnico de 

contabilidade na Esc. Técnica de Comercio de SE, turma D (03 aulas semanais) perfazendo um total de Cr$ 

360,00 (trezentos e sessenta cruzeiros) mensais. 
31

Representa um espaço simbólico, como um microcosmo dotado de leis próprias, no qual as lutas dos agentes 

determinam,validam e legitimam as representações. É o poder simbólico. Espaço no qual os indivíduos se 

constituem e se relacionam com tantos outros. A sociedade pode ser vista como uma arena de disputas entre os 

diversos campos, objetivando construir uma interpretação da realidade. A entrada em um campo requer uma 

“conversão” e aprendizado de novas regras. Em cada campo há formas específicas de interesse [...] há tantas 

formas de libido, tantos tipos de ‘interesse’, quanto há campos (BOURDIEU, 1996, p. 142 -149). 
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de descrédito. Afirma que os estudos sobre os intelectuais significaram um retorno às 

pesquisas sobre história política. 

 As abordagens apresentadas pelo autor são realizadas a partir de conceitos como o de 

itinerário, geração e sociabilidade. Interessa a este texto discutir apenas o conceito de 

itinerário que, segundo o autor, objetiva desenhar mapas dos grandes eixos de engajamento 

dos intelectuais, passando pelo gênero biográfico e pela perspectiva de trajetórias cruzadas.  

Avaliando os chamados ‘despertadores’ de ideias e suas influências possibilitados a partir de 

uma abordagem diacrônica. 

A concepção de “intelectual engajado”, defendido por François Sirinelli, aplica-se aos 

dotados de prestigioso capital simbólico, certo “intelecto” e que, por conta disso, ganham 

relevância social e coletiva. Deve-se atentar para fatores como as tradições culturais e 

políticas, as imposições e submissões em relação aos poderes constituídos, as questões éticas 

e estéticas, as incitações à resistência, entre outros fatores. Para Bourdieu (1996), o poder 

simbólico que se adquire na obediência às regras internas de funcionamento do campo se 

“opõe a todas as formas de poder externo que os detentores de capital cultural podem adquirir, 

em contrapartida dos serviços técnicos ou simbólicos que prestam aos dominantes” 

(BOURDIEU, 1996, p. 249-50). 

Na perspectiva acima descrita, José Aloísio de Campos poderia ser considerado um 

“intelectual engajado” à medida que seu perfil de intelectual é aquele que orienta, gere, 

elabora, determina, age e que contribui politicamente com a sua concepção e visão de mundo. 

Tais características inserem-se num conjunto maior de representações que o coloca numa 

situação de comprometimento político com o social.  Nesta direção, o estudioso Pierre 

Bourdieu afirma que para "compreender o sujeito é necessário primeiro compreender o campo 

com o qual e contra o qual cada um se faz" (BOURDIEU, 2005, p. 40). 

O objetivo dos que se aventuram pelo campo, seja ele qual for, é a luta pelo poder, o 

monopólio da competência aliado ao 

 

[...] processo de racionalização dessa mesma competência que confere ao 

campo uma importância fundamental [...] A pretensão de universalidade dos 

interesses no campo deve levar em conta o jogo de forças no seu interior, 

pois o lugar de uma concorrência pode ser compreendido pelo monopólio do 

direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos agentes 

[...]. (BOURDIEU, 1998, p.185). 

 

À frente da administração pública, José Aloísio de Campos não mediu esforços para 

organizar, planejar e administrar em conformidade com sua visão de mundo. De acordo com 
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Mauricio Barreto Campos: “Ele viajou a vida toda, por conta dos cargos públicos que ocupou. Ia em 

busca das condições para efetivar seus projetos, alguns dos quais não entraram em voga, mas era de 

favorecer os funcionários [...]” (Entrevista concedida à pesquisadora em 10 de julho de 2013. 

Engenheiro Civil e filho mais velho do Professor Aloísio de Campos). Este trecho da entrevista 

demonstra a relação de poder simbólico que o pai possuía ao viajar para outras localidades a 

procura da aprovação de seus projetos junto aos órgãos em que tinha prestigio.  

Bourdieu (1983) substitui à noção de espaço pela de “campo”, entendida como um 

local de lutas permanentes, que visam conservar ou transformar as relações de forças ali 

presentes, e o lugar de mudanças permanentes. Já o “campo científico”, na definição deste 

mesmo estudioso, é entendido como um “sistema de relações objetivas entre posições 

adquiridas (em lutas anteriores); é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial” 

(BOURDIEU, 1983, p. 122). 

O conceito de campo científico possui algumas equivalências com o conceito de 

campo profissional, pois este último revela a ciência, que não se baseia no senso comum, e, 

portanto, o termo abrange uma linguagem não compreensível para os que não fazem parte de 

determinado campo. Convertem antropólogos, biólogos, físicos, paleontólogos, politicólogos, 

químicos, sociólogos, economistas entre muitos outros profissionais em sujeitos científicos, 

pelas várias distinções que leva a reconhecer o mérito e o empenho desses sujeitos. 

Os “campos” possuem suas próprias regras, princípios e hierarquias, definidos a partir 

dos conflitos e das tensões no que diz respeito à sua própria delimitação, constituídos por 

redes de relações ou de oposições entre os atores sociais que são seus membros. Estes atores 

interagem por meio de jogos, fazem suas escolhas de vida, são influenciados e deixam-se 

influenciar pela econômica, política, cultura no meio social em que atuam. 

O campo político é fundamental, em alguns casos ou quase sempre, para legitimar a 

representatividade de certos indivíduos junto aos pares, pelo fato das lutas e funções 

ocupadas, serem arraigadas por decisões políticas. Cada campo exige investimento e regras, 

criando uma “aparência para os que não participam dessa evidência como algo ilusório” 

(BOURDIEU, 1996, p.142). Com José Aloísio de Campos não foi diferente. As indicações do 

seu nome para assumir cargos junto a órgãos do Estado confirmam o grau de importância que 

detinha. Segundo o Prof. Dr. Jorge Carvalho: 

 

[...] Aloísio namorou e casou, em Sergipe, nos anos de 1950, com a UDN 

[...] era um homem tão forte que quando Seixas Dória passou o governo e 

ganhou a eleição para Leandro Maciel não pôde se desvincular e 

desvencilhar da força e importância de Aloísio [...] acabou indicado para ser 
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técnico da SUDENE [...] Tamanha era essa importância [...]. 

(NASCIMENTO, Jorge Carvalho. Gravação realizada na banca de 

“Seminário de Pesquisa” do PPGED/UFS - Núcleo de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe, em 07 de maio de 2013. 

Professor do Mestrado e Doutorado do PPGED e do DHI – Departamento de 

História da UFS). 

 

Esta representatividade pode ser compreendida a partir da noção de sociabilidade que 

ele possuía, pois na fronteira entre a história das ideias políticas, a história dos intelectuais e a 

ocupação de determinados campos, existe a “inserção de ideias no seu ambiente social e 

cultural, devido à recolocação num contexto histórico, pelo fato de que algumas ‘ideologias’ 

de identidade adquirem vigor em certos terrenos” (SIRINELLI, 1996, p. 258). 

Estes projetos e trabalhos técnicos possibilitam contextualizar as ações no cenário da 

época. Ao serem demonstradas as relevâncias técnica, científica e multidisciplinar, tornam-se 

uma fonte de informação das relações espaço-tempo como instrumento de análise dos projetos 

desse reitor. É necessário que não tratemos tais realizações como meras ilustrações, 

reproduzindo-as sem comentários “[...] é necessário discutir no texto buscando novas repostas 

ou suscitar novas questões” (BURKE, 2004, p.12) por terem sido ações de etapas passadas 

através das quais é possível ler e compreender determinado contexto histórico-social-político 

da época. 

A trajetória profissional de José Aloísio de Campos foi marcada pelo seu modo de 

agir, de se comportar, de se conduzir dentro do campo social. Esta estrutura de sociabilidade 

pode ser compreendida como redes às quais os indivíduos aderem. Esses lugares variam de 

acordo com cada época e grupos; dependem de relações afetivas e servem como lugar para 

análise do movimento das ideias e de como elas se propagam. Esta noção de sociabilidade só 

ganha sentido dentro do conjunto específico de atores sociais que partilham experiências, o 

que, segundo Sirinelli (1996), fato que pode ser compreendido no sentido de estrato 

demográfico que adquiriu uma existência autônoma. 

Ao estabelecer tais redes de sociabilidades, José Aloísio de Campos, inquieto, ousou 

mais uma vez ampliar seus horizontes. E, assim, pleiteou a Reitoria da UFS. 
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1.1.4 A CHEGADA À REITORIA  

 

Desde 1967, quando as faculdades isoladas deram lugar à Universidade Federal de 

Sergipe
32

, José Aloísio de Campos desvinculou-se do quadro de professor catedrático e fez 

opção pelo regime exclusivo de servidor da UFS
33

. 

Silveira (2008), na sua dissertação de mestrado, intitulada “Da Medicina ao 

Magistério: aspectos da trajetória de João Cardoso do Nascimento Junior”, buscou reconstruir 

historicamente a trajetória do médico, professor e primeiro reitor da Universidade Federal de 

Sergipe. Na análise de como se deu a eleição para o primeiro reitor desta instituição, revelou 

que, nesta época, o Prof. José Aloísio de Campos já tinha pretensões de gerir a Universidade, 

pois se encontrava na lista tríplice para concorrer ao cargo. Desta lista faziam parte os nomes 

dos professores João Cardoso Nascimento Junior, José Aloísio de Campos e Antônio Tavares 

de Bragança. Assim descreveu o processo de eleição: 

 

O Conselho Diretor compunha-se de quatorze membros e era presidido por 

Dom Luciano Cabral Duarte. No dia 02 de maio de 1968, reuniram-se para 

apreciação das listras tríplices apresentadas para a escolha do primeiro 

Reitor da UFS. Nestas listas concorrendo ao cargo de primeiro Reitor, 

estavam os nomes dos professores: Dr. João Cardoso Nascimento Júnior; Dr. 

Antônio Tavares de Bragança e o Dr. José Aloísio de Campos. Para o cargo 

de Vice-reitor estavam: Dr. Waldemar Fortuna de Castro; Dr. José Lopes 

Gama; Madre Albertina Brasil Santos; Dr. Hélio Ferreira dos Santos e o Dr. 

José Araújo Nascimento (SILVEIRA, 2008, p. 170). 

 

Findo o mandato de Luiz Bispo (1972 – 1976), começou a movimentação pela sua 

sucessão. Mais uma vez José Aloísio de Campos manifestou interesse em ocupar o cargo, de 

tal sorte que buscou e conseguiu o apoio político no então governador José Rollemberg Leite. 

No pleito, disputou a vaga com Gilson Cajueiro de Holanda, Wagner da Silva Ribeiro, Maria 

Thétis Nunes, José Lopes Gama e João de Andrade Garcez e, então, conseguiu a tão almejada 

indicação para a Reitoria. Teve como vice-reitor o médico Nestor Piva
34

. Uma vez eleito, 

tomou posse no dia 03 de agosto de 1976
35

. 

                                                           
32

C. f. o estudo de BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. O Processo de Institucionalização do Ensino 

Superior em Sergipe: das faculdades isoladas à Universidade Federal de Sergipe. ANPUH – XXII SIMPÓSIO 

NACIONAL DE HISTÓRIA. João Pessoa, 2003. 
33

Decreto de 15 de março de 1970 - Pedido de exoneração do quadro de prof. catedrático, nível 21 do quadro 

permanente do Estado: José Aloísio de Campos, prof. titular da cadeira de Finanças Públicas da Faculdade de 

Ciências Econômicas de Sergipe, fez opção pelo regime exclusivo de servidor da UFS. 
34

Baiano de nascimento, Nestor Piva nasceu em 13 de junho de 1930. Formou-se em Medicina pela Faculdade 

de Medicina da Bahia (1954) e em 1959, transferiu-se para Aracaju, onde se tornou um médico patologista dos 

mais respeitados e reconhecidos. Foi um dos responsáveis pela fundação da Faculdade de Ciências Médicas da 
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Imagem 2: Posse do Reitor Aloísio de Campos. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n. Acervo: Reitoria. 

 

Na sede da reitoria da Universidade Federal de Sergipe, situada à Rua 

Lagarto, 952, em presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas, 

além dos membros do Conselho Diretor da Fundação, do Conselho 

Universitário, do Conselho do Ensino e da Pesquisa, dos Coordenadores de 

Áreas Universitárias, dos Diretores de Unidades, de professores, de 

estudantes e funcionários da Universidade, “teve lugar a transmissão do 

cargo de Reitor ao Prof. José Aloísio de Campos, nomeado que foi pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, 

conforme Decreto publicado no Diário Oficial da República, do dia 8 de 

julho de 1976 (Livros de Atas- REITORIA/UFS, 1970, p.64-65). 

 

 A citação descreve a posse o Prof. José Aloísio de Campos no cargo de reitor. Em 

1976, em plena ditadura militar, os reitores das universidades eram escolhidos bionicamente 

pelo Presidente da República, através de lista sêxtupla apontada pela Universidade. Até 1988, 

os reitores foram escolhidos desta forma.  

No caso do intelectual aqui estudado, houve o apoio o Governador do Estado José 

Rollembrg Leite, que ao saber da confirmação do nome do futuro reitor manifestou ao 

                                                                                                                                                                                     
Universidade Federal de Sergipe e da própria Universidade, onde também foi vice-reitor de José Aloísio de 

Campos. Em 1970, foi Secretário Estadual de Educação e Cultura. De 1972 a 1976, viveu em Brasília onde 

atuou no Hospital das Forças Armadas e ensinou na UNB. Em 1976, retornou a Aracaju e tornou-se vice-reitor 

da UFS. Foi um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe, onde atuou por dois 

mandatos e também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, em Sergipe. Presidiu a Sociedade 

Brasileira de Patologia. Na Universidade Federal de Sergipe, além de vice-reitor foi também: diretor do Instituto 

de Biologia, Pró-reitor de Graduação e diretor do Hospital Universitário, na gestão do reitor Eduardo Garcia. 

Faleceu em Aracaju no ano de 2004 e em 2006 passou a denominar um hospital público localizado na zona norte 

da capital. (Dicionário Biográfico de Médicos de Sergipe, disponível em 

<http://linux.alfamaweb.com.br/asm/dicionariomedico/dicionario.php?id=31912>). 
35

Às dezessete horas, o Governador José Rollemberg Leite recebeu um telefonema do ministro da educação Ney 

Braga, comunicando que o Presidente Ernesto Geisel assinara decreto nomeando o professor José Aloísio de 

Campos à Reitoria da Universidade Federal de Sergipe, antes no cargo Luiz Bispo.  (Tribuna de Aracaju e Jornal 

da Cidade, 08 de julho de 1976).  
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Ministro congratulações pela escolha de um técnico que dedicou a sua vida às causas 

públicas. 

Vale ressaltar que a função de reitor era resultante de uma indicação política. Segundo 

o Prof. Dr. Jorge Carvalho, o reitor é um 

 

[...] acadêmico que é retirado durante quatro ou oito anos para exercer esta 

atividade. Durante a ditadura militar e antes também, as nomeações dos 

reitores eram feitas por decreto do Presidente da República. Depois da 

Constituição de 1988, os reitores das universidades federais passaram a ser 

nomeados por portaria do Ministro da Educação que os escolhia a partir de 

uma lista sêxtupla indicada pela própria universidade. O primeiro que foi 

escolhido pela comunidade acadêmica foi Clodoaldo Alencar Filho, por 

meio de uma eleição informal. Ele era o primeiro da lista e o conselho tratou 

de confirmar o seu nome. Anteriormente, a universidade teve como reitores: 

João Cardoso, Luís Bispo, Aloísio Campos, Gilson Cajueiro [...]. 

(NASCIMENTO, Jorge Carvalho. Gravação realizada na banca de 

“Seminário de Pesquisa” do PPGED/UFS - Núcleo de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe, em 07 de maio de 2013. 

Professor do Mestrado e Doutorado do PPGED e do DHI – Departamento de 

História da UFS). 

 

Mauricio Barreto Campos recorda este momento de eleição para reitor, em função dos 

relatos que ouviu do pai e da repercussão que o fato teve na mídia sergipana. Lembra não só 

deste episódio como também de algumas passagens como as que seguem: 

 

A escolha do reitor se deu por meio de uma lista tripla e ele foi indicado por 

José Rolemberg Leite. Precisou fazer um curso na Escola Superior de Guerra 

– ESG
36

. Se não fizesse seria considerado comunista. Mas na condição de 

reitor, ele tomou a decisão de apoiar o Diretório Central dos Estudantes - 

DCE
37

. Recebia estudantes em pleno período da repressão. [...] Parece que a 

                                                           
36

 A Escola Superior de Guerra (1942) foi criada através da Lei Nº785, de 20 de agosto de 1949. Representa um 

Instituto de Altos Estudos, diretamente subordinada ao Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas, destinada a desenvolver e a consolidar os conhecimentos necessários ao exercício de funções de 

assessoramento e direção superior e para o planejamento do mais alto nível. Inicialmente, apenas para militares, 

para em seguida incorporar aos seus quadros setores da elite nacional para juntos, civis e militares, estudarem o 

Brasil. Disponível em: <http://www.esg.br/a-esg/historico/>. A ESG diplomou mais de 8000 esguianos, dentre 

eles, 04 Presidentes da República, 45 Ministros de Estado, 20 Senadores, 31 Deputados Federais, vários 

diplomatas, inúmeros Oficiais-Generais e personalidades do cenário nacional. Com o objetivo de vivificar a 

união dos diplomados pela ESG e difundir seus conceitos doutrinários, o método de trabalho e de planejamento 

estratégico preconizado pela Escola, criou-se a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra 

(ADESG). Com 27 Delegacias, uma em cada capital dos Estados e no Distrito Federal, e com representações em 

mais de 100 cidades do interior. A ADESG possibilitou, até hoje, a diplomação, nos diversos Cursos de Estudos 

de Política e Estratégia (CEPE), mais de 80.000 importantes lideranças formadoras de opinião. 
37

Cruz, José Vieira da. Apesar do AI: a (re) organização do Movimento Estudantil Universitário em Sergipe 

(1969-1985). In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Vol. 1. n.39, (1913). Aracaju: 

IHGSE, 2009. - Trabalho que estuda a trajetória de estudantes universitários em Sergipe após a decretação do 

Ato Institucional nº5 em 1968. Busca entender como eles se mantiveram organizados após o fechamento dos 

centros representativos, como se deram as negociações, a reabertura do DCE e como reconquistaram o direito de 

eleger diretamente seus representantes. ARAÚJO, Maria Paula. Memórias Estudantis: da fundação da UNE aos 

http://www.esg.br/a-esg/historico/
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UFS foi uma das primeiras universidades que elegeu o presidente do DCE 

[...]. (CAMPOS, Mauricio Barreto. Entrevista concedida à pesquisadora em 

10 de julho de 2013. Engenheiro Civil e filho mais velho do Professor 

Aloísio de Campos). 

 

A passagem de José Aloísio de Campos pela Escola Superior de Guerra estava 

relacionada à doutrina da segurança nacional difundida pelos militares, com a finalidade de 

desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários ao exercício das funções de direção e 

planejamento. Visava, pois, formar uma elite cujo papel era ser intérprete dos interesses e 

aspirações nacionais. 

Nesta época, a representatividade deste personagem já estava caracterizada pela 

influência de sua personalidade e dos trabalhos desenvolvidos junto à sociedade e à elite do 

estado de Sergipe.  Tanto é que a transmissão da solenidade de cargo de Reitor foi veiculada 

pela impressa local, não só por conta da importância do cargo, conferindo a quem o possui 

representativo poder simbólico, mas também pelo fato deste ter conquistado um espaço 

devido às funções desempenhadas e pelas contribuições dadas aos campos estadual, municipal 

e federal.  

A matéria da Gazeta de Sergipe de terça-feira, 03 de agosto de 1976, ano XX, nº 5.496 

tematizou sobre a posse de Jose Aloísio de Campos e mostra que esta solenidade aconteceu 

numa segunda feira, 09 de agosto, às 10 horas. Segue relatando que o referido reitor não 

revelou quando deixaria definitivamente o CONDESE, órgão estadual que gerenciava e que 

continuaria exercendo as funções normalmente, apesar de já ter se despedido solenemente dos 

seus funcionários e assessores.  

No período da manhã, José Aloísio de Campos recebeu a visita pessoal do Governador 

José Rollemberg Leite e, à noite, foi homenageado pelos secretários e membros da 

administração pública que aproveitaram o ensejo para agradecer os serviços prestados à frente 

do CONDESE e o desejo de uma feliz administração junto à Universidade Federal de Sergipe.  

A solenidade de posse, que teve como um dos organizadores o prof. Clodoaldo de 

Alencar Filho, foi realizada de maneira simples a pedido do Reitor José Aloísio de Campos, 

em seguida, o documento de posse foi assinado pelo reitor e demais presentes. Houve o seu 

pronunciamento e, por último, começou a dar expediente. 

O mesmo jornal elaborou matéria, desta feita sobre o primeiro dia de José Aloísio de 

Campos à frente da Universidade Federal de Sergipe. É dito que este se manteve em uma 

                                                                                                                                                                                     
nossos dias (1937-2007). Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2007 - Analisou a história do movimento 

estudantilbrasileirodos anos anteriores e a articulação com as instituições políticas do país.  

 

http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=12747
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=12747
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demorada reunião com o vice-reitor José Lopez Gama, que exerceu o cargo por quase seis 

meses, em interinidade. Em seguida, encontrou-se com os coordenadores do Festival de Artes 

de São Cristóvão para se inteirar sobre as providências a serem tomadas para realização deste 

evento artístico e cultural, assegurando apoio, inclusive com verbas para a sua realização.  

José Aloísio de Campos permaneceu durante todo o dia na reitoria e, ao término do 

expediente, reuniu-se com representantes do Escritório Técnico Administrativo – ETA
38

, que 

cuidava do projeto do “Campus Universitário”. Todos os ocupantes de cargo de confiança 

entregaram suas renúncias, mas o prof. Aloísio de Campos preferiu não fazer nomeações no 

momento. Ao final, emitiu mensagem aos discentes devido à passagem do dia dos estudantes 

(Gazeta de Sergipe – 11 de agosto de 1976- ano XX, Ano XX, nº 5.503).  

Através das fontes consultadas, José Aloísio de Campos já vinha ocupando espaços 

universitários e educacionais antes de sua posse como reitor da UFS em 1976; o que pode ter 

facilitado sua atuação como gestor com pretensões a implantar reformas administrativas. 

Certamente, nenhuma fonte está livre da subjetividade, todas podem ser insuficientes, 

ambíguas ou até mesmo passíveis de manipulação, pois o que é escrito, ordenado, factual, 

nunca é suficiente para abarcar todos os acontecimentos, toda a “história”. Ainda assim, pode-

se definir o reitor Aloísio de Campos como um intelectual inserido em um universo 

acadêmico (1976-1980) e em outras instituições públicas nos âmbitos estadual, municipal e 

federal, em meio a uma ditadura que impôs novas exigências, também, em um padrão de 

trabalho que tinha como um dos seus pressupostos a conformação de um espaço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

O Escritório Técnico Administrativo - ETA foi um grupo de trabalho composto por uma equipe 

multidisciplinar. Fez parte desta equipe: Benjamim de Aguiar Machado Sobrinho, economista e mestre na área 

de economia da produção; Murilo Andrade Macedo, também economista; Paulo Rocha Novais, que contribuiu 

para o trabalho da universidade; Ayir de Almeida Monteiro, estatístico; Gildo Guimarães, que já tinha assumido 

a presidência do sindicato dos servidores da Universidade e o holandês Jean Robert Weisshaupt. 
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2  REFORMAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS IMPLANTADAS POR 

JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS (1976-1980) 

 

 

Imagem 3: Inscrição reproduzida em bronze de autoria do prof. Aloísio de Campos localizada no hall da reitoria, 

s/d. Acervo: Reitoria. 

 

A citação acima revela, em parte, o que pensava e motivava o professor Aloísio de 

Campos enquanto reitor da UFS e fora dela: “autonomia, elaboração do saber, construção de 

uma sociedade”, percebida nas ações que serão pontuadas ao longo desta dissertação. 

Este segundo capítulo intitulado: “Reformas administrativas e pedagógicas 

implantadas por José Aloísio de Campos”, busca compreender as reformas administrativas 

realizadas durante a gestão deste reitor. Traz análises e críticas a respeito das informações 

sobre as diferentes atuações do Reitor Aloísio de Campos em seu período de gestão (1976 – 

1980). 

Para compreender as mudanças do quadro ideológico, cimentado pelo poder 

autoritário instituído a partir de 1964, foi necessário situar, inicialmente, o processo de 

constituição da UFS e os desdobramentos da Lei nº 4.024/61 e da Lei nº 5540/1968. 

Haverá um recuo no tempo para tentar mostrar como estas reformas aconteceram 

dentro de um contexto histórico-social anterior e que acabaram refletindo em décadas 

posteriores.   

Entender este processo é fundamental para a compreensão da atuação de José Aloísio 

de Campos à frente da reitoria da UFS. Para tanto, fez-se necessário descrever brevemente 

como foi implantado o ensino superior em Sergipe. 
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2.1 ENSINO SUPERIOR EM SERGIPE: BREVE RETROSPEVTIVA ATÉ A 

CONSOLIDAÇÃO DA UFS 

 

A história das universidades brasileiras é recente já que, durante o período colonial, 

Portugal não permitia a instalação de instituições de nível superior em suas colônias, apenas 

concedia bolsas para que filhos de colonos estudassem em Coimbra. A proibição da instalação 

de universidades tinha como finalidade a não disseminação de ideias pró-independência, além 

da falta de recursos na colônia para a manutenção das instituições. Com a transferência do 

poder metropolitano, houve a necessidade de “modificar o ensino superior na colônia, era 

preciso fundar todo um grau de ensino completamente distinto ao anterior” (LOPES; FARIA 

FILHO; VEIGA, 2003, p. 153). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de 

educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela 

primeira vez na Constituição de 1934. A LDB 9394/96 regulamenta o sistema educacional 

(público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). O Ensino Superior 

estava estruturado desde a primeira LDB (Lei 4024/1961). 

Objetivando perceber como se deu a consolidação deste campo em Sergipe, o estudo 

do Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento et al,  (2006), encomendado pelo INEP em que se 

encontram as primeiras iniciativas de implantação do Ensino Superior no estado sergipano foi 

utilizado como referência. O referido professor destacou que a primeira iniciativa da qual se 

tem notícia, refere-se à implantação do Imperial Instituto de Agricultura Sergipano, em 1860, 

durante a visita do imperador Pedro II à província. Outra tentativa ocorreu no período 

republicano, por iniciativa de Daniel Campos, presidente do Estado de Sergipe, que em 1898, 

tentou implantar instituições de Ensino Superior em Sergipe. As duas iniciativas foram de 

curta duração. 

Em 1913, foi implantado, no Seminário Diocesano, o Curso de Filosofia, extinto em 

1934, por determinação da Santa Sé. Outras incursões nesta direção verificaram-se no período 

de 1923 a 1926 como o funcionamento da primeira instituição estatal dedicada ao Ensino 

Superior em Sergipe, sob a presidência de Maurício Graccho Cardoso. Em dezembro de 1925 

foi criada a 

 

Faculdade de Direito Tobias Barreto e a Faculdade de Odontologia e 

Farmácia de Sergipe Aníbal Freire.  Porém, as instituições funcionaram 

apenas durante o ano de 1926, encerrando suas atividades em novembro 

daquele mesmo ano. Igual destino teve a Faculdade de Direito que, 
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inaugurada em 1925, também funcionou apenas durante um ano 

(NASCIMENTO et al., 2006, p.22 – 26). 

 

A partir de 1948, além da Escola de Química
39

, foi também criada a Faculdade de 

Ciências Econômicas de Sergipe. Em 1950, surgiu a Faculdade de Direito e a Faculdade 

Católica de Filosofia. Sendo assim, nos primeiros anos da década de 50 do século XX, a 

sociedade sergipana passava a contar com seis faculdades: a de Química Industrial, Ciências 

Econômicas, Direito, Filosofia - Geografia e História, Matemática, Línguas Neolatinas e 

Anglo-Germânicas. 

Em Sergipe, o entusiasmo pela modernização da educação ocorreu nas primeiras 

décadas do século XX, com mais relevância no governo de Maurício Graccho Cardoso (1922-

1926) quando foram criadas algumas instituições voltadas para os campos da saúde e da 

educação, a exemplo do Instituto Parreiras Horta, Hospital de Cirurgia, Instituto Profissional 

Coelho e Campos (ministrou curso de Mecânica), Escola de Comércio Conselheiro Orlando, 

Patronato São Maurício, Grupos Escolares e Instituto de Química Industrial (destinado a 

análises, pesquisas e formação de pessoal capaz de orientar os laboratórios e institutos 

concorrendo para a saúde e para o desenvolvimento da Indústria) e um novo prédio para o 

Atheneu Sergipense
40

. Foram, também, promulgadas leis de incentivo industrial, além de ter 

dado início às obras do Hospital de Cirurgia. O Ensino Superior ganhou reforma especifica 

com o Decreto 16.782-A, através do qual o Estado investiu em todos os níveis da educação. 

Como Sergipe vinha acompanhando o crescimento econômico e educacional vigente, 

houve a necessidade de formar quadros profissionais dentro do estado, passando a ser urgente 

a instalação de cursos superiores com a consequente necessidade de formar um quadro 

técnico, administrativo e educacional composto por administradores, contadores, técnicos 

agrícolas, bacharéis, médicos, professores, dentre outros profissionais, pois os que o estado de 

Sergipe possuía não era suficiente perante a demanda do desenvolvimento. Estes 

acontecimentos colaboraram para evitar que os jovens se deslocassem para outros estados. 

                                                           
39

C.f. a dissertação de CONCEIÇÃO, Claudileuza Oliveira da. A Escola de Química de Sergipe: o processo e 

formação de um campo profissional (1948-1967). Dissertação de Mestrado. São Cristovão: Universidade Federal 

de Sergipe, 2010. Este estudo revela como se deu a implantação do ensino superior de Química em Sergipe, com 

a criação da Escola de Química de Sergipe em 1948, possibilitando compreender o cenário educacional, 

industrial e tecnológico do Estado.  
40

C.f. o estudo de ALVES, Eva Maria Siqueira. O Atheneu Sergipense: uma casa de educação literária 

examinada segundo os planos de estudos 1870-1908. São Paulo: PUC, 2005. Permite conhecer o Atheneu 

Sergipense, criado a 24 de outubro de 1870, com os cursos de Humanidades e o Normal que proporcionou o 

acesso aos cursos superiores além de habilitar profissionalmente o magistério primário. A investigação permitiu 

historicizar o processo de organização de identidade da instituição, salientando-a como um catalisador das 

produções culturais e das “novas” práticas pedagógicas. 

 



53 
 

A partir de 1954, a Igreja Católica fundou a Faculdade de Serviço Social. No ano de 

1960, foi federalizada a Faculdade de Direito e, um ano depois, entrou em funcionamento a 

Faculdade de Medicina.  

A Universidade Federal de Sergipe foi constituída somente em 1968, com dez cursos, 

576 alunos e 168 professores.  

Dom Luciano Cabral Duarte
41

 contribuiu para a criação da Universidade Federal de 

Sergipe, destacando-se frente ao processo de gestação da UFS e dos entraves enfrentados na 

tramitação do processo de gestação desta instituição de ensino. Ele, como membro do 

Conselho Estadual de Educação de Sergipe e presidente da Câmara de Ensino Superior, lutou 

junto a instâncias superiores para ver fundada a Universidade Federal de Sergipe, o que lhe 

rendeu viagens ao Conselho Federal de Educação no Rio de Janeiro, momento em que foi 

orientado a criar a Universidade em Sergipe, seguindo o modelo das já implantadas 

universidades do Maranhão e Piauí. Voltou a Sergipe, munido de informações e documentos 

que orientavam o andamento do projeto 

A Universidade do Maranhão era considerada, pelas esferas do MEC, modelo de 

implantação. Por esta razão, fora escolhida como forma a ser implantada em Sergipe e, então, 

a partir desta escolha João Moreira Filho, relator da Câmara de Ensino Superior, redigiu o 

anteprojeto que foi discutido, aprovado e encaminhado para o Conselho Federal de Educação 

(CFE), por meio do padre Luciano Duarte. 

Aprovado o projeto, faltava apenas o Presidente da República assinar o decreto 

autorizando a instalação da Universidade de Sergipe, fato que se tornou realidade em 28 de 

fevereiro de 1967, com a assinatura do Decreto-Lei nº 269, pelo presidente Castelo Branco, 

momento este em que foi criada a Fundação Universidade Federal de Sergipe. A cerimônia de 

instalação só veio a acontecer em 15 de maio de 1968 no Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe - IHGSE, sendo incorporadas as seis Faculdades que ocupavam prédios espalhados 

pela cidade de Aracaju que, ao serem doados à Fundação, constituíram o seu patrimônio 

inicial. 

                                                           
41

Dom Luciano José Cabral Duarte, nascido em Aracaju, em 21 de janeiro de 1925. Arcebispo emérito de 

Aracaju. C.f. o estudo de LIMA, Fernanda Maria Vieira de Andrade. Contribuições de Dom Luciano José 

Cabral Duarte ao Ensino Superior Sergipano (1950-1968). Dissertação de Mestrado. São Cristovão, 2009. 

Analisa as contribuições de Dom Luciano José Cabral Duarte ao ensino superior sergipano, sua atuação frente à 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe  e na Universidade Federal de Sergipe. 
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A análise da Reforma Universitária subsidiará a compreensão das ações 

administrativas e pedagógicas implantadas na gestão do Reitor Aloísio Campos (1978-1980). 

 

2.2 A REFORMA UNIVERSITÁRIA E SEUS REFLEXOS NA UFS 

 

Antecedentes 

 

Na América Latina, um primeiro movimento com o nome de “Reforma Universitária” 

ocorreu na Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1918. Tinha por finalidade promover 

a redefinição do papel da universidade na América Latina. Fora reivindicado pelos estudantes 

um modelo de universidade com reorganização orgânica através do estabelecimento de 

instituições que se constituíssem, permanentemente, com eficácia docente para sua 

consequente renovação. 

A reforma de 1918 serviu de inspiração a outros movimentos reformistas que tiveram 

lugar em países como: Peru e Uruguai (1919), Chile (1920), México (1921), Colômbia (1922 

e 1924) e Venezuela (1928). Cuba (1923) deu sinais de mobilização com o primeiro 

congresso nacional de estudantes, Paraguai (1927) com a reforma da universidade de 

Assunção e a Bolívia (1928) com a primeira convenção dos estudantes. Neste período, 

também se anunciaram as primeiras manifestações dos estudantes brasileiros no sentido da 

reforma do ensino. Estes eventos permaneceram como referências na história das reformas do 

ensino superior que tiveram vigência posterior em distintos países. 

No Brasil, os problemas do ensino superior e, particularmente, das universidades 

vinham sendo acaloradamente debatidos, desde meados dos anos de 1950
42

, por ocasião das 

discussões dos projetos da LDB e pelo movimento estudantil. Estes eventos se adequaram ao 

projeto educacional, em todos os níveis e em todas as modalidades do ensino bem como na 

                                                           

42
C.f. BRETAS, Silvana Aparecida; OLIVEIRA, Iadrelhe de Souza. A constituição da Universidade Federal de 

Sergipe (1950-1960): um estudo sobre aspectos históricos da Educação Superior Brasileira. História da 

Educação. Porto Alegre, v.18, n. 42, janeiro/abril de 2014, p. 151-169 - Abordagem voltada aos sujeitos 

coletivos do processo histórico bem como das políticas públicas destinada à educação superior nos anos de 1940 

a 1960. A primeira deve-se ao início das atividades de educação superior no Estado com a fundação das 

primeiras faculdades no início anos de 1950, passando para a década posterior com a criação da Faculdade de 

Medicina e, em decorrência, o processo de criação da UFS. O segundo motivo está condicionado ao processo 

mais amplo do debate nacional em torno da concepção e função social da universidade no Brasil, marcado por 

continuidades e descontinuidades no processo de modernização dessa instituição acadêmica.  



55 
 

formação profissional
43

. “Princípios, diretrizes, experiências, mecanismos e instrumentos 

foram abandonados, extintos e substituídos” (FÁVERO, 2005, p. 253).  

Duas vertentes alimentaram o processo de reforma desde seus passos iniciais: 

 

Interesses acadêmicos da comunidade universitária e, aqui, o destaque é para 

o corpo docente que aspirava a melhores e mais modernas condições para o 

desenvolvimento da produção científica e tecnológica e os propósitos 

nacionalizadores da administração federal, notadamente após a passagem do 

centro de decisões do Ministério da Educação e Cultura para o Ministério do 

Planejamento e Coordenação Econômica fortalecido, à época, com o poder 

da definição dos orçamentos públicos. (SOUZA, 1983, p. 3-13). 

 

Toda esta dinâmica ampliou a expectativa do papel social das universidades e exigiu 

de seus componentes outro perfil de atuação. O destino do ensino superior transpõe os muros 

dos campi e se instala no círculo mais amplo de uma sociedade plural, política e socialmente 

excluída. 

 Houve uma intensa mobilização do movimento estudantil, sendo realizados diversos 

debates e manifestações de rua. O Governo realizou uma série de medidas para impedi-las. O 

movimento em favor da reforma universitária no Brasil dos anos 60 eclodiu com muita força, 

ampla articulação entre distintos segmentos da vida universitária e intensa participação dos 

estudantes
44

. 

 Na pauta de reivindicações dos estudantes estava: autonomia universitária, regime 

integral para o trabalho docente, abolição da cátedra vitalícia, melhoria da formação dos 

professores, participação do corpo docente, discente, através de um critério de 

proporcionalidade na administração da universidade, não reeleição por mais de um período 

dos reitores das universidades e dos diretores das faculdades, inclusão em todas as escolas de 

um exame vocacional prévio ao exame vestibular, ampliação do número de vagas nas escolas 

públicas, especialmente na área tecnológica, elaboração de currículos e programas em 

consonância com o desenvolvimento do país e ajustados às peculiaridades regionais, 

                                                           
43

De abril de 1964 até o início de 1967, as discussões passaram a girar, sobretudo em torno de dois pontos 

chaves: a revogação do acordo MEC-USAID e da lei Suplicy de Lacerda (lei n° 4.464 de 09/11/64), pela qual a 

UNE foi substituída pelo DNE e as Uniões Estaduais pelos Diretórios Estaduais. Na regulamentação das 

entidades estudantis, a lei Suplicy tornou possível a convocação do Diretório Nacional dos Estudantes pelo 

Ministério da Educação e Cultura, sendo isso interpretado pelos estudantes como uma violação do direito de 

autonomia da entidade. A lei também obrigou o voto universitário nas eleições para o Diretório Acadêmico de 

cada faculdade e proibiu qualquer manifestação de greve ou propaganda político-partidária por parte de 

entidades estudantis. 
44

A União Nacional dos Estudantes (UNE) realiza o Primeiro Seminário Nacional da Reforma Universitária em 

Salvador, de 20 a 27 de maio de 1961; em Porto Alegre, os estudantes voltam a reunir-se no Primeiro Encontro 

da Região Sul, em junho do mesmo ano; em março de 1962 a UNE volta à cena com o Segundo Seminário 

Nacional da Reforma Universitária, desta vez em Curitiba, e, finalmente, em 1963, Belo Horizonte sedia o 

Terceiro Seminário Nacional da Reforma Universitária sob a liderança da UNE. 
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concentração das cadeiras básicas sempre nas duas primeiras séries dos cursos, 

descentralização da elaboração dos currículos e programas fixando as diretrizes gerais. 

 Os debates e reivindicações em torno das questões universitárias deixaram o âmbito 

acadêmico e atingiram a opinião pública. As discussões não estavam mais confinadas à 

estruturação e organização das universidades, mas diziam respeito ao papel que 

desempenhavam os centros universitários dentro da sociedade brasileira em desenvolvimento.  

 Se o diagnóstico sobre a necessidade de redefinir o papel da universidade data da 

década anterior, dos anos 50, a implantação da Reforma Universitária, por sua vez, deu-se às 

vésperas da promulgação do Ato Institucional n.°5, de dezembro de 1968, que cuidou de 

expurgar tudo o que pudesse ameaçar a estrutura de dominação em curso no país e que atingiu 

a universidade. 

Anteriormente, a estrutura do ensino superior estava estabelecida a partir do que 

instituía a primeira LDB (Lei nº 4024/1961). A referida Lei, em seu Título IX, definiu como 

seus objetivos: pesquisa, desenvolvimento das ciências, letras, artes e formação de 

profissionais de nível universitário. O cumprimento de tais objetivos dar-se-ia em 

universidades ou escolas isoladas
45

. No entanto, mostrou-se desatualizada, após dezesseis 

anos de tramitação, ao retomar postulados da década de 1920, que já tinham sido superados 

pelo Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931. Exemplo disto é a preconização do 

ensino através de escolas isoladas como regra geral. Para além, a LDB manteve a cátedra e o 

vestibular fragmentado.  

Segundo alguns analistas, a LDB de 1961 atrapalhava legalmente a reestruturação em 

profundidade a que se pretendia. Apesar de possibilitar certa flexibilidade na sua implantação, 

consolidou o modelo “tradicional para as instituições de ensino superior no Brasil. Manteve a 

cátedra, as escolas isoladas e as universidades compostas pela simples justaposição de escolas 

profissionais, sem maior preocupação com a pesquisa” (OLIVEN, 1988, p. 52).  

                                                           
45

Mesmo a Universidade do Rio de Janeiro, constituída em 1920 como uma reunião das escolas superiores, 

permanece assim até a primeira tentativa de Francisco Campos em 1931 de lhe dar um sentido mais integrado, a 

partir de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Esta Universidade se transforma na Universidade do 

Brasil pela lei n° 452, oriunda do Poder Legislativo e sancionada em 05 de julho de 1937 por Getúlio Vargas. É 

neste ano que ocorre um processo de reformulação, constituindo-se, com a UNB, o modelo a partir do qual o 

governo pretendia construir o grande projeto universitário nacional, orientado por um padrão único de ensino 

superior.  
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A LDB – Lei nº 4.024/1961
46

 definiu a universidade como sendo a reunião sob 

administração comum de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior, integrando-se 

também institutos de pesquisa, aplicação e treinamento profissional. 

 

O processo de gestação 

 

O período denominado “Ditadura Militar”
47

 estabeleceu um novo marco nas 

transformações ocorridas nas instituições de ensino superior, suscitando reformas 

universitárias nas diversas instituições brasileiras. Entre os países da América Latina, o Brasil 

foi o que promoveu sua reforma universitária e consolidou o sistema universitário mais 

tardiamente. Dois princípios nortearam este processo: o controle político das universidades 

públicas brasileiras e a formação de mão de obra para economia. 

Neste período, todo um arsenal teórico-metodológico do planejamento e da economia 

da educação estava sendo aplicado para subordiná-la, em seus diversos níveis e modalidades, 

ao projeto autoritário de crescimento econômico e inserção subordinada da economia 

brasileira no capitalismo internacional. É, também, nesta direção que se processam as 

reformas ensino superior (Lei nº 5540/1968) e do ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5692/1971). 

Ainda na vigência da Lei nº 4024/1961, os militares no poder promoveram a 

reestruturação do ensino superior inicialmente por meio dos Decretos-Lei nº 53/1966 e de nº 

252/1967 e, posteriormente, com a Lei nº 5540/1968. Os Decretos-Lei constituíram-se nas 

primeiras iniciativas legais para reestruturação das universidades. A partir dos Decretos-Lei, 

de n° 53/66 e 252/67, passou a vigorar uma cultura de modernização cuja inspiração era a 

Universidade de Brasília – UNB
48

 e, ao assim proceder, padronizou para todo o país o que era 

para ser particular. 
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Em 1961, é instituída a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB – Lei nº 4.024/1996 

que estabelece: Art. 66. O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e 

artes, e a formação de profissionais de nível universitário. Art. 67. O ensino superior será ministrado em 

estabelecimentos, agrupados ou não em universidades, com a cooperação de institutos de pesquisa e centros de 

treinamento profissional. (BRASIL, 1961). 
47

Durou 21 anos e teve como governos: Castello Branco (abril de 1964 a julho de 1967);  Arthur da Costa e 

Silva (março de 1967 a agosto de 1969); Emílio Garrastazu Médici (novembro de 1969 a março de 1974); 

Ernesto Geisel (março de 1974 a março de 1979) e João Baptista Figueiredo (março de 1979 a março de 1985). 
48

Primeira universidade brasileira a nascer de um plano definido, sem incluir faculdades profissionais pré-

existentes. Projetada por Darcy Ribeiro, em conformidade com o projeto nacional-desenvolvimentista em curso 

no país. Esta instituição foi dotada de uma estrutura integrada, flexível, dinâmica e moderna, na qual o 

departamento substituiria a cátedra, que não existia como um cargo, mas como um grau universitário. 

Assegurava a participação dos estudantes nos órgãos colegiados e apresentava inovações do ponto de vista 

organizacional e pedagógico, como forma de assegurar a formação cientifica e técnica. Segundo Cunha (1985), 

na concepção de seus idealizadores, a UNB seria a Universidade que o país em via de desenvolvimento 
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O Decreto-Lei nº 53/1966 determinou os princípios da organização: 

 
vedava a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; 

determinava a unidade entre ensino e pesquisa; obrigava à concentração do 

ensino e da pesquisa básicos, de modo a formarem um sistema comum para 

toda a universidade. Obrigava, também, à criação de uma unidade voltada 

para a formação de professores para o ensino secundário e de especialistas 

em questões pedagógicas – a Faculdade (ou centro de departamento) de 

Educação (LOPES; FARIA FILHO; VEIGA, 2003, p. 179). 

 

 Já o Decreto-Lei n.º 252/1967 legitimou a organização dos departamentos, de modo a 

juntar no mesmo lugar todos os professores, pesquisadores, laboratórios etc. O fato é que eles 

acabaram sendo definidos como subunidades que se encarregariam da organização 

administrativa e didático-científica e de distribuição de pessoal. 

Em 1966, durante a gestão do Prof. Raimundo Moniz de Aragão no MEC, foram 

dados os primeiros passos para a estruturação do que viria a ser a Reforma Universitária. Esta 

começou a ser pensada tendo como referência o Decreto-Lei n.º 53, de 18 de novembro do 

mesmo ano, que tratou da preservação da unidade do ensino, da pesquisa e da organização dos 

departamentos que sucederam as cátedras. Em sua gestão, foi promulgado o Decreto nº 

252/1967. Contudo, outros instrumentos legais foram decisivos para pensar a Reforma 

Universitária, a saber: 

 Acordos MEC/USAID
49

: outra peça importante para se compreender a Reforma 

Universitária Brasileira são os convênios celebrados entre o MEC e a United States 

Agency for International Development (USAID). Tais acordos fazem parte de uma 

tradição que remonta aos anos 50 do século XX visando o intercâmbio cultural. Vários 

dele foram assinados entre os anos de 1965
50

 e 1967, tendo seu conteúdo sido 

denunciado à opinião pública nacional. O de 1965 teve seu conteúdo e forma 

divulgado um ano após a assinatura, o que despertou suspeita na comunidade 

universitária brasileira. O segundo documento, de 1967, assinado pelo Ministro da 

                                                                                                                                                                                     
necessitava. A UNB passou a ser reconhecida pela dinâmica das agitações políticas que temperaram os primeiros 

anos da década de 1960. Com a ditadura militar, forte repressão se abateu sobre ela, havendo corte de pessoal na 

direção e nos corpos discente e docente, além de alterar o plano original, extinguindo unidades inteiras e 

alterando as remanescentes. A relevância que ganhou no cenário educacional brasileiro tornou-a referência para 

reformas, como a da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Campinas. A ditadura imposta 

pelo golpe de 64 voltaria à nossa velha tradição padronizadora como norte das experiências de reforma que se 

implantariam no país. 
49

OLIVEIRA, Dilma Maria Andrade de. A participação as USAID na Educação em Sergipe. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 1989. O estudo demostra que a 

participação da USAD estava vinculada à luta do imperialismo.  
50

Normatização da pós-graduação, através do Parecer nº 977/65, do Conselho Federal de Educação e a criação 

do Estatuto do Magistério Superior (Lei nº 4. 881/65). 



59 
 

Educação Tarso Dutra, previa assessoramento de técnicos americanos para planejar o 

ensino superior brasileiro, fato interpretado como “colonialismo cultural americano” 

incrustado num órgão de governo brasileiro. Tangido pela onda de protesto, o governo 

desativou estes convênios sem, contudo, divulgá-los de maneira ampla, como era 

exigido pelos universitários (FRAGOSO FILHO, 1984, p. 61). 

 

A partir destes acordos, surgiu a Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino 

Superior - EAPES, cujas recomendações foram assumidas pelo governo federal. 

 

 Plano Atcon: em 1965-1966, incentivando os estudos de reformulação da universidade 

brasileira, a Diretoria de Ensino Superior do MEC convidou o prof. Rudolf Atcon para 

elaborar um estudo de reformulação da universidade brasileira. Este cidadão 

norteamericano da Universidade de Princeton havia feito estudos para reforma das 

universidades latinoamericanas, em 1958, e assessorando a implantação de reformas 

escolares em Honduras e no Caribe. Apesar do patrocínio do MEC, foi muito mal 

recebido nas universidades. Era acusado de ser um agente do Departamento de Estado 

dos Estados Unidos e do Pentágono e tinha como única finalidade sugerir 

modificações internas nas Universidades que ativassem os mecanismos de controle 

ideológico para que não se resvalassem para o esquerdismo antiamericano. Analisando 

algumas das propostas do professor Atcon, pode-se afirmar que estas suspeitas não 

existiam sem fundamentos. A Reforma proposta por Atcon tinha como principais 

finalidades: solucionar o fenômeno quantitativo com que se defronta o ensino 

superior; cuidar do declínio qualitativo do ensino; ativar o princípio do máximo 

rendimento como o mínimo de inversão; adequar o ensino recebido ao exercício 

profissional; implantar valores reais e não valores meramente utilitários e ajustar a 

nova estrutura de ensino às realidades presentes e futuras. O referido professor 

também apresentou como medidas concretas para sua efetivação: a contenção do 

excessivo liberalismo dos estudantes, através da disciplina e autoridade, princípios 

básicos da educação moderna; a defesa do modelo empresarial para a escola superior, 

com a direção recrutada na comunidade dos empresários; a adoção de um sistema de 

administração gerencial desvinculado dos professores e do corpo técnico-científico; a 

implantação de centros universitários de estudos gerais; a destinação de verbas gerais 

para o orçamento anual das universidades com total autonomia de administração dos 

recursos; a constituição de um Conselho de Reitores como órgão de estudos 
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sistemático sobre o ensino superior e a desvinculação do corpo docente do 

funcionalismo público. 

 

Segundo Fragoso Filho (1984), de todas as propostas do Plano Atcon, a única que 

vigorou de imediato foi a Formação de Conselho de Reitores. Em 29 de abril de 1965, foi 

criado o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), que passou a reunir-se 

regulamente todos os anos (FRAGOSO FILHO, 1984 p.60). 

 

 O Relatório Meira Mattos: instituída uma comissão através do Decreto nº 62.024, de 

29 de dezembro de 1967, com a tarefa de estudar as “reinvindicações, teses e 

sugestões referentes às atividades estudantis”. A agitação estudantil tinha chegado a 

tal ponto que começara a preocupar os órgãos de segurança do país, o que motivou a 

designação de dois militares para compor a comissão um deles, o Coronel Carlos de 

Meira Mattos, para ser o presidente. Em noventa dias, a comissão fez os seus estudos e 

apresentou um relatório em que opinava sobre a situação estudantil propriamente dita 

e analisava o que era chamado de “pontos críticos do sistema educacional”. O 

Relatório Meira Mattos teve grande influência na Reforma Universitária, à medida 

que: analisava o ensino superior brasileiro sob o prisma da eficácia e da eficiência bem 

ao gosto dos interesses empresariais e militares; propunha um centralismo e uma 

concentração de poder com o menor número possível de níveis de chefia. Retomava o 

ponto de vista do professor Atcon, propondo a “empesariação” da educação superior, 

fazendo-se oposição à gratuidade do ensino. Embora rejeitado pela comunidade 

acadêmica universitária brasileira, foi utilizado largamente pelo Governo ao implantar 

a reforma universitária. 

 

Com base nos documentos acima referenciados, foi elaborado um Anteprojeto de 

Reforma e constituído um Grupo de Trabalho
51

 (Decreto nº 62.937, de 02 de fevereiro de 

1968)
52

 para estudá-lo e apresentar sugestões em um prazo de trinta dias. Cinquenta dias após, 

                                                           
51

O Grupo de Trabalho tinha como objetivo: “[...] estudar a reforma da Universidade brasileira, visando a sua 

eficiência, modernização e flexibilidade administrativa [...]” (RELATÓRIO do grupo de trabalho, 1968, p. 15). 

Era constituído por: Newton Sucupira e Roque Maciel de Barros, além de professores universitários e membros 

do CFE. Este grupo tinha como base as filosofias da Universidade de Berlim. Porém, o modelo organizacional 

proposto era de forte influência norte-americana.  
52

Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, foram firmados doze acordos, abrangendo desde a educação primária 

(atual ensino fundamental) ao ensino superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976. Este acordo 

foi marcado pelo tecnicismo educacional com pressupostos voltados para o desenvolvimento econômico. Neste 

contexto, a “ajuda externa” para a educação tinha por objetivo fornecer as diretrizes políticas e técnicas para uma 
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o grupo encaminhou o relatório final o qual contemplou os seguintes itens: definição de 

princípios e concepção da Reforma Universitária; regime jurídico e administrativo do Ensino 

Superior; estrutura do Ensino Superior; articulação da Escola Média com e Escola Superior; 

cursos, currículo e regime escolar; do corpo docente; implantação da Pós-graduação; do corpo 

discente; expansão do Ensino Superior; recursos para a educação e conclusão. O Relatório do 

Grupo de Trabalho foi um dos documentos mais importantes sobre a Reforma de 1968. 

 Finalmente, em 1968, foi instituída a Lei nº 5.540/68 que visou organizar o 

funcionamento do ensino superior brasileiro, ficou conhecida como Lei de Reforma 

Universitária. Sancionada pelo Marechal-Presidente Arthur da Costa e Silva, fixou normas de 

organização e funcionamento do ensino superior, aboliu a cátedra
53

, instituiu a autonomia 

universitária proporcionando mais verbas e vagas para as universidades públicas. Não se 

restringiu, portanto, a dimensão político-repressiva uma vez que adotou medidas de cunho 

cientifico-pedagógico. 

Dois modelos nortearam a concepção do novo projeto de universidade: o sistema 

norteamericano, que tem o interesse no centro de sua organização, com categorias como 

competição, flexibilidade, diversificação e descentralização adequadas à política e 

organização desta matriz e o modelo francês, inspirado em normas e padrões sociais 

previamente estabelecidos, com destaque para os procedimentos, padrões normativos 

igualitários e universalistas. Começa-se a defender com ardor a ideia de que pelo 

desenvolvimento e pela liberdade os homens conseguiriam ampliar o bem-estar. 

Ao se contrapor ao modelo de escolas isoladas de ensino superior, a Reforma 

Universitária propôs um projeto universitário capaz de corresponder às exigências de uma 

sociedade democrática e diferenciada. A estruturação inorgânica da universidade, configurada 

                                                                                                                                                                                     
reorientação do sistema educacional brasileiro, à luz das necessidades do desenvolvimento capitalista 

internacional. Os técnicos norteamericanos, muito mais do que preocupados com a educação brasileira, estavam 

ocupados em garantir a adequação de tal sistema de ensino aos desígnios da economia internacional, sobretudo 

aos interesses das grandes corporações norteamericanas. Em 1969, são iniciadas as reformas estruturais das 

universidades federais, pelo Decreto-Lei nº 53/66 e 252/69. 
53

As cátedras ou cadeiras eram unidades básicas do ensino e da pesquisa, que aglutinavam os docentes 

pertencentes às disciplinas afins; promoviam a integração das várias áreas que desenvolviam ensino e pesquisa 

comum (LOPES; FARIA FILHO; VEIGA, 2003). A vitaliciedade das cátedras estava prevista no artigo 168 da 

Constituição Federal de 1946. O regime de cátedras reforçava a estrutura inorgânica da própria universidade; o 

caráter meramente profissionalizante das faculdades, escolas e institutos; debilitava o ensino de ciências básicas 

e a faculdade de filosofia que acabou tornando-se uma escola de formação de professores para o ensino médio. 

Estas eram algumas das críticas feitas ao sistema de cátedra e que acabou reforçando a convicção de que esta 

forma de organização universitária impedia a circulação e renovação dos quadros docentes na universidade. O 

catedrático não só acumulava em sua função titulada autoridade acadêmica na definição dos campos de estudo, 

dos métodos a serem privilegiados e das questões a serem perseguidas como também concentrava uma 

autoridade político-administrativa por ser um avalista e/ou censor das demandas existentes para ingresso no 

magistério superior. O parecer n.° 281 /67 do CFE trata de sua extinção e na Constituição de 1967 a cátedra é 

eliminada. 
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na justaposição de escolas, faculdades e institutos, acarretava a falta de integração de alunos e 

professores como também a duplicação de meios para um mesmo fim.  

O modelo das universidades americanas, em sua estrutura flexível e descentralizada, 

funcionalmente articulado em departamentos e estruturado segundo a ótica dos interesses, foi, 

sem dúvida, fator importante que levou à substituição das cátedras pelos departamentos como 

a menor unidade dentro do sistema universitário. 

A Reforma Universitária em curso preconizou a adoção de uma série de medidas que 

iam da reforma de estatutos e regimentos, passando pela construção de edifícios, adaptações 

funcionais e arquitetônicas até a implantação de novos currículos e novas formas de ensinar. 

Também estabeleceu a autonomia econômica e didático-científica das universidades públicas, 

definiu que a escolha dos Reitores era de prerrogativa do Presidente da República; instituiu a 

unificação das unidades acadêmicas; instituiu os Departamentos; a anulação dos movimentos 

estudantis; maior interação ensino-pesquisa, a criação da monitoria, o aumento de programas 

de extensão, atividades desportivas, culturais e cívicas, que viabilizassem a “ocupação” do 

corpo discente. 

 Com a implantação dos campi universitários, as universidades também passaram a 

gozar de autonomia administrativa, econômica e didática, cabendo aos Conselhos 

Universitários determinar as matérias ou cadeiras de cada curso, sua seriação, programas e 

processos de exames bem como a admissão de alunos, que deveria estar sujeita aos mesmos 

requisitos legais exigidos para os estabelecimentos federais de ensino. Deste modo, delineou-

se uma nova concepção de universidade. 

Uma das críticas feitas à Reforma diz respeito ao alto grau de intervenção do Regime 

Militar nos destinos da Educação Superior, embora não se possa negar que, ao longo de sua 

trajetória, o Ensino Superior e suas instituições tenham sofrido intervenções por parte dos 

governos. Com a Reforma Universitária, o governo obteve meios mais eficientes para um 

controle de qualquer manifestação contrária ao regime em execução. Segundo Cunha: 

 

[...] a intervenção do governo nas instituições de ensino foi uma decorrência 

do regime autoritário imposto em 1964, assumindo contornos mais nítidos 

em fim de 1968, com o Ato Institucional Nº 5 [...] esse regime acionou 

mecanismos inéditos de controle do aparelho escolar. Mas supor que a 

universidade fosse, antes de 1964, autônoma onde reinavam as liberdades 

democráticas, é não só desconhecer o que de fato acontecia [...] (CUNHA, 

1988, p. 22).  

 

Esta reforma trouxe grandes avanços, mas também grandes consequências, pois 

diversos professores foram compulsoriamente aposentados, reitores foram demitidos, o 
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controle policial foi estendido ao currículo e aos programas das disciplinas. Por outro lado, 

permitiu a ampliação do acesso ao curso superior, disponibilização de mais recursos, 

desenvolvimento de programas de pós-graduação e outros. 

Ao analisar o caminho percorrido pelas universidades brasileiras percebe-se que, 

atualmente, estas instituições estão ainda em constante construção no que se refere a sua 

identidade dentro da sociedade brasileira. 

 

A UFS e os reflexos da Reforma Universitária  

 

Os reflexos desta Reforma, para a UFS, já vinham sendo debatidos e avaliados. 

Alguns lograram alcance de estatuto legal seja em forma de lei, decretos, pareceres ou 

decretos-lei. 

Em depoimento, o Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento alegou que foi na gestão 

do Reitor José Aloísio de Campos que a cátedra foi extinta da universidade sendo implantada 

a carreira docente na qual todos os professores passaram a ser iguais,  

 

[...] com a extinção das faculdades no entorno das quais a universidade foi 

estruturada, criou-se a estrutura de departamentos. Esse fato gerou polêmica. 

Como todo homem que empreende e faz aquilo que é ousado, ele mexeu 

com aqueles que estavam muito bem. (NASCIMENTO, Jorge Carvalho. 

Gravação realizada na banca de “Seminário de Pesquisa” do PPGED/UFS - 

Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 

em 07 de maio de 2013. Professor do Mestrado e Doutorado do PPGED e do 

DHI – Departamento de História da UFS). 

 

 

Segundo Araújo (2008), esta reforma influenciou na implantação da UFS seja pelo 

modelo de fundação federal assim como pelo caráter conservador autoritário, como o 

processo de reestruturação que excluiu setores representativos da sociedade civil atribuindo 

caráter decisivo na configuração da universidade nascente. 

 

[...] é importante pensar que as medidas propostas pela Reforma 

Universitária inspiram-se também em determinadas ideias de universidade, 

formulados com lógica acadêmica e não exclusivamente devido a injunções 

políticas. A UFS surgiu em conformidade com a Reforma que remodelou o 

sistema universitário brasileiro (ARAÚJO, 2008, p. 16 - 18). 

 

Estas ações levam a perceber que a UFS era mais um local onde estes acontecimentos 

ocorreram. Em 1978, a imprensa divulgou a reclassificação salarial implantada pela 

universidade. A reclassificação foi discutida em reunião dos Conselhos, que aprovou o plano 
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pelo qual um professor com 40 horas de aula receberia, inicialmente, Cr$ 23.080,00. O 

mesmo professor receberia por 40 horas de aula entre 35 e 45 mil cruzeiros. Um professor 

auxiliar receberia para 20 horas de aula Cr$ 7.666, 00. Pelo plano, ocorreriam promoções de 

três em três anos. 

Carmo (2008) no seu estudo sobre o curso de Ciências Biológicas da UFS, o qual 

também estava inserido no contexto da Reforma Universitária, afirma que as 

 

[...] mudanças que ocorriam em âmbito nacional, como a descentralização 

das decisões curriculares, a implantação da estrutura departamental, a 

criação dos institutos de pesquisa e, anteriormente, a abolição das cátedras, 

repercutiram decisivamente nas discussões curriculares e na implantação dos 

cursos de graduação da UFS (CARMO, 2011, p. 38-42). 

 

Foi neste cenário que chegou à Reitoria o economista e professor José Aloísio de 

Campos. Dotado de conhecimento técnico e larga experiência em administração, mas sensível 

às questões didático-pedagógicas por entender a importância destas para uma sólida formação 

dos alunos, futuros profissionais. 

 

2.2 O REITOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS E A GESTÃO DA UFS 

 

Na Universidade Federal de Sergipe, a implantação da Reforma Universitária, 

observou o que preconizou a legislação e desencadeou medidas de ordem administrativa, 

didático-pedagógicas e de infraestrutura. 

Para implantar as mudanças que se faziam necessárias, foi mantido o grupo de 

trabalho chamado ETA (Escritório Técnico Administrativo) que, desde a gestão de Luís 

Bispo
54

, ficou responsável por cuidar, dentre outras questões, do Programa de implantação do 

Campus. Este grupo de trabalho era composto por cinco pessoas: 

 

[...] um engenheiro civil, José Álvaro de Lima, três economistas, eu, Antônio 

Aureliano Bispo, (irmão do Reitor Luís Bispo) e Carlos Alberto Prado 

Andrade; e uma pedagoga, a professora Ada Augusta Celestino Bezerra da 

Silva. Ada era professora do departamento de pedagogia, o Aureliano era o 

superintendente administrativo da universidade, que hoje chamam pró-reitor 

de administração, Álvaro era diretor do Departamento de Obras. Este grupo 

                                                           
54

Luís Bispo dos Santos foi reitor da UFS de 1972-1976. Nascido em Alagoas, recebeu o título de cidadão 

sergipano. Tornou-se Bacharel na Faculdade de Direito de Sergipe, em 1955. Em sua gestão, foram liberados 

recursos para a aquisição de grande parte da área onde está construída a Cidade Universitária Prof. Aloísio de 

Campos, na cidade de São Cristóvão/SE. Nesta, realizou o primeiro Festival de Artes em comemoração ao 

sesquicentenário da Independência do Brasil. Em sua gestão, foi reaberto o Diretório Central dos Estudantes, 

fechado desde 1964. 
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ficou encarregado dessa implantação e sugeriu que fosse criada uma 

estrutura própria para o campus. Aloísio Campos pediu que 

desenvolvêssemos esse projeto para que ele pudesse submeter à apreciação 

do Conselho Universitário. Foi esse grupo que elaborou todo o projeto. 

(MENDONÇA, Rubens – Entrevista concedida à pesquisadora em 22 de 

abril de 2013. Ex-Assessor do gabinete do reitor nas gestões de Luís Bispo e 

Aloísio de Campos). 

 

A proposta apresentada pelo ETA foi submetida à apreciação do Conselho do Ensino e 

da Pesquisa e redundou na Resolução do CONEP nº 4056/1979. O projeto de reforma buscou 

contemplar os princípios básicos da Reforma Universitária, a saber: unidade de patrimônio 

administrativo; integridade estrutural e funcional, com base nos departamentos reunidos em 

unidades mais amplas; indissociabilidade das funções de ensino e pesquisa; racionalidade de 

organização com plena utilização de recursos materiais e humanos, vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes. Administrativamente, foram adotadas medidas 

como: reformulação do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade, além do 

fortalecimento do poder administrativo. 

Segundo estudiosos da temática, a criação dos departamentos representou uma 

mudança de pensamento e, portanto, exigiu um novo perfil acadêmico-profissional de ensino, 

uma reestruturação da carreira docente e das funções acadêmicas e pedagógicas, de uma 

forma mais expressiva. 

Cleber de Oliveira Santana (2000), no seu estudo sobre fotografia e história na UFS 

(1968- 1998), situa na década de 70 do século XX os principais movimentos em direção da 

implantação da Reforma Educacional. Relata que o Reitor José Aloísio de Campos através do 

Conselho do Ensino e da Pesquisa – CONEP, 

 

[...] elaborou normas para a estruturação e funcionamento dos ciclos de 

graduação e sistemas de créditos da Universidade Federal de Sergipe. As 

mudanças mais significativas ocorreram na estrutura curricular, com a 

regulamentação do 1º ciclo (estudos gerais) e do 2º ciclo (estudos 

acadêmicos ou profissionais) bem como na departamentalização 

(SANTANA, 2000, p. 24-25). 

 

Também criou os Centros Acadêmicos: CCET – Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologias; CCBS – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; CCSA – Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas e o CECH – Centro de Educação e Ciências Humanas. 

Acompanhando o pensamento e as exigências da época, foram implantadas ações no 

sentido de unir as Faculdades Isoladas em um só espaço, pois o que existia desde 1948, 

quando foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, era um modelo de universidade 

dividida em células espalhadas por vários pontos da cidade. O Reitor José Aloísio de Campos 
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abraçou a proposta de sorte que, a partir de 1968, o universo da educação superior pública 

encontrou na UFS um solo fértil para o seu desenvolvimento. Naquele momento, 

 

[...] eram ofertados dez cursos de graduação funcionando em vários prédios 

espalhados pela cidade de Aracaju, mas logo foi sentida a necessidade de um 

espaço mais amplo, pois a instituição que ali nascia carregava na sua 

essência um enorme potencial de crescimento. Assim, a partir de 1980 deu-

se a transferência da UFS para a Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 

Campos, localizada em São Cristóvão, o que possibilitou a reunião de quase 

todos os cursos então ofertados num mesmo espaço [...] (ANTONIOLLI, 

Ângelo Roberto. Homenagem aos 45 anos de aniversario da UFS - 1968-

2013. Disponível em: <http://45anos.ufs.br/pagina/hist-ria-10152.html)>). 
 

Embora com nome de universidade, as instituições até então criadas continuavam, na 

prática, isoladas, inexpressivas, como um mero conglomerado de faculdades, sem articulação 

e com uma reitoria que as levou a disputas. Nenhuma alteração nos currículos bem como nas 

suas práticas foi desenvolvida, continuando a atender aos imperativos de formação 

profissional. 

Em Sergipe, a situação não se revelou diferenciada, no dizer de Antônio Pereira: 

 

Naquela época, a universidade era dividida em células. Tinha na Praça 

Camerindo, o Centro de Civismo, Educação Física e Desporto. Na Rua 

Vila Cristina funcionava a Faculdade de Química e os cursos da área da 

saúde. O prédio da Rua de Campos que, atualmente, é ocupado pelo IPES
55

, 

funcionava a Faculdade de Filosofia com os cursos de Ciências Humanas. 

Na rua da frente
56

onde hoje funciona o Cultart
57

, era a Faculdade de Direito. 

Na Rua Lagarto, o atual prédio da FAPESE
58

 abrigava o prédio da Reitoria. 

Na Rua Laranjeiras onde hoje funciona a Faculdade São Luís de França, 

abrigava os cursos da área das exatas. O prédio da Rua de Estância abrigava 

o curso de Serviço Social. [...] Eu mesmo fiz faculdade assim, terminou a 

aula aqui, ia assistir aula em outro lugar. (PEREIRA, José Antônio. 

Entrevista concedida à pesquisadora em 15 de abril de 2013. Analista de 

Tecnologia da Informação, responsável junto com outros técnicos, pela 

elaboração das escrituras dos campi da Universidade Federal de Sergipe – 

UFS). 

 

 

Segundo Barreto (2003) a criação da UFS constituiu 

 

[...] um marco para a construção do desenvolvimento sergipano e 

disseminação do discurso desenvolvimentista, devido ao elevado volume de 

recursos financeiros despejado na economia local a partir da sua 

implantação, assim como formação continuada de profissionais de nível 
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Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. 
56

Oficialmente, Av. Ivo do Prado. 
57

Centro de Cultura e Arte da UFS. 
58

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE 

http://45anos.ufs.br/pagina/hist-ria-10152.html
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superior possibilitando recrutamento por parte do poder público, sem 

necessidade de trazer técnicos de outros estados (BARRETO, 2003, p. 78). 

 

No âmbito didático-pedagógico, a identificação do reitor José Aloísio de Campos com 

tais questões motivou a criação do Departamento de Apoio Didático Pedagógico – DEAP, 

formado por técnicos que tinham como missão elaborar uma proposta de reforma curricular.  

A Profª. Drª. Ada Augusta Celestino Bezerra recordou o convite feito pelo reitor para 

que participasse desta equipe. Conforme informou, Dr. Nestor Piva, em nome do reitor, fez o 

convite para que participasse de uma equipe encarregada de montar um setor pedagógico para 

orientar os professores. Lembrou que, à época, questionou:  

 

Dr. Piva, mas tanta gente mais experiente, com mais anos de ensino e ele 

disse: “mas Aloísio gosta de apostar no novo, então ele mandou que eu lhe 

convidasse”. Aí fui e implantei o DEAP (Departamento de Apoio Didático 

Pedagógico), nome dado por Aloísio de Campos. Eu até queria que fosse 

Departamento de Apoio Pedagógico, mas ele queria o Didático, para 

fortalecer a importância para o professor, principalmente para o professor 

que era bacharel. Ele me dizia: Professora, deixe arredondar, eu quero que 

todo professor entenda que precisa ter Didática. Foi desse modo que criei 

esse Departamento na Reitoria de Graduação e que existe até hoje. Ao 

assumir o DEAP, ele me deu todas as condições. O que eu pedia, o que era 

necessário, ele me garantia. Foi assim que solicitei uma assessora da 

Fundação Getúlio Vargas, a professora Célia Monteiro, para auxiliar na 

implantação de uma pesquisa na UFS nos cursos de Medicina, o que mais 

aprovava. Eram quase 100% em aprovação e o curso de Licenciatura em 

Física que era o que mais reprovava e evadia. A evasão era imensa, aí nós 

estudamos esses extremos, consegui com os departamentos, com os 

colegiados de curso, que eles se envolvessem. Foi uma pesquisa 

colaborativa, eu não tomei a frente, eu mobilizei os professores e os chefes 

de colegiado. A Drª Célia Monteiro vinha muito aqui [...]  trouxe para 

trabalhar comigo Nádia, mãe de Ester, Nádia Fraga, porque ela é muito 

trabalhadora, convidei pra ser minha secretária. Uma que hoje é Drª na área 

de Direito, Jane Alves Nascimento, foi secretária [...] era uma equipe 

pequena, aos poucos foi se organizando, fizemos concurso e o nosso setor 

foi ganhando credibilidade (BEZERRA, Ada Augusta Celestino. Entrevista 

concedida à pesquisadora em 18 de fevereiro de 2014. Professora aposentada 

da UFS, leciona na Graduação e no Mestrado em Educação da Universidade 

Tiradentes – UNIT). 

 

Além da pesquisa, também foi autorizada a revisão de todos os currículos. De acordo 

com a Profª. Drª. Ada Augusta Celestino Bezerra: 

 

[...] Ele mexeu em todos os currículos. Por portaria, estabeleceu grupos e deu 

prazos. Eu fiquei no grupo da Pedagogia. Fizemos a reforma num embate 

porque fazer currículo é fazer política, os conflitos, as equivalências, as 

disputas ideológicas entre professores, os grupos políticos querendo a 

hegemonia, a microfísica do poder já se manifestava naquele momento [...] 

(BEZERRA, Ada Augusta Celestino. Entrevista concedida à pesquisadora 
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em 18 de fevereiro de 2014. Professora aposentada da UFS, leciona na 

Graduação e no Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes – 

UNIT). 

 

Como resultado deste trabalho, foi promovido um seminário para discutir a qualidade 

do ensino na UFS. No evento, foram apresentadas as taxas de aprovação, reprovação e 

evasão. Conforme informou a professora, esta situação chegou a mexer com os professores. 

Participaram deste evento professores como Maria da Glória e Silvério Fontes que opinaram e 

participaram efetivamente. 

Outro momento que contribuiu para que fosse percebida a visão de mundo do Prof. 

Aloísio, que já havia assumido a reitoria da UFS, foi quando a professora Ada Augusta, a 

época, integrante do Departamento de Educação da UFS, Coordenadora e fundadora do 

DEAP, o consultou sobre um projeto de inovação da UFS, voltado para o corpo docente. 

Seguindo alguns padrões, o professor Aloísio resolveu consultar o seu assessor jurídico que 

pesquisou a proposta e, não encontrando propostas semelhantes, deu parecer desfavorável.  

 

[...] Neste episódio, a assessoria jurídica deu parecer desfavorável porque 

não encontrou antecedentes em que tal pleito tivesse sido atendido, embora 

não houvesse ilegalidade no ato. Eu muito desolada fui conversar com Dr. 

Aloísio, e disse: olhe Dr. Aloísio estou triste com o fato de terem indeferido 

só porque ninguém fez ainda. Ao que ele disse: Professora, não fique triste. 

Eu vou dizer a ele, limite-se a dar o parecer jurídico. Juridicamente não 

encontrou nada, então que se faça! Aí fizemos, porque juridicamente não 

havia nada que impedisse. (BEZERRA, Ada Augusta Celestino. Entrevista 

concedida à pesquisadora em 18 de fevereiro de 2014. Professora aposentada 

da UFS, leciona na Graduação e no Mestrado em Educação da Universidade 

Tiradentes – UNIT).  

 

A decisão do Reitor José Aloísio de Campos em aprovar projeto de inovação voltado 

ao corpo docente, mesmo não tendo antecedentes pelo quais houvesse um parâmetro, 

demostra o quanto acreditava na sua gestão e nas pessoas que designou para fazer parte da sua 

equipe administrativa e pedagógica. 

No tocante a infraestrutura, a construção do “Campus Universitário” 
59

, constituiu-se 

no marco para consolidação da UFS que, na década de 1980, recebeu uma nova nomenclatura 

passando a denominar-se “Cidade Universitária José Aloísio de Campos
60

”. 

                                                           
59

 DECRETO-LEI Nº 269, DE 28 de fevereiro de 1967, autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 

Universidade Federal de Sergipe - Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência e 79º da República. 

H. CASTELLO BRANCO, Octavio Bulhões e Raymundo Moniz de Aragão. 
60

Este assunto será abordado no capítulo III. 
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Neste período, já havia sido definido onde seria a área do campus e era preciso pensar 

e decidir o projeto desejado para a instituição: qual modelo de universidade em termos de 

número de alunos? Que cursos que se pretendia criar?  

Antes da implantação do campus universitário foram feitos estudos e análises 

(acessibilidade e custos de aquisição) pela comissão responsável pelo projeto de construção 

de áreas de Aracaju. Uma delas foi à do 

 

[...] Aeroclube de Aracaju, na Avenida Maranhão; a área da Sementeira; no 

conjunto Santa Tereza, próximo do aeroporto; outra área era onde hoje é a 

Faculdade PIO X, na Tancredo Neves. O engenheiro, Fernando Porto, 

professor do departamento de Geografia era o Presidente da Comissão; tinha 

também a professora Thétis Nunes. (MENDONÇA, Rubens – Entrevista 

concedida à pesquisadora em 22 de abril de 2013. Ex-Assessor do gabinete 

do reitor nas gestões de Luiz Bipo e Aloísio de Campos). 

 

As primeiras buscas de áreas para construção do campus começaram na gestão do 

Reitor João Cardoso do Nascimento Júnior (1968-1972). Uma delas é onde atualmente se 

localiza o Parque da Sementeira. Foi contratada a Firma Geotécnica S.A para diagnosticar a 

viabilidade da área escolhida. O resultado apresentado por esta empresa foi desfavorável para 

a construção do “Campus”, pois os técnicos alegaram ser um empreendimento muito 

dispendioso devido aos vários fatores como a localização do terreno próximo ao mar. 

Alegavam que, posteriormente, devido à ação de corrosão provocada pelo ar marinho, os 

aparelhos dos laboratórios assim como outras instalações e maquinários poderiam ser 

danificados.  

Mesmo assim, o Professor João Cardoso continuou a lutar para que o impasse criado 

entre a sua administração e a Firma Geotécnica S/A, contratada para viabilizar o projeto do 

Campus da UFS, fosse resolvido. Para isto,  

 
[...] empenhou-se junto ao governo federal, negociando com o MEC para 

que a área da “Coroa do Meio” passasse a integrar o patrimônio imobiliário 

da UFS, considerando a ampla possibilidade de valorização daquela área em 

virtude do crescimento vertiginoso da cidade, demandando sua periferia.  

Mesmo não aceitando o diagnóstico de inviabilidade, o Professor João 

Cardoso tomou as primeiras providências, no sentido de articular outro local 

a fim de serem estudadas as possibilidades de construção do Campus 

Universitário da UFS, só vindo a concretizar-se na administração do Reitor 

José Aloísio de Campos (SILVEIRA, 2008, p. 176). 

 

José Antônio Pereira, Analista de Tecnologia da Informação da UFS e um dos 

responsáveis pela elaboração da escritura do campus da Universidade Federal de Sergipe, 

lembra os reitores que passaram pela UFS, alegando que depois do Reitor João Cardoso do 
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Nascimento Junior (1968-1972) veio Luiz Bispo dos Santos (1972-1976) e, dentre as ações 

por ele planejadas, estava o projeto de criação das novas instalações da UFS. Segue 

explicando que na gestão do professor João Cardoso até Aloísio de Campos, não havia 

campus, sendo que esta foi uma ideia montada. Alega que 

 

[...] A universidade nasceu em 1968 da fusão de faculdades isoladas, que 

funcionavam em diversos pontos da cidade. Esse terreno do campus foi 

comprado na administração de Luiz Bispo. Existia um projeto, um plano 

diretor do campus universitário montado. Essa área que estamos aqui não 

existia. Ainda não havia sido comprada. Só foi adquirida na gestão do Reitor 

Aloísio de Campos. Luiz Bispo executou toda a parte de infraestrutura, das 

pistas. Quando ele terminou a administração, estava pronta a área destinada 

ao curso de Educação Física. Ele também fez todo o sistema de drenagem do 

Campus. Quando Dr. Aloísio assumiu já tinha dinheiro alocado para se fazer 

às obras [...] Essas construções também tinham outras parcerias que não só 

federal, outras instituições que apoiavam financeiramente [...] (PEREIRA, 

JoséAntônio.  Entrevista concedida à pesquisadora 15 de abril de 2013. 

Analista de Tecnologia da Informação responsável, junto com outros 

técnicos, pela elaboração de escrituras dos campi da Universidade Federal de 

Sergipe – UFS). 

 

O Reitor Aloísio de Campos, por possuir experiências administrativas adquiridas nos 

diversos cargos que exerceu ao longo da sua trajetória profissional e consciente de que alguns 

modelos de instituições poderiam ser tomados como prerrogativa, realizou visita in loco a 

outras instituições do país que já tinham seus projetos aprovados e já em funcionamento. 

Estas viagens eram estratégicas, por ser necessário, neste período, que se construísse um 

campus para se adequar ao modelo exigido pela Reforma Universitária.  

Procurou cercar-se do que havia de mais moderno e eficaz na construção de campus. 

Neste sentido, buscou inspiração na Universidade Federal do Piauí e na Universidade Federal 

da Bahia. Acreditava que procedendo desta forma seria menos improvável haver reprovação 

uma vez que estava apoiado em algo que já existia. Foram estas as estratégias e atitudes 

adotadas pelo reitor para conseguir aprovação dos seus projetos. 

A preocupação da época era construir o campus da UFS, não perder tempo, lema que 

trazia o reitor Aloísio de Campos. O projeto do Restaurante Universitário - RESUN foi 

inspirado no modelo adotado pela Universidade Federal da Bahia, único estado, que havia 

conseguido aprovar o projeto para construção de um restaurante universitário. De acordo com 

Antônio Pereira: 

 

[...] O Prof. Aloísio queria fazer o campus no menor espaço de tempo. 

Viajava para Bahia passava três, quatro, cinco dias e retornava para Aracaju. 

Trocava de mala e ia para o Piauí, ia pra Brasília. Conseguia o dinheiro lá 

em Brasília, voltava. Fez esse trâmite todinho. Foi ele quem me fez enxergar 
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o quão grande era a administração. Então, se tinha uma experiência bem 

sucedida ele integrava ao projeto da UFS. Isso não diminui o valor do que 

foi feito, nem da atuação do Professor Aloísio de Campos. (PEREIRA, José 

Antônio. Entrevista concedida à pesquisadora 15 de abril de 2013. Analista 

de Tecnologia da Informação responsável, junto com outros técnicos, pela 

elaboração de escrituras dos campi da Universidade Federal de Sergipe – 

UFS). 

 

Em 1978, a imprensa divulgou os convênios de cooperação técnica acordados entre a 

UFS e as Universidades de Brasília e da Paraíba. A finalidade destes convênios era a 

elaboração de projetos arquitetônicos para os centros de Ciências Exatas e Tecnológicas; de 

Ciências Biológicas e da Saúde e para a Biblioteca Central. 

A escolha da Universidade de Brasília se deu em função do know–how que os seus 

técnicos alcançaram no campo da arquitetura. Construindo a primeira biblioteca central de 

uma Universidade e a primeira Faculdade de Tecnologia atendendo as novas exigências da 

reforma do ensino superior. 

Segundo José Antônio Pereira, na época, o que existia era uma faixa de terras e a 

Universidade comprou os lotes localizados no bairro Rosa Elze. Revela que na gestão do 

Reitor Luiz Bispo já existia toda rede viária, o que necessitava era implantar os prédios das 

Didáticas em cada local. 

 

A área hoje ocupada pelo campus era umas quadras que pertenciam ao 

loteamento Jardim Rosa Elze, criado antes da instalação da universidade, 

que foi implantada no limite do loteamento Jardim Rosa Elze. Esses lotes 

foram adquiridos entre 1976 e 1980. Como os moradores estavam 

construindo e colocando o esgoto para dentro da universidade e não existia 

rede de esgoto, o professor Aloísio não gostou dessa situação e disse, “temos 

que comprar os lotes”! Tinha gente que tinha uma casa, tinha gente que tinha 

só o alicerce e, tinha lotes de todo tipo, tinha lotes pelados. Mandou o setor 

administrativo chamado ETA, Escritório Técnico, analisar quanto valia os 

lotes, mas não foi assim de uma hora pra outra que as pessoas venderam. 

Muita gente dizia que não vendia de jeito nenhum. Ele foi para Brasília e 

como na época era amigo de Jarbas Passarinho, que era o “bambambam” da 

educação, falaram com o Presidente da República, Ernesto Geisel, e houve 

um decreto de desapropriação. Quem não vendeu foi desapropriado. Foi 

assim que a Universidade adquiriu todos esses lotes [...] (PEREIRA, José 

Antônio. Entrevista concedida à pesquisadora 15 de abril de 2013. Analista 

de Tecnologia da Informação responsável, junto com outros técnicos, pela 

elaboração de escrituras dos campi da Universidade Federal de Sergipe – 

UFS). 

 

Houve uma grande polêmica e não aceitação em torno da transferência das intuições 

antes espalhadas pela cidade de Aracaju para Roza Elze – São Cristovão, zona periférica, 

julgada assim pela população aracajuana.  
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Na Rua de Campos (IPES)
61

, funcionavam as instalações do curso de Filosofia; na Av. 

Ivo do Prado (CULTART)
62

, funcionava a Faculdade de Direito; na rua de Estância a 

Faculdade de Economia...Era no quadrilátero central de Aracaju que estavam os prédios da 

Universidade Federal de Sergipe e Aloísio Campos propôs trazer a elite de professores e de 

alunos para o município de São Cristovão, pois só em alguns cursos de pouco prestígio tinha 

pobre. O restante era a elite econômica sergipana que constituía o alunato da UFS.  

A polêmica foi intensa e acirrada. A imprensa local envolveu-se no debate, houve 

discurso na Assembleia, na Câmara de Vereadores, pessoas querendo tirar José Aloísio de 

Campos da reitoria por conta deste fato. Houve discursos alegando que as moças de família 

iriam estudar num local impróprio e que, por isso, podiam ser defloradas
63

.  

 O campus foi instalado e as primeiras aulas foram realizadas em meio a uma mata
64

, 

onde transitavam raposas, macacos, cobras dentre outros animais, o que acabava atrapalhando 

a concentração de professores e alunos no momento das aulas. Também não havia acesso a 

transporte público, sendo construída, num primeiro momento, uma ponte de madeira e 

posteriormente de concreto, sobre o rio Poxim. 

 O professor Silvério Fontes liderou um movimento nas dependências da UFS, 

momento em que estava surgindo associação dos professores - ADUFS
65

. Redigiu documento 

colocando todas as problemáticas já citadas e remeteu à Reitoria, obtendo a seguinte resposta 

de José Aloísio de Campos, em tom de ironia: “Gostaria de saber como esse povo no entorno 

consegue sobreviver. Quantos litros de soro antiofídico eles devem ter comprado”. 

A elite sergipana não queria vir para a periferia. Havia um discurso da militância 

esquerda de que o campus foi instalado distante da cidade para evitar que os professores e 

alunos fizessem manifestações no centro da cidade. Estes acontecimentos surgiram devido à 

personalidade e coragem de José Aloísio de Campos que alavancou este empreendimento. 

Estes assuntos renderam inúmeras polêmicas e que, hoje, permanecem na lembrança de 

muitos que fizeram parte deste contexto. 
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 Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. 
62

 Centro de Cultura e Arte vinculado à PROEX – Pró-reitora de Extensão. Mantido pela Universidade Federal 

de Sergipe. 
63

Abusadas sexualmente. 
64

Uma parte já foi devastada. 
65

 Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe. 
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Adotadas as medidas cabíveis, em 1967, teve início a construção do campus da UFS. 

As dimensões da planta constituem uma função simbólica de lugar de memória, consagram a 

estratégia visual já colocada em andamento com a produção de “reproduções ligeiras” da 

planta pela toponímia urbana. As imagens fotográficas e os conceitos utilizados nos 

documentos para descrever a trajetória da Comissão Construtora cristalizaram um 

determinado tipo de história da UFS. Sendo assim, uma planta é um monumento que atualiza 

a mensagem daquele tempo no presente, uma identificação a ser estabelecida. 

O primeiro prédio construído nas dependências da Universidade foi o destinado à 

Educação Física. Por questões financeiras, mais precisamente por ser muito dispendioso, o 

aluguel da estrutura da Associação Atlética de Sergipe, o Reitor Luís Bispo e o gestor Félix 

d’Ávila somaram esforços para a construção de um espaço destinado às práticas da Educação 

Física. Por este motivo, este prédio foi eleito para ser a primeira construção da UFS. 

As imagens
66

 que seguem ilustram a construção de alguns espaços dentro do “Campus 

Universitário Professor José Aloísio de Campos”. 

 

 
       Imagem b - Um dos blocos departamentais. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n. 

Acervo: Reitoria. 

 

                                                           
66

A discussão sobre “[...] História da Educação tem possibilitado ampliar as questões teórico-metodológicas e, 

especialmente as relacionadas à produção, visibilidade de outras fontes e perspectivas de pesquisa” (SOUZA, 

NASCIMENTO & HETKOWSKI, 2007, p. 59). 
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Imagens c – Prédio da Reitoria. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n.  

Acervo: Reitoria. 

 

 
Imagens d - Um dos prédios das Didáticas. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n.  

Acervo: Reitoria 
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Imagem e: Vista aérea do Campus Universitário na Cidade de São Cristovão-SE.Autoria:desconhecida, s/d. 

Fotografia s/n.  

Acervo: Reitoria. 

 

 
Imagem f: Placa do Restaurante Universitário de 1980. A construção foi  

financiada pelo MEC e BIRD (Programa PREMESU). 
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Imagens g – Um dos prédios das Didáticas. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n. 

Acervo: Reitoria. 
 

 
Imagem h: Placa da Biblioteca Central, s/d. Acervo: UFS. 

 

Na metade da administração do Reitor Aloísio de Campos, ao serem concluídas as 

construções, viu-se que a Universidade ficou sem acesso, permanecia isolada. A passagem era 

por dentro do mato. O que existia era uma ponte de madeira, pela qual veículos não 

transitavam. Ainda não existia ponte de alvenaria ou uma estrutura de ferro. O professor 

Aloísio decidiu apelar ao Estado para construir um acesso mais seguro para que a comunidade 

acadêmica pudesse chegar à instituição. 



77 
 

Ao recordar este episódio da falta de acesso e da luta do reitor junto às autoridades 

locais para que este fosse construído, José Antônio Pereira descreveu: 

 

As cabeceiras ainda estão no mesmo lugar. São de pedra. O Dr. Aloísio para 

poder construir essa ponte foi ao governador do Estado e o governador disse 

que não poderia fazer.  Ele disse: - “Mas eu estou fazendo uma universidade 

e a universidade está sem acesso”. O governador disse: - “Vamos ver o que a 

gente pode fazer”. Onde é a Rua 24 horas, no centro da cidade, aquele prédio 

antigo, tinha sido doado à Universidade, para instalar o curso de Medicina, 

mas ao invés de colocar lá, colocaram no Cirurgia. Como estava todo mundo 

vindo pra cá e o campus ia ser aqui em São Cristóvão, ele foi ao Governador 

do Estado que manifestou interesse pelo prédio e disse: - “Eu não posso 

fazer, mas posso doar. Eu devolvo e o senhor constrói a ponte”. E assim foi 

feito. [...] (PEREIRA, José Antônio. Entrevista concedida à pesquisadora em 

15 de abril de 2013. Analista de Tecnologia da Informação responsável, 

junto com outros técnicos, pela elaboração de escrituras dos campi da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS). 

 

Entretanto, a vinda dos cursos para o bairro Rosa Elze enfrentou muita resistência. 

Relatos parecidos têm o professor Jorge Carvalho e os dois filhos mais novos do professor 

Aloísio de Campos, Marcelo Barreto Campos e Gisela Barreto Campos Ferreira. O professor 

Jorge Carvalho afirma que:  

 

[...] O Reitor Aloísio de Campos propôs trazer a elite de professores e de 

alunos para o Rosa Elze. Naquela época, em alguns cursos de pouco 

prestígio tinha pobre, mas o restante era a elite econômica sergipana que 

frequentava a UFS. Houve muita polêmica porque alguns não queriam que o 

prédio fosse construído na periferia. Essa discussão envolveu a imprensa 

local, teve discurso na Assembleia, na Câmara de Vereadores, tinha 

inclusive gente querendo tirar Aloísio de Campos da reitoria por causa disso. 

O campus foi instalado aqui para evitar que os professores e alunos fizessem 

passeata no centro e estavam se aliando aos interesses da Ditadura para 

evitar manifestações contrárias ao regime [...] (NASCIMENTO, Jorge 

Carvalho. Gravação realizada na banca de “Seminário de Pesquisa” do 

PPGED/UFS - Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, em 07 de maio de 2013. Professor do Mestrado e 

Doutorado do PPGED e do DHI – Departamento de História da UFS). 

 

Mauricio e Gisela, respectivamente, dizem que: 

 
[...] na transferência do campus, houve polêmica demais, porque era muito 

distante e estava tudo no centro. Sempre tem gente contra. Não foi um nem 

dois, foi muita gente contra. A primeira coisa que foi feita no campus foi 

aquela parte com a pista de corrida, porque antes do pessoal ter aula, já 

faziam exercício físico lá. Aí ele fez logo. Eu acho que depois foi a reitoria 

(CAMPOS, Marcelo Barreto. Entrevista concedida à pesquisadora em 10 de 

julho de 2013. Formado em Ciências Econômicas e filho do meio do 

Professor Aloísio de Campos). 
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O acesso era difícil. Na verdade, sempre tem uma visão maior de quem faz o 

projeto. Hoje, o acesso é bom e perto; hoje está na cidade praticamente. Teve 

uma professora, que eu também não vou dizer o nome, que resistiu muito a 

essa mudança [...] (FERREIRA, Gisela Barreto Campos. Entrevista 

concedida à pesquisadora em 10 de julho de 2013. Advogada, filha caçula de 

Aloísio de Campos). 

 

Também foi pensado pelo Reitor José Aloisio de Campos a construção de um Hospital 

Universitário nas dependências do campus. Este projeto só veio a se concretizar em 1987, um 

ano apósa sua morte, no governo de Antônio Carlos Valadares. 

José Antônio Pereira recorda como se deu esta tramitação para construção deste 

hospital. Disse que não havia mais interesse por parte das autoridades em manter o 

 

[...] antigo Sanatório, onde é o Hospital Universitário, que abrigava pacientes 

infectados por tuberculose. Antigamente, estas pessoas eram segregadas. O 

governo não tinha interesse nenhum em manter aquilo, pois os sanatórios já 

não eram utilizados para tratar a tuberculose. Esse modelo já era algo 

decadente. O prédio era estupidamente grande, prestes a ser jogado às traças. 

A partir daí, surgiu a ideia de transferir o hospital universitário do Cirurgia 

para esta localidade. Ainda existiam uns trinta e nove doentinhos. O acordo 

foi o seguinte: “Vocês vão assumir o hospital, mas vão assumir essas pessoas 

também”. Não foi doado. Quem fez a escritura fui eu, em 2010 [...]. 

(PEREIRA, José Antônio. Entrevista concedida à pesquisadora em 15 de 

abril de 2013. Analista de Tecnologia da Informação responsável, junto com 

outros técnicos, pela elaboração de escrituras dos campi da Universidade 

Federal de Sergipe – UFS). 

 
 

Segundo José Antônio Pereira, quando José Aloísio de Campos encerrou a gestão, seu 

desejo era regularizar a compra dos terrenos, suas escrituras e inaugurar o campus. No que se 

refere aos terrenos, todos foram pagos, mas as escrituras não foram feitas e a inauguração do 

campus só aconteceu na gestão do quarto reitor, Gilson Cajueiro de Hollanda (1980-1984). 

Em entrevista, Mauricio Barreto Campos fala das frustrações que o pai teve enquanto 

reitor. Uma delas foi não ter conseguido instalar o Hospital Universitário dentro do Campus. 

Segundo informou, “houve um lobby da área hospitalar contra, porque iria desloca a 

demanda. Até a instalação do campus foi motivo de polêmica e muita resistência [...]” 

(CAMPOS, Mauricio Barreto. Entrevista concedida à pesquisadora em 10 de julho de 2013. 

Engenheiro Civil e filho mais velho do Professor Aloísio de Campos). 

Em visita ao Prof. Aloísio, em sua residência, a Profª. Drª. Ada Augusta ouviu relato 

de duas situações que o entristeceram:  

 

A primeira foi ter acabado com as Faculdades e o Instituto, pois ao 

analisar fora do contexto da UFS, disse que estes setores davam vida à 
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universidade e os departamentos fragmentavam os cursos, que ficaram 

diluídos entre vários departamentos, o que fez com que perdesse um pouco 

de sentido, embora tivesse entendido que era o espírito da época, mas 

entendeu que não foi bom pra universidade. A outra questão, eu acho que foi 

o sistema de créditos, que fragmentou a própria vida universitária, mas não 

era culpa dele, não foi ele que implantou, era o que estabelecia a legislação. 

(BEZERRA, Ada Augusta Celestino. Entrevista concedida à pesquisadora 

em 18 de fevereiro de 2014. Professora aposentada da UFS, leciona na 

Graduação e no Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes – 

UNIT). 

 

Conforme informou, a Profª. Drª. Ada Augusta Celestino Bezerra continuou mantendo 

contato com o professor Aloísio depois da sua saída da reitoria. Relata que deixou o DEAP 

devido à mudança de gestão e ficou somente ministrando aula, sem perder o contato com o 

professor. Afirma que sempre dialogavam e que 

 

[...] quando a esposa dele morreu, eu dei apoio, porque ele ficou muito triste. 

Hoje o que sou, atribuo à Universidade, meu berço e em especial ao amigo, 

professor José Aloísio de Campos e ao professor Nestor Piva, Rubens 

Mendonça, Paulo Rocha, Murilo Andrade Macedo, gente com as quais 

aprendi muito. O Prof. José Aloísio de Campos era um homem arrojado, 

tinha coragem e inciativas novas. Me impressionava muito, porque era um 

exemplo de vida, um homem que morreu praticamente pobre. (BEZERRA, 

Ada Augusta Celestino. Entrevista concedida à pesquisadora em 18 de 

fevereiro de 2014. Professora aposentada da UFS, leciona na Graduação e no 

Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes – UNIT). 

 

Pesarosamente, Gisela Barreto Campos Ferreira lembra-se do momento fatídico da 

morte dos pais. Primeiro, a mãe aos 53 anos, em 1986, depois o pai, José Aloísio de Campos, 

seis meses depois. Recorda que o pai era muito apaixonado pela esposa. Por isso, quando ela 

morreu, em 1986, ele se acabou. (FERREIRA, Gisela Barreto Campos. Entrevista concedida à 

pesquisadora em 10 de julho de 2013. Advogada, filha caçula de Aloísio de Campos). 

José Aloísio de Campos faleceu em Aracaju no dia 23 de outubro de 1986. O seu 

corpo foi velado na sua residência, situada a Av. Hermes Fontes, 160 e o sepultamento no 

Cemitério Santa Isabel, num sábado às nove horas. A missa de sétimo dia foi celebrada em 29 

de outubro, às 19h30min, na Igreja do Colégio Salesiano. 

Pelas falas dos depoentes, é possível perceber que José Aloísio de Campos mais que 

ter colaborado para ampliação das funções administrativas e organizacionais dos órgãos em 

que atuou através de um eficiente planejamento aliado à capacidade de articulação politica foi 

um professor, um homem preocupado em assegurar a aprendizagem. Neste percurso, 

construiu itinerários, implantou ações e experiências baseada na racionalidade e na eficiência. 
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O fim da gestão do Reitor Aloísio de Campos à frente da UFS possibilitou 

contribuições singulares no campo educacional.  Como reitor, diante das fontes consultadas, 

percebe-se que o término de sua gestão representou a consolidação do Projeto de Reforma 

Universitária nas dependências do campus. 
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3  REPRESENTAÇÕES SOBRE O REITOR ALOÍSIO DE CAMPOS 

 

Como atores do campo político, os intelectuais não devem ser imaginados como 

aqueles que alcançam toda uma sociedade ou que seus discursos correspondem às suas 

práticas, necessitando de 

 

[...] descrição e interpretação dos itinerários de suas vidas a fim de perceber 

como muitos constituíram uma cultura política de um período. Cabendo ao 

pesquisador buscar condições que o permitam ir além da simples 

condenação ou da exaltação dos sujeitos que se estuda. Cabe compreendê-

los. (SIRINELLI, 1996. p. 239) 

 

O conceito de intelectual engajado
67

 enquadra-se ao perfil de José Aloísio de Campos 

seja para compreender o viés profissional, intelectual ou de gestor, tornando mais clara a 

definição deste tipo de intelectual, proposto por Sirinelli, quando são pontuadas as duas 

acepções existentes, uma sociocultural, englobando os criadores e ‘mediadores’ culturais e 

outra, mais estrita, baseada na noção de engajamento. O primeiro caso abarca jornalistas, 

escritores, professores, uma parte dos estudantes, criadores ou ‘mediadores culturais’ em 

potencial, ‘receptores’ em potencial, e os ‘receptores de cultura’, “[...] estes últimos podem 

ser reunidos em torno de uma segunda definição, mais estreita e, baseada na noção de 

engajamento – com modalidades diferentes [...]” (SIRINELLI, 1996, p. 242-243).  

Neste contexto, serão analisadas as representações memorialísticas da passagem de 

José Aloísio de Campos pela reitoria da UFS (1976-1980) como: busto, tela, inscrição de sua 

autoria e a homenagem com o nome do campus: Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 

Campos. 

É necessário que as representações dos sujeitos sejam compreendidas e narradas, 

independentes da natureza ou marco temporal. Para isto, a teorização ganha campo para que 

os escritos tenham legitimidade e possa ser percebido que o que está sendo escrito não é 

invenção, mas trata-se de um dissertar científico que necessitou de pesquisa, aporte teórico, 

compreensão, orientação e também criatividade para dar coerência a uma gama de fontes 

documentais que foram arroladas em espaços de pesquisas para elaboração de um trabalho de 

cunho acadêmico-científico. 

Os historiadores têm ampliado, consideravelmente, seus interesses para incluir não 

apenas eventos políticos, tendências econômicas e estruturas sociais, mas também a história 

                                                           
67

Pode-se dizer que Jean-Paul Sartre se tornou um símbolo por excelência desse modelo de intelectual engajado 

(C.f.OLIVEIRA, et. al, 2011, p. 2). 
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das mentalidades, da vida cotidiana, da cultura material. Não seria possível desenvolver 

pesquisas nestes campos relativamente novos se eles tivessem se limitado a fontes tradicionais 

tais como documentos e demais fontes produzidas pelos administradores e preservadas em 

seus arquivos. Tais campos, embora falem por si, são, em muitos casos, ignorados.  

Todavia, para além da escrita e da oralidade, é possível perceber nas imagens, 

testemunhos de uma época. É possível ver nos resquícios possibilitados pelas imagens o 

cotidiano das pessoas que não puderam perpetuar seu testemunho. Os historiadores têm 

buscado, ultimamente, diversificar seu objeto de estudo e as imagens se abrem a esta busca do 

“novo”. 

Abriu-se para o historiador uma gama de fontes históricas devido à falência dos 

modelos prontos e as imagens figuram entre elas. Estas podem ser interpretadas de maneira 

diferente, com pressupostos diferentes, ao serem analisadas as conexões entre o contexto e a 

imagem, as representações e as nuances do universo que as rodeia.  

Burke (2004), em sua obra “Testemunha ocular”, argumenta que as “imagens são 

muitas vezes ambíguas ou polissêmicas” (2004, p. 234). O autor fez um levantamento das 

oportunidades e dos desafios de usar imagens para compreender outras épocas e seus aspectos 

visuais para a história. Ele revela que as imagens não são apenas reflexões de suas épocas e 

lugares, mas extensões de contextos sociais em que foram produzidas. Afirma ser 

preponderante o uso de fontes escritas, mesmo considerando que a produção das imagens 

pelos homens remonta à Pré-História, fazendo com que a pesquisa icônica seja, hoje, um 

campo relativamente novo nos domínios da História e que se perde, caso seja ignorada a 

utilização dessas imagens produzidas pelo homem, durante toda sua história, pois 

 

[...] a imagem pode ser utilizada como evidência histórica, desde que 

entendamos as promessas e os perigos do seu uso e a evidência visual na 

escrita da história, necessitando de análise de seus conteúdos subjetivos. Por 

essa razão, lança-se mão, cada vez mais, de uma gama mais abrangente de 

evidências, na qual as imagens têm o seu lugar ao lado de textos literários e 

testemunhos orais. (BURKE, 2004, p. 11) 

 

A ruptura com o modelo de História defendida pelos historiadores da “escola histórica 

alemã” (capitaneados por Leopold Von Ranke) e da “escola metódica francesa” com os 

historiadores congregados na revista Annales permitiu que a utilização e o conceito de 

imagem sofressem renovações metodológicas sendo concebida como uma das fontes a 

encontrar espaço nas abordagens da pesquisa histórica. Apesar das mudanças, a imagem 

permaneceu sendo utilizada sem grandes proporções, tanto na primeira geração, de Marc 

Blohc e Lucien Febvre e, na segunda, de Fernand Braudel. 
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Para Burke (2004), o ano de 1968 foi marcado mundialmente por mudanças culturais 

desencadeadas pelos movimentos estudantis, de negros, gays, feministas e operários os quais 

influenciaram a escrita da História ao trazer à cena estes personagens que contribuíram assim 

como os ditos “grandes heróis” com as suas lutas e histórias. Segundo o autor, a história é um 

lugar-comum para diversos personagens em “frequentemente teve de ser escrita a contrapelo 

das fontes, especialmente as fontes de arquivos, criadas pelos homens” (BURKE, 2004, p. 

133). 

Pós-1968, a história econômica e social começava a dar lugar às diversas vertentes de 

uma história antropológica e das mentalidades centralizada nos temas culturais. É neste 

momento que a imagem aparece de modo mais proeminente como fonte em trabalhos de 

historiadores como Jacques Le Goff, Georges Duby e Jean Delemeau, ascendendo a esta 

tendência. Houve a contribuição da “Nova História Cultural” que, ao se desprender das 

concepções marxistas que opunham a cultura erudita à cultura popular, participou dessa nova 

forma de ver, conceber e utilizar esta nova vertente. 

Nas últimas décadas, aumentou o número de adeptos que passaram a utilizar imagens 

para analisar as representações, permanências e ausências no campo da História, fato que 

serviu para contá-la de maneira mais crítica. Cabe ressaltar que as imagens, por proporcionar 

acesso a diferentes visões de mundo, requerem que o historiador leia nas entrelinhas os 

detalhes e as ausências, que funcionam como pistas para entender o contexto no qual foram 

produzidas. 

É importante compreender que muitas discussões do mundo da arte foram trazidas 

para a História, como o campo da representação. Esta interdisciplinaridade possibilita o 

crescimento da história como disciplina e do historiador como profissional, sendo as imagens 

auxiliares no processo do estudo do passado. 

No final do século XX, nos anos 90, institucionalizou-se, nos Estados Unidos da 

América (EUA), uma teoria interdisciplinar que utiliza as imagens para estudar os 

acontecimentos políticos/sociais/culturais da sociedade atual e das sociedades passadas. As 

escolas que aderiram a estes estudos analisam a chamada “Cultura Visual”. É necessário 

considerar duas perspectivas gerais na definição desta cultura:  

 

[...] a primeira entende a cultura visual de modo restrito, na medida em que 

ela corresponde à cultura ocidental, marcada pela hegemonia do pensamento 

científico [...] a cultura dos tempos recentes marcados pela imagem virtual e 

digital, sob o domínio da tecnologia [...] a segunda perspectiva, que abarca 

diversos autores, considera que a cultura visual serve para pensar diferentes 
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experiências visuais ao longo da história em diversos tempos e sociedades 

(KNAUSS, 2006. p.110). 

 

A análise desta cultura busca dessacralizar o conceito de Arte e o estatuto artístico, ao 

abandonar o debate sobre a problemática de ser ou não arte. Facilitando a utilização das 

imagens pelos estudiosos, elas trazem intrinsecamente alguns sinais da época de sua produção 

sendo, para o historiador, uma importante fonte para análise, ao serem percebidas as nuances 

do passado que ainda estão escondidas através das imagens. 

As contribuições da História da Arte para o estudo do universo da visualidade são 

imensas, cabendo aos historiadores utilizar-se destas fontes sem penetrar nesta vereda que não 

cativa a muitos. E necessário compreender que a imagem como ponto de partida para outras 

reflexões independe de todos os conhecimentos que a História da Arte possa conter, mas ao 

mesmo tempo, estes saberes podem tornar o trabalho dos historiadores mais significativo. 

As imagens, além de serem compostas pelo real, possuem um conjunto de práticas 

culturais, simbólicas, que nos possibilitam o entendimento do explícito. Quando utilizadas na 

pesquisa histórica, enriquecem e acrescentam muito à análise dos estudos do passado, 

podendo ser utilizadas por diversas linhas de pesquisa para compreender melhor as relações 

entre o objeto de estudo e o tempo. 

Ao utiliza imagens é necessário que estas não sejam tratadas como  

 

[...] meras ilustrações, reproduzindo-as sem comentários [...] é necessário 

discutir no texto buscando novas repostas ou suscitar novas questões [...] 

Imagens e monumentos são testemunhas de etapas passadas [...] objetos 

através dos quais é possível ler as estruturas de pensamento e representação 

de uma determinada época (BURKE, 2004, p. 13). 

 

A iconografia é tomada agora como registro histórico realizado por meio de ícones, de 

imagens pintadas ou desenhadas. São registros com os quais os historiadores devem 

estabelecer um diálogo contínuo. Muitos historiadores utilizam as imagens como meras 

ilustrações do tema o qual estão pesquisando e, quando as colocam no lugar de destaque da 

pesquisa, podem cometer erros de análises, não as compreendendo ou compreendendo 

somente o óbvio do conteúdo que a imagem possui. A obra de arte (um quadro a óleo, uma 

aquarela, um afresco) possui um valor simbólico, um estilo próprio do autor.  

A partir desta afirmação vê-se que não é simples compreender a mensagem que uma 

obra artística passa, necessitando o estabelecimento de um diálogo direto com a fonte ao 

tentar perceber a provável evidência ocorrida.  

As fontes iconográficas, os quadros e as telas são fontes excelentes para os 

historiadores. Todas estas devem ser contextualizadas, devem ser analisadas criticamente. 
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Sejam pelo fato de serem fruto de um recorte, pela disposição que as imagens foram 

colocadas e/ou por serem produzidas para fins institucionais. 

No Brasil, existe um número expressivo de produção historiográfica em livros, artigos 

de revistas especializadas, defesas de dissertações e teses ou, até mesmo, nas apresentações de 

trabalhos em congressos, que adotam a perspectiva da história cultural que, não raras vezes, 

têm a necessidade de se amparar em evidências icônicas. 

Por isso, cabe neste estudo à utilização das fontes produzidas por e sobre José Aloísio 

de Campos para compreender as representações que dele se tem. Para tanto, além dos 

depoimentos orais, foram analisados: o painel que ele encomendou para marcar a importância 

da UFS no contexto sergipano, a homenagem que recebeu ao nominar o campus, o busto e as 

inscrições de sua autoria. 

 

3.1 – REPRESENTAÇÕES MEMORIALÍSTICAS DA PASSAGEM DE ALOÍSIO DE 

CAMPOS NA UFS: BUSTO, TELA E HOMENAGEM COM O NOME DO CAMPUS 

 

 

Imagem a: Placa em homenagem ao Reitor Aloísio de Campos, dez anos depois da sua morte (20 de novembro 

de 1996). Acervo: UFS. 

 

Deve-se reconhecer que a “visão vem antes das palavras” e as imagens, placas, bustos, 

telas e suas representações podem passar, a depender do contexto, do foco de pesquisa e da 

forma como são interrogadas as fontes, mais informações que os textos escritos, experiência 

fundamental para entender o processo histórico através da utilização dessas representações, 

por funcionar também, como um veículo de propagação da cultura material, podendo mostrar 

mais que a realidade. As imagens dão acesso ao mundo social, “o testemunho das imagens 
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necessita ser colocado no ‘contexto’ [...] incluindo as convenções artísticas para representar as 

crenças (por exemplo) em um determinado lugar e tempo” (BURKE, 2004, p.237-238). Os 

historiadores podem utilizá-las como importantes objetos de estudo e fontes de pesquisas. 

 

O painel 

 

Ainda na fase de construção do campus, José Aloísio de Campos decidiu encomendar, 

em 1980, um painel que retratasse a Instrução, a Cultura, a Ciência e a Arte de uma época. 

Esta era uma forma de registrar sua passagem pela instituição. A encomenda foi feita ao 

artista plástico sergipano Jenner Augusto e está situada ao lado direito do hall de entrada da 

reitoria, no campus da UFS. 

A pintura deve ser compreendida como um realismo fotográfico, necessitando atenção 

aos enganos causados pela impressão da sua realidade para perceber que o que se vê é apenas 

uma parte do todo. Deve ser colocado em evidência o caráter discursivo da imagem, na 

medida em que a visualidade deve ser concebida como um “conjunto de discursos e práticas 

constituindo distintas formas de experiências visuais em circunstâncias historicamente 

específicas [...] colaborando com a produção de certa memória” (MENESES, 2003, p. 27-28). 

 

 

Imagem b: Painel de Jenner Augusto elaborado a pedido do Reitor Aloísio de Campos e inaugurado em 1980, no 

hall do prédio da Reitoria da UFS.   

Fonte: Patrícia Francisca de Matos Santos.  Data: Jul. 2009 
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Imagem c. Acerco: UFS. 

A disposição de imagens e os simbolismos provenientes do painel de Jenner Augusto 

retratam uma perspectiva única; porém, não deixam de revelar uma época.  A inauguração do 

painel se deu no dia 11 de junho de 1980 em cerimônia solene que contou com a presença dos 

assessores, da imprensa, convidados, além do Magnífico Reitor da UFS José Aloisio de 

Campos. 

 

[...] Foi elaborado especialmente para o campus. Em rápido pronunciamento, 

o pintor Jenner Augusto explicou aos presentes os detalhes da sua obra, 

agradecendo ao Reitor ter-lhe concedido “a oportunidade que tanto 

esperava”. Selecionei os melhores e adequados materiais importados. O tema 

foi discutido, aceito e elaborado contando com plena liberdade de criação, 

sem qualquer imposição. Esclareceu todos os detalhes da obra e disse que: 

“não optamos pelos padrões convencionais, ultrapassados e piegas. Nosso 

almejo é o presente, é a arte dos nossos dias com sua verdade, sem embuste e 

truques tolos. Agradeceu aos que se empenharam na realização do painel, 

dizendo ainda “o nosso trabalho, entregue a Sergipe, de volta aos sergipanos, 

pois foi de suas fontes que ele nasceu, melhor dizendo, que nascemos nós” 

(Jornal CIDADE 10:Campus Universitário tem painel pintado  por Augusto, 

de 11 de junho de 1980). 

 

Utilizar essa obra como fonte, nesta pesquisa, funciona como representação que pode 

influenciar esferas do campus universitário, contribuindo para desvendar o sentido da época 

em que foi criada, fazendo com que essa produção tenha um significativo valor documental. 

Sendo assim, deve-se compreender que esta fonte documental “traz embutida as escolhas do 

produtor e todo o contexto no qual foi concebida, idealizada, forjada ou inventada. Neste 
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aspecto, ela é uma fonte [...] e, assim como as demais, tem de ser explorada com muito 

cuidado” (PAIVA, 2002. p. 17).  

 

Imagem d: Placa com inscrição de parte da correspondência remetida ao Reitor Aloísio de Campos, de autoria do 

artista plástico Jenner Augusto, com a explicação das simbologias retratadas no painel de 1980.   Localiza-se ao 

lado do referido painel.  Fonte: Patrícia Francisca de Matos Santos.  Data: Jul. 2009. 

 

Para melhor visualização, optou-se por fazer a transcrição da imagem anterior, 

referente à placa com inscrição de parte da correspondência remetida ao Reitor Aloísio de 

Campos, de autoria do artista plástico Jenner Augusto:  

 

Instrução, Cultura, Ciência e Arte 

“A minha proposta tem início na linha de horizonte da Barra dos Coqueiros. Linha esta que se tornou a 

constante de minha pintura, razão pela qual considero muito mais minha do que da própria natureza. 

Nas áreas de tons mutáveis, entre azul, violeta e verde, aparece o céu de Aracaju.  Por conveniências pictóricas, 

meio subjetivo, todavia majestoso e belo, dos mais belos do Brasil. 

Na parte inferior do painel, começo com uma jovem estudante munida de uma maleta escolar, sustentando com a 

mão esquerda um bambolê evoca que emoldura retratos de três vultos importantes e queridos de nossa terra.  

Tobias Barreto, representando o Direito, a Literatura, a Arte.  Doutor Bragança, a Ciência, a Pesquisa etc. E 

por fim, Doutor Augusto Leite, a Medicina, o amor à profissão, à Cirurgia. 

Ainda nesta cena, vibra uma paisagem bucólica, com carneirinhos a exibir Sergipe e seu lirismo, envolto numa 

diagramação surrealista.  Em seguida, um grupo de formandos expressa a vontade e o sonho de pais e parentes, 

recebendo a colação de grau.  Mais acima uma operação cirúrgica coloca Sergipe na vanguarda dos transplantes 

de Bernard Zerbini.  Na parte onde aparece a primeira torre de petróleo em Sergipe, me servi do elemento vertical 

para a amarração da pintura.  Na penúltima área, envolta em tons que vão do rosado ao castanho, passando por 

violetas e retângulos amarelos, está plantada uma mulher representado o teatro. 

Há uma simbiose de magias do candomblé, umbanda, teatro erudito e moderno. 
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Na parte superior seguinte, um singelo coral, tratado com tons pastel, eleva Sergipe aos céus de Deus com cantos 

Gregorianos. 

Na parte superior seguinte, um singelo coral, tratado com tons pastel, eleva Sergipe aos céus de 

Deus com cantos Gregorianos. 

Por fim, destacando-se da tela, um ballet expressionista, tendo por fundo musical Stravinski, a 

maior inventiva e liberdade de criação. 

Aí está, Sr. Reitor, o meu trabalho.  O nosso trabalho, entregue a Sergipe.  De volta aos sergipanos 

pois foi de suas fontes que ele nasceu, melhor dizendo, que nascemos nós”. 

(Jenner Augusto, Bahia, 07 de junho de 1980) - Extrato de correspondência enviada ao Prof. José 

Aloísio de Campos, então Reitor da Universidade Federal de Sergipe. 

 

Ao alagarmos o conceito de documento, percebe-se que este pode ser escrito, 

ilustrado, transmitido pelo som, uma imagem ou fontes de qualquer outra natureza. Cabe ao 

historiador desmontar este documento ao criticá-lo enquanto monumento. Deve-se 

compreender que as fontes são fabricadas pela sociedade conforme seus interesses e, o 

historiador deve usá-lo com conhecimento de causa. Por meio da observação dos princípios 

que moveram os homens do passado – “idealizados em determinados símbolos – os homens 

do presente são emocionalmente tocados e mobilizados” (CHOAY, 2001, p. 18).  

Segundo Le Goff (1990), o documento é monumento. Resulta do esforço das  

 

sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 

– determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-

verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel 

de ingênuo [...] um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma 

aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, 

demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 

de produção dos documentos-monumentos (LE GOFF, 1990, p. 472). 

 

O documento tem o poder de evocar o passado, fazer recordar, relaciona-se também 

com o futuro, na medida em que, cultuado, homenageado e preservado pelos homens do 

presente, sintetiza as esperanças e expectativas projetadas pela comunidade. Neste sentido, o 

que define sua característica de monumento é sua utilização. Este possui um potencial 

evocativo claro, que só é transformado quando transcende o nível espacial e se torna um lugar 

de memória. 
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O Busto 

 

O busto, escultura, imagem, funciona como representação do real e, por sê-la, é capaz 

de reavivar a memória, figurando como ela é. Constitui a “presentificação” do ausente, é 

apresentá-lo de novo. A ideia central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e 

torna sensível uma presença” (PESAVENTO, 2004, p. 40). 

A peça em bronze foi uma encomenda por ocasião das comemorações dos dez anos do 

campus, quando um grupo de professores e o reitor resolveram homenagear José Aloísio de 

Campos. A iniciativa de encomendar a peça foi do professor Rubens Mendonça que estava na 

coordenação do evento comemorativo. O escolhido para executar a obra foi o artista plástico e 

desenhista sergipano Benedito Cardoso de Santana, ou “Bené Santana”. 

 

 

Imagem e: Busto do Prof. Aloísio de Campos, localizado em frente ao hall do prédio da Reitoria da UFS. 

Autoria: artista plástico Bené Santana, 1996.  

Foto de autoria da pesquisadora: Patrícia Francisca de Matos Santos.  Data: Jul. 2009. 

 

O artista relata que o professor Rubens Mendonça tomou conhecimento das suas 

habilidades técnicas como escultor e lançou a proposta de fazer uma homenagem em bronze, 

pois existia a pretensão de que esta peça perdurasse. A partir daí o artista, de posse de 
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algumas imagens, consultou os filhos e realizou estudos para fazer a peça tridimensional de 

modo que se aproximasse do retrato de José Aloísio de Campos. 

 

Eu não conheci o professor. Tive certa dificuldade, até porque cada figura 

tem as suas características. Era preciso aproximar a partir da opinião dessas 

pessoas, por mais que eu tivesse a liberdade artística, sendo uma 

representação de um busto é preciso ter a consulta familiar também. A 

intenção era deixar algo registrado sobre Aloísio de Campos, algo mais 

representativo do que só uma placa, só uma lembrança. A figuração do 

próprio Aloísio de Campos. A fundição foi feita em Belo Horizonte, pois 

não temos uma fundição artística, nem tampouco uma fundição de peças em 

bronze em Sergipe, então para não ficar uma homenagem de porte menor 

procuraram fazer a homenagem com algo que fosse não só artístico, mas 

também histórico. Um sentido maior de uma homenagem. Deixar algo que 

marque não só no papel, mas publicamente. A própria universidade se 

propôs a homenageá-lo. Não que fosse tardio, mas acho que foi um 

momento em que foi necessário deixar a marca dele na universidade. A peça 

durou de três a quatro meses para ficar pronta (SANTANA, Benedito 

Cardoso de, “Bené Santana”. Entrevista concedida à pesquisadora, em 09 de 

julho de 2013. Artista plástico e desenhista sergipano que confeccionou o 

busto em homenagem ao Reitor Aloísio de Campos). 

 

Bené Santana recorda o dia da inauguração do busto que ocorreu na presença de 

amigos, familiares, políticos, funcionários e alunos da Universidade Federal de Sergipe. 

Retrata que houve uma presença significativa das pessoas por acreditar que, dentro do período 

em que ele foi reitor, acabou deixando amizades, ficou na memória das pessoas. A 

homenagem, foi muito significativa, relata Bené Santana, pelo sentido histórico e pela 

representação que o reitor possuía. Afirma que “representar imortaliza a figura, homenageia, 

simboliza” (SANTANA, Benedito Cardoso de, “Bené Santana”. Entrevista concedida à 

pesquisadora em 09 de julho de 2013. Artista plástico e desenhista sergipano que 

confeccionou o busto em homenagem ao Reitor Aloísio de Campos). 

 

O nome do Campus Universitário 

 

  

Imagem f: Nome do campus Prof. José Aloísio de Campos em homenagem ao Reitor. Acervo: da autora. 

 

O nome do campus, “Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos” foi uma 

indicação da Associação dos Servidores da Universidade – ASUFS, à época sob a liderança 
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de Jorge Aragão. Proposta a homenagem, esta foi submetida à aprovação do Conselho 

Superior de Ensino e de Pesquisa. À época, o professor Clodoaldo de Alencar Filho, vice-

reitor da Universidade Federal de Sergipe elogiou a iniciativa da ASUFS em propor a 

denominação do campus em homenagem ao ex-reitor. Para Alencar Filho, a atuação do Reitor 

Aloísio de Campos dentro e fora da comunidade universitária foi significativa, por isso, 

acreditava que houvesse pessoas contrárias à proposta apresentada pelo presidente da 

associação. Este acontecimento histórico foi divulgado por alguns jornais locais assim como 

pelo jornal da própria instituição
68

. 

Em 1987, em observância à Resolução 01/87 do Conselho Universitário (CONSU), o 

campus passou a ser denominado “Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos”. A 

denominação do campus como o nome do reitor constitui, em seu conjunto, um lugar de 

memória material, simbólica e funcional. 

De acordo com Nora (1984), mesmo um lugar que aparenta ser puramente material, 

como um depósito de arquivos, não seria lugar de memória se a imaginação não o investisse 

de uma aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de estudante, 

um testamento, uma associação de antigos combatentes não entra nesta categoria caso não 

seja objeto de um ritual. “Lugares, portanto, mas lugares mistos, híbridos e mutantes, 

intimamente relacionados à vida e à morte, ao tempo e à eternidade, na espiral do coletivo e 

do individual, do profano e do sacro, do imutável e do modificável” (NORA, 1984. p 34-35). 

Esta concepção é partilhada por Le Goff para quem, o homem vê e rememora a partir 

de suas referências e sensibilidade. De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que 

existiu no passado, mas uma escolha efetuada pelas forças que operam no desenvolvimento 

temporal do mundo e da humanidade como os que se dedicam à ciência do passado e do 

tempo que passa. Portanto, o monumento é tudo aquilo que pode 

 

evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos, 

características de ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou 

involuntária, das “sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e 

reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos 

escritos” (LE GOFF, p. 462-464). 

 

Quando se invoca a memória, sabe-se que ela é algo que não se fixa apenas no campo 

subjetivo já que toda vivência, ainda que singular e autoreferente, situa-se também num 

contexto histórico e cultural. A memória é uma experiência histórica indissociável das 

experiências peculiares de cada indivíduo e de cada cultura. Esta é escrita num tempo que 

                                                           
68

Jornal da Cidade, 1986, [s.p.]. 
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permite deslocamento sobre as experiências. Tempo e memória que possibilitam conexões 

com as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas e das dimensões 

existenciais do sujeito. 

Neste contexto, o sentidodo passado é um dado que coisa nenhuma pode mudar, o 

conhecimento do passado é progressivo, transforma-se e aperfeiçoa-se, permite uma releitura 

da memória, não apenas circunscrita às lembranças de indivíduos, mas de lugares, culturas, 

dentre outras possibilidades. O nome “Cidade Universitária: Prof. José Aloísio de Campos” 

em homenagem póstuma ao reitor serve como uma porta para reativar a memória deste 

sujeito/objeto. 

 

Outras homenagens 

 

Ao longo de sua trajetória profissional, José Aloísio de Campos recebeu várias 

homenagens, dentre as quais pode-se destacar: paraninfo das turmas de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administração da UFS
69

, em 21 de dez. de 1974, e do Conselho Econômico de Sergipe. 

Falar a respeito do professor José Aloísio de Campos é algo de muita 

responsabilidade, devido a sua personalidade multifacetada e pelas suas lutas em defesa dos 

servidores públicos do Estado, em particular da sua categoria profissional. De acordo com a 

matéria publicada, “Para contar todas as atividades significativas do economista homenageado 

hoje, teríamos que escrever não alguns, mas muitos livros, pois a existência do Prof. Aloísio 

de Campos é de tal forma rica que fica difícil selecionar alguns ângulos para que se possa, 

agora, explicá-la
70

”. 

José Aloísio de Campos não só recebeu homenagens, mas também as fez quando 

estava à frente da gestão da UFS. Um dos homenageados foi o primeiro reitor da instituição, 

João Cardoso do Nascimento Júnior, no momento em que esta completou uma década.  João 
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Relação de professores da Faculdade de 26 de agosto de 1970: Aldeci Figueiredo  Santos, Afonso de Resende 

Pacheco, Alberto Carvalho, Antônio Rocha Santos, Avante Amaral de Oliveira, Carlos Augusto dos Santos, 

Everaldo Aragão Prado, Gamaliel Machado Silva, Gilson Cajueiro de Holanda, João Bôsco de Andrade Lima, 

José Aloísio de Campos, José Augusto Machado de Almeida, José Bispo dos Santos, José de Castro, José de 

Noronha Moura, José Hermenegildo da Cruz, José Lima de Azevedo, José Osvaldo Machado Silva, José Rafael 

de Oliveira, Luiz Carlos Rollemberg Dantas, Manuel de Resende Pacheco, Maanyr Abud, Maria Thétis Nunes, 

Nilton Pedro da Silva, Paulo Rocha de Novais, Serapião de Aguiar Tôrres, Temíntocles Diniz Gonçalves e 

Wilson Barbosa de Melo. 
70

Estas informações foram obtidas em um recorte de Jornal pertencente ao acervo particular do Reitor, este não 

possuía nenhuma identificação. 
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Cardoso foi chamado para compor a comissão organizadora como um “ilustre” convidado das 

comemorações. Jussara Maria (2008) retrata este momento: 

 

A Universidade Federal de Sergipe, em comemorações aos seus dez anos de 

existência, convidou o primeiro Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, 

parafazer-se  presente  na  Comissão Organizadora, a pedido do então Reitor 

José Aloísio de Campos, e também participou como convidado das 

comemorações do aniversário da “sua Filha ilustre” quando foi lembrado 

com poucas palavras no discurso proferido pela senhora Nazaré Magno 

Dantas, que era chefe de gabinete do Reitor e, na época, representou o corpo 

administrativo da UFS (SILVEIRA, 2008, p. 251). 

 

 José Aloísio de Campos marcou uma época. Tanto representou como se deixou 

representar em vários espaços profissionais, seja através do seu nome ou das suas ações, o que 

configura que este personagem contribuiu para construção dos campos educacional, 

administrativo, técnico e político também, além Sergipe.  

 

3.2 – DIFICULDADES E POLÊMICAS NA GESTÃO DO REITOR JOSÉ ALOÍSIO 

DE CAMPOS 

 

Em 1980, último ano de gestão, José Aloísio de Campos enfrentou um problema: um 

erro no resultado do Vestibular, causado pela troca de peso na avaliação das provas de 

Matemática e de Comunicação e Expressão II (Inglês e Francês), o que alterou sensivelmente 

a classificação dos candidatos. Este fato suscitou suspeita quanto à lisura do processo seletivo, 

gerou grandes debates e a intervenção do governador. A polêmica gerada levou ao 

reprocessamento de todo o vestibular, pois este fato nunca havia ocorrido desde que foi 

aplicado o primeiro exame na instituição.  

Medidas foram adotadas no sentido de sanar as incorreções diagnosticadas e trazer 

lisura à nova apuração, evitando injustiças contra os candidatos efetivamente classificados. A 

primeira medida tomada foi a publicação de uma nota em que a universidade retratou-se 

diante da sociedade.  

 

Pouco antes das dezenove horas, o Assessor de Relações Públicas da UFS, 

Watson Oliveira, leu para os jornalistas a Nota Oficial assinada pelo Reitor. 

Após leitura foi distribuída a nova lista de classificados aprovada pela 

Portaria 046 da Universidade. O vice-reitor Nestor Piva foi o incumbido de 

dialogar com a imprensa e justificar a decisão de autorizar o 

reprocessamento de todo o vestibular. Na entrevista que concedeu a trinta 

repórteres, o vice-reitor disse que: isso não é problema, a Universidade é que 

deveria corrigir como corrigiu, o resto é esperar para ver o que vai acontecer 

(Nota oficial emitida pela Reitoria da UFS, 1980).  
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Esta situação gerou diversos conflitos e confusões que serviram de matéria em várias 

manchetes de jornais locais e nacionais
71

, discurso em rádio e em outros veículos de 

comunicação. A repercussão deste fato motivou a intervenção do governador do estado, 

Augusto Franco, ao convidar o Reitor José Aloísio de Campos e seu vice-reitor, Nestor Piva 

para estudarem uma solução para o caso. O governador aventou a possibilidade de aprovar os 

104 estudantes excluídos da lista de classificação. O Reitor apresentou as razões e 

implicações judiciais, didático-pedagógicas e financeiras que levaram a UFS a tomar a 

decisão de anular o vestibular de 1980, aprovada pelo Conselho do Ensino e da Pesquisa - 

CONEP.  

À questão, por ter sido complexa, não couberam soluções unilaterais que deixassem de 

levar em consideração os interesses da Universidade, relacionados a aspectos financeiros, 

espaço físico e qualidade de ensino para que não aprovasse este quantitativo a mais de alunos, 

mesmo o erro tendo partindo da Universidade. Na visão do reitor, foi mais coerente o 

cancelamento e a recontagem dos pontos fazendo justiça aos que verdadeiramente passaram 

no exame vestibular. 

O Reitor José Aloísio de Campos elaborou parecer sobre este caso depois da reunião 

com o Vice-Reitor, Pró-Reitores e Diretores de Centro e referendou a posição tomada, 

justificando que: 

 Qualquer solução parcial que fosse adotada visando atender a reinvindicação dos 104 

estudantes excluídos da lista de classificação, se constituiria em violação do principio 

de Justiça que orientou as decisões anteriores; 

 Não tinha nenhum fundamento a alegação de que o Conselho do Ensino, em sua 

ultima reunião (18.01.1980), teria reconhecido haver a Universidade cometido 

injustiça para com os 104 candidatos não classificados e, portanto excluídos da 

segunda lista do concurso vestibular. A verdade é que o Conselho não reconheceu 

qualquer direito aos 104 candidatos que, comprovadamente, não lograram 

classificação; 
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Todos de janeiro de 1980. São eles com os respectivos dias de publicação: Tribuna de Aracaju (10), Jornal de 

Sergipe (17), Agenda (18), Jornal da Cidade (18), Jornal de Sergipe (18), Jornal de Sergipe (19), Gazeta de 

Sergipe (20), Jornal da Cidade (20 e 21), Jornal da Cidade (22), Diário de Aracaju (22), Gazeta de Sergipe (22), 

Jornal de Sergipe (23), Diário de Aracaju (23), Editorial (24), Diário de Aracaju (24), Jornal de Sergipe (26), 

Jornal da Cidade (26), Gazeta de Sergipe (26), A Tarde, Salvador (30) e A Tarde, Salvador (31). 
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 Convém esclarecer, também que, em nenhum momento, a Universidade considerou-se 

incapaz de solucionar o problema. Na verdade, a questão foi corretamente resolvida 

quando se decidiu corrigir a lista de classificação a fim de reconhecer o direito 

daqueles que realmente preencheram as condições de ingresso na Universidade; 

 Sendo a Universidade uma instituição de natureza eminentemente educativa, cujos 

objetivos fundamentais são o ensino e a formação integral do homem, não pode 

pactuar com erros nem decidir emocionalmente e, sobretudo, distorcer a verdade 

apenas para satisfazer a interesses pessoais ou de grupos. Além disso, não tem o 

direito de fazer momentâneas concessões que venham a prejudicar a totalidade do seu 

corpo discente que se constitui no objeto principal de suas preocupações; 

 Os dirigentes da Universidade Federal de Sergipe, ao reconhecerem a justeza da 

deliberação tomada pelo CONEP, reiteram a necessidade de resguardar-se o principio 

de autonomia universitária sem o qual a instituição não poderá atingir seus elevados 

objetivos de elaboração do pensamento crítico e de transmissão do saber; 

 A decisão aprovada pelo Conselho em sua reunião de 18.01.1980 representou a 

expressão máxima do pensamento da Universidade, considerando-se, portanto, 

assunto definitivamente encerrado no âmbito das suas decisões. 

 

Este episódio gerou um desentendimento entre o governador Augusto Franco
72

 e o 

Reitor José Aloísio de Campos, que teve que emitir nota de esclarecimento
73

. O depoente X se 

recorda deste ocorrido ao lembrar que ocorreu um problema de sigilo de prova, que “Augusto 

Franco era governador e que se colocou contra Aloísio de Campos [...] é possível que o 

governador na época tenha dimensionado mais do que ele devia com relação a este fato” 

(Depoente X. Entrevista concedida à pesquisadora em 02 de abril de 2014. Funcionário da 

UFS). 

Foi veiculado pela mídia e pelas pessoas mais próximas que esta desavença foi gerada 

por falhas nas assessorias de ambos. O entendimento deixou de existir a partir do momento 

em que precedeu a indicação do futuro reitor para a gestão de 1980-1984 que, segundo os 

comentários da época, já existiam os preferidos tanto do reitor como do governador do estado.  

                                                           
72

O governador pediu ao reitor não somente a matricula dos 104 alunos desclassificados, mas também a inclusão 

dos 364 candidatos que possuíam pontos a mais que os 104 desclassificados. O governador prometeu 

interferência do seu governo junto ao MEC. 
73

 Já apresentada anteriormente. 
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O caso criado com o resultado do vestibular mostrou, naquele contexto, as possibilidades de 

uma acirrada disputa na indicação do sucessor do Reitor Aloísio de Campos.  

Parte da imprensa, mais especificamente o Jornal da Cidade, fez da UFS vítima de 

reportagem agressiva e injuriosa quando comentou a nota que a reitoria distribuiu para a 

imprensa. Contrapondo-se à posição do noticioso, a UFS reafirmou seus valores de 

honorabilidade afirmando que tudo havia feito para merecer o respeito público e a confiança 

da comunidade a que servia, agindo sempre com correção, zelo e honestidade em todos os 

seus atos e atividades. Em seguida, trecho da nota de repúdio encaminhada ao superintendente 

do jornal: 

 
A tentativa de criar escândalos em torno de um erro técnico que 

reconhecemos grave, mas não eivado de qualquer suspeita de desonestidade, 

só pode merecer o nosso veemente protesto e o repúdio das pessoas de bem 

que não comungam com tais expedientes. Insuflar os estudantes contra a 

Reitoria que está procurando conduzir o episódio com serenidade e com 

desejo de fazer justiça é uma maneira de mal servir à mocidade, 

desorientando-a e prejudicando-a. A Universidade não pode ser campo de 

batalha de interesses inconfessáveis ou ilegítimos. Todos em Sergipe 

conhecem a lisura com que sempre agiram os dirigentes da UFS. A UFS está 

como sempre esteve, de portas abertas para prestar contas de todos os atos 

dos seus dirigentes. E, para melhor esclarecimento ao leitor deste matutino, e 

em respeito à opinião publica, solicitamos que seja esta nota publicada no 

mesmo local e com o mesmo destaque nos termos da Lei da Imprensa e 

vigor (Reitor José Aloísio de Campos, 1980). 

 

Este erro da contagem dos pontos na seleção do vestibular de 1980 gerou problemas 

dos mais diversos com alunos e familiares. Lágrimas, desmaios e muita confusão. A mãe de 

dois vestibulandos, angustiada pelo ocorrido, intercedeu junto à reitoria para que o nome dos 

filhos fosse inserido na lista. O estado de um deles foi delicado, por ter sido hospitalizado. 

Trata-se de: 

 

Edna Barreto, uma mãe angustiada e revoltada chora na Reitoria para que o 

nome dos seus filhos seja incluído na lista de aprovados, uma vez que fez 

pontos suficientes. No hospital, Francisco de Assis, o filho sem poder 

receber visita devido ao choque que levou e adoeceu, porque seu nome foi 

eliminado do novo listão e dezenas de outros estudantes revoltados em frente 

à Reitoria pedem providências [...] (Jornal de Sergipe – Estudantes enviam 

carta a Portella, Aracaju, sábado, 26 de janeiro de 1980). 

 

O Presidente do DCE, Milson Barreto, também se manifestou sobre o caso. Este, 

apesar de ter convicção de que a palavra final do Reitor pesava mais de 50% nas definições do 

CONEP, não se inibiu de convocar uma comissão estudantil orientada por um advogado para 

formular memorial com o intuito de impetrar um mandado de segurança. Durante a reunião do 
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CONEP, o reitor recebeu o memorial assinado pelos representantes do DCE e pelos 

estudantes prejudicados.  

 A matéria do Jornal de Sergipe (1980) retrata este fato ao noticiar que: 

 

[...] à tarde, na sede o DCE os estudantes preparavam cartazes que 

pretendem exibir durante a convocação do CONEP às 16h. Às 9h os 

estudantes estarão reunidos com o advogado para tratarem do mandado de 

segurança coletivo. Os estudantes já contam com 50 assinaturas 

comprometendo-se a contratar um advogado [...] (Jornal de Sergipe – 

Estudantes enviam  carta a Portella, Aracaju, sábado, 26 de janeiro de 1980). 

 

Houve um grande movimento dos vestibulandos prejudicados, muitos se pronunciaram 

por meio de altofalante, em frente ao Palácio e exibiram faixas com os dizeres: “Somos 

universitários por Lei”; “Não pedimos para ser aprovados tão pouco classificados”. Estes 

estudantes alegavam que as reivindicações tinham o intuito de buscar reconhecimento de um 

direito legítimo, adquirido, ao qual os dirigentes da UFS deveriam prestar conta pelos seus 

atos de injustiça, mal servindo aos estudantes, desorientando-os e prejudicando-os. 

Solicitaram a intervenção para que não perdurassem caminhos ilícitos e falta de democracia 

educacional. Os estudantes prejudicados julgaram a atitude do reitor indigna de acolhimento 

público. Alegavam ter sofrido danos morais, materiais e que o fato não seria resolvido se 

fosse levado em conta apenas a uma fria nota da Universidade admitindo o erro e lamentando 

profundamente o fato. Lágrimas, desmaios e tentativa de suicídio têm seu preço. 

O governador do estado, Augusto Franco, tomou partido dos vestibulandos. Em 

reunião com os dez membros da comissão dos vestibulandos prejudicados pela segunda 

relação de aprovados, disse que continuaria dando total apoio à causa estudantil, mas que não 

poderia, pelo menos naquele momento, fazer mais nada, já que o Reitor Aloísio de Campos 

não acatou sua sugestão de reestudar a situação, o que fez com que fossem prejudicados 468 

alunos que ainda tinham esperanças de entrar, neste ano, na Universidade.  

A matéria do Diário de Aracaju (1980) posicionou-se em defesa do Reitor Aloísio de 

Campos. Alegando que a  

 

[...] Universidade corrigiu um erro de classificação da Comissão julgadora, 

quando 104 alunos foram desclassificados e substituídos por outros [...] O 

desespero dos desclassificados é um ato natural e lamentável, desde que a 

correção procede-se com justiça e equidade. Entretanto, a grita dos grupos de 

estudantes provocou uma agitação da imprensa e participação do 

Governador do Estado que levado pelo sentimento de amparo, procurou 

interferir junto à Reitoria da Universidade [...] pretendendo alterar decisões 

do Conselho de Ensino, para incluir na lista dos 104 alunos [...] Não 

condenamos a interferência do Governador junto ao Magnífico Reitor, 
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porém, o desfecho que implicou numa crítica injusta contra o Reitor da 

Universidade [...] Antônio Carlos Valadares não prestou bom serviço ao 

Governo com sua entrevista. Faltou-lhe experiência política e bom senso 

para sentir as consequências de uma atitude que aparecia contrária à 

realidade dos fatos (Diário de Aracaju, quinta-feira, 24 de janeiro de 1980). 

 

A reunião entre o governador e os vestibulandos aconteceu no gabinete de despacho 

do chefe do executivo estadual, tendo participado também o Secretário de Educação e 

Cultura, Antônio Carlos Valadares. Enquanto alguns vestibulandos estavam reunidos com o 

governador, dezenas deles, juntamente com populares aglomeravam-se em frente ao Palácio 

Olímpio Campos, exibindo faixas com os seguintes dizeres: “não pedimos para sermos 

aprovados, nem tampouco desclassificados. Não, não, não, e não. Governador, confiamos no 

senhor e ainda somos universitários por lei”.  

Depois deste encontro com o governador, os estudantes tentaram reunir novamente o 

CONEP para que o problema fosse novamente reestudado. A ideia partiu do próprio 

governador que disse aos estudantes que não poderia falar como o Ministro da Educação 

Eduardo Portela, já que o Reitor se posicionou contra a ideia. “Após saírem da audiência com 

o governador, os estudantes se reuniram no diretório central dos estudantes e os advogados 

dos candidatos impetraram mandado de segurança
74

 contra a UFS” (Gazeta de Sergipe, 22 de 

janeiro de 1980 - Diretor responsável: Orlando Dantas/Aracaju). Já o professor Alexandre 

Felizola Diniz relatou que a decisão do Conselho do Ensino e da Pesquisa negou o 

aproveitamento dos 468 candidatos por considerar a Universidade incapaz de assumir os 

novos custos.  

Os estudantes preteridos na segunda lista do vestibular de 1980 impetraram um 

mandado de segurança contra a Universidade Federal de Sergipe. Vários advogados ouvidos 

pelos repórteres disseram que este não era o caminho judicial certo, pois não havia direito 

líquido e certo assegurado por lei. 

A participação do Secretário de Educação e Cultura, Antônio Carlos Valadares, neste 

episódio, foi o de encaminhar ao CONEP o pedido do governador do estado para que fosse 

realizado um reexame a fim de aproveitar todos os 468 candidatos, dos quais: 104 excluídos 
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Diante da conclusão do CONEP, o presidente do DCE solicitou aos estudantes que comparecessem à sede do 

diretório às 10h, momento e que se reuniriam com os advogados que defendiam a causa, Jackson Sá Figueiredo, 

Antônio Jacinto Filho, Clovis Barbosa, Carlos Alberto. Apesar de terem sido prejudicados 106 candidatos, 

apenas a metade se comprometeu contratar advogados para acionar a UFS (Jornal de Sergipe - Conselho de 

Ensino não aceitou proposta do DCE – Aracaju, sábado, 19 de janeiro de 1980). 
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da primeira relação de aprovados e mais 364 com média superior aos estudantes cassados de 

forma progressiva. O Reitor Aloísio de Campos foi julgado pelo Secretário como autocrático 

e unilateral já que não ouviu o órgão consultivo para deliberar sobre o fato surgido após 

negociação entre a Universidade e o governador do estado a respeito de estudar o aspecto 

financeiro, de instalações e do recrutamento de professores de acordo com as exigências das 

normas pedagógicas.  

O secretário não aceitou a atitude do reitor uma vez que este articulou um acordo de 

compromisso junto ao Estado sobre compartilhar com a Universidade o custo dessa solução e 

disse que até o Ministro da Educação seria acionado. O Secretário Antônio Carlos Valadares 

defendia o aproveitamento de todos os estudantes pelo critério da nota mais alta. Para o 

Secretário de Educação e Cultura, o reitor foi intempestivo na última decisão contida na Nota 

Oficial da Universidade na qual é dito no item B do parágrafo segundo que “o atendimento 

global dos 468 vestibulandos não seria viável pelas implicações que acarretaria”. (Jornal da 

Cidade - Confusão do vestibular/80 decisão do Reitor desagrada - Aracaju, 20 e 21 de janeiro 

de 1980, ano VIII, nº 2193). Valadares alegou não ter nada de inviável em aproveitar os 

candidatos, pois as implicações financeiras, pedagógicas e físicas seriam contornadas pelo 

esforço conjunto da Universidade, do Governo do Estado e do Ministério da Educação e 

Cultura. Alegou também que o reitor admitiu reexaminar o assunto e não o fez. 

Durante as décadas de 1960 e 1970, os concursos vestibulares da UFS aconteceram no 

Estádio Lourival Batista, o “Batistão
75

”. 
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O Estádio Estadual Lourival Baptista, mais conhecido como Batistão, foi construído em 09 de julho de 1969. 

Localizado na Rua Campo do Brito, S/N. Bairro São José. 
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Imagem 5: Vestibular 

Acervo: UFS 

 

Imagem 6: Vestibular.  

Acervo: UFS 

 

Estes conflitos ocorridos no final da gestão do Reitor Aloísio de Campos (1980) foram 

constituídos por uma variedade de fatores que se inter-relacionam e influenciam-se 
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mutuamente. Erros, disputas, confusões, protestos entendidos como ações que estavam no 

bojo de uma relação de conquista e prática do poder, inseridas dentro de um campo 

Universitário. Olhado de uma forma mais global, este fato pode ser entendido como um 

conjunto de valores, práticas e representações políticas que expressam uma identidade 

coletiva. Seguindo este raciocínio, o Reitor Aloísio de Campos, em meio aos problemas 

gerados por funcionários da UFS, assumiu posição firme em defesa dos princípios e da 

política institucional. 

A representatividade atribuída a Aloísio de Campos pode ser percebida no “mundo 

social” do qual fez parte. As suas ações não foram neutras nem desprovidas de 

intencionalidade, por isso produziu estratégias e práticas para a sua passagem ou permanência 

nos diversos espaços sociais nos quais atuou. Também não é possível reconstituir sua 

“História”, em sua totalidade, abarcando linearmente um percurso de vida, mas podem ser 

produzidos escritos sobre a representação da história de um personagem. Neste sentido, 

apresentam-se aqui relatos de pessoas com as quais conviveu e que o influenciaram ou foram 

por ele influenciadas. 

Rubens Mendonça relata que foi trabalhar na universidade ainda com o primeiro reitor 

João Cardoso Nascimento, passando pela gestão do segundo, Luiz Bispo e do terceiro Aloísio 

de Campos. Destaca a experiência administrativa de José Aloísio de Campos relacionando-o 

aos dois primeiros reitores, em função dos cargos ocupados na administração pública antes de 

assumir a reitoria. Conforme informou: 

 
Depois da gestão de João Cardoso veio o segundo reitor, Luiz Bispo. 

Nenhum dos dois tinha experiência administrativa. Ambos eram professores 

da universidade. João Cardoso, professor do Curso de Medicina e Luiz 

Bispo, professor do Curso de Direito. João Cardos, além de ser professor, era 

médico pediatra e Luiz Bispo era fiscal do INSS. [...] O primeiro que tinha 

experiência administrativa, foi Aloísio Campos, que já havia sido Secretário 

de Estado, Secretário de Planejamento e Prefeito de Aracaju. Tinha 

experiência administrativa. [...] Na minha avaliação, foi o melhor reitor de 

todos da universidade (MENDONÇA, Rubens – Entrevista concedida à 

pesquisadora em 22 de abril de 2013. Ex-Assessor do gabinete do reitor nas 

gestões de Luiz Bipo e Aloísio de Campos). 

 

Segundo o Depoente X (2014), a figura do Reitor Aloísio de Campos é maior do que 

de fato ele merecia, por terem existido outros reitores que contribuíram para criar também 

uma história da UFS. Alega que o primeiro reitor João Cardoso do Nascimento Junior, foi 

apagado injustamente das memórias dos que fizeram e fazem a UFS, esquecendo-se de que 

este enfrentou uma Ditadura. Afirmou que não está tirando o mérito do Reitor Aloísio de 
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Campos, até porque este enfrentou momentos melindrosos com o SNI
76

. Este entrevistado 

apenas não admite que haja ilustrações sobre a figura do Reitor Aloísio de Campos como se 

não existisse mais ninguém, inclusive os demais reitores. O depoente X segue discursando 

que: 

 

Conseguimos com muita facilidade podar as arestas de um e colocar no 

outro, como se fosse divino, que temos a tendência de mitificar os sujeitos. 

Continuo a dizer que por estamos dentro uma instituição pública, 

democrática, republicana e laica, é licito se fazer justiça com os outros, ao 

ser dito como as coisas ocorreram, de fato, em determinados contextos 

(Depoente X. Entrevista concedida à pesquisadora em 02 de abril de 2014. 

Funcionário da UFS). 

 

Revela saber que muita gente tem as mesmas impressões que ele, alguns já morreram 

e outros não têm interesse em falar.  Reafirma não estar tirando o mérito e a competência do 

Reitor Aloísio de Campos enquanto administrador ou qualquer outra competência, mas se 

posiciona assim por divergências ideológicas e discordância das suas ações frente à reitoria da 

UFS. Revela ter “[...] muita gente que prefere esquecer-se dos ocorridos para não ter 

retaliação [...] não tenho isso, espero que as pessoas, se precisarem um dia de uma entrevista 

minha, digam quem eu fui de fato, que não me mitifiquem [...]” (Depoente X. Entrevista 

concedida à pesquisadora em 02 de abril de 2014. Funcionário da UFS).  

A professora Ada Augusta Celestino Bezerra revela que: 

 

[...] era recém-formada e aprendi muito com eles [...] era um trabalho muito 

rico [...] Eu lembro bem da questão do campus, inclusive fiz parte do grupo 

de trabalho que ele chamava de ETA, Escritório Técnico Administrativo [...] 

o Reitor Aloísio de Campos teve muito gosto e também muito desgosto 

nesse processo. O campus não chegou a ser implantado na sua gestão. Na 

minha opinião, foi muito injustiçado, mas tem toda a minha admiração e 

                                                           
76 O Serviço Nacional de Informações - SNI foi um órgão da Presidência da República com a finalidade de 

fiscalizar e coordenar as informações e contrainformações distribuídas em território brasileiro e em países no 

exterior. Idealizado pelo General Golbery do Couto e Silva, quando trabalhava no Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES), criado pela Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964. Dentro da sua estrutura foram 

inseridos os departamentos de Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI) e a Junta 

Coordenadora de Informações (JCI) que estabeleciam ligação direta com órgãos federais, estaduais e municipais 

e com entidades paraestatais e autarquias, além de poder requisitarem a colaboração de entidades privadas. O 

SNI possuía, em seus arquivos, informações sigilosas e dossiês de cidadãos brasileiros e estrangeiros referentes a 

assuntos de segurança e interesse de Estado, movimento estudantil e sindical; “subversão”, depoimentos, 

partidos políticos e registros de prisões bem como suspeitas e atos de partidos políticos, depoimentos, prisões e 

conspiração. Existem relatórios que analisaram o funcionamento e atividades das lideranças das Igrejas, dos 

sindicatos, das entidades estudantis, da imprensa, dos movimentos sociais, da política externa e documentos com 

informações sobre o governo e o setor público em geral. Esse acervo está contido em 220 mil microfichas (de 

consulta e de preservação), documentos especiais não microfilmados, como, jornais, fotografias e cartazes. Entre 

os vários suportes, destacam-se 469 livros, 15.926 documentos iconográficos, 774 cartográficos, 241 

micrográficos, 178 sonoros, 09 audiovisuais e 06 digitais. Fonte: REBOUÇAS,Fernando. 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/SNI.pdf;<http://www.infoescola.com/historia-do-

brasil/servico-nacional-de-informacoes/><http://www.bradoretumbante.org.br/tags/sni> 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/SNI.pdf
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/servico-nacional-de-informacoes/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/servico-nacional-de-informacoes/
http://www.bradoretumbante.org.br/tags/sni
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respeito. Foi um homem muito simples e um grande intelectual (BEZERRA, 

Ada Augusta Celestino. Entrevista concedida à pesquisadora em 18 de 

fevereiro de 2014. Professora aposentada da UFS,  leciona na Graduação e 

no Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes – UNIT). 

 

Já o depoente X, possui outra versão sobre o Reitor Aloísio de Campos, alega ter 

adotado um espírito de defensor das questões lícitas dentro da Universidade, por isso 

colocava-se contra as diversas ações e posturas do reitor. Afirma que este tinha um perfil 

estratégico e corporativista para com os que eram mais próximos, pelo fato de terem, de 

alguma forma, contribuído para favorecê-lo em algumas ocasiões e que estas atitudes eram 

recíprocas. Afirma que, na instituição, as atitudes corporativas aconteceram aos montes e que 

acontecem até hoje. Afirma que ele: 

 

[...] se cercou de algumas pessoas de prestígio, inclusive de pessoas de maior 

prestígio que ele, como o Dr. Nestor Piva e pessoas de seu departamento, 

que era o Departamento de Economia. Ex-aluno dele, pessoas ligadas de 

maneira muito próxima [...] Dr. Aloísio era uma pessoa que quem estivesse 

com ele tinha tudo. Qualquer tipo de oposição poderia redundar em não ter 

nada. Eu tive um pouco de azar... talvez! Como tinha uma postura critica, 

ficava contra mim [...] (Depoente X. Entrevista concedida à pesquisadora em 

02 de abril de 2014. Funcionário da UFS). 

 

Outras duas situações demonstram as divergências que existiam entre o Depoente X e 

o Reitor Aloísio de Campos. A primeira se refere ao momento em que o reitor decide, depois 

de aposentado, recandidatar-se à reitoria. Diz ele: 

 

Naquela época, parecia que a lei facultava [...] quando ele se recandidatou se 

vinculou a um chapão que era lista sêxtupla na época, isso já aposentado [...] 

as outras pessoas que compunham a chapa de seis eram todas do 

Departamento de Economia, ex-alunos dele. Fiz campanha contra, 

mostrando que era uma pessoa aposentada, que já teve seu tempo aqui 

dentro. Ele me procurou no sindicato, onde funciona hoje o CECH, e me 

perguntou o que é que eu tinha contra ele. Respondi que não olhava para 

trás, mas para frente. Que aquela altura a universidade não precisava de uma 

pessoa que se aposentou, que já tinha tido a sua oportunidade. Como o 

senhor está perguntando o que é que eu tenho contra o Senhor, eu vou 

resumir em uma palavra: TUDO! (Depoente X. Entrevista concedida à 

pesquisadora em 02 de abril de 2014. Funcionário da UFS). 

 

Depois deste ocorrido, o depoente afirma que o Reitor Aloísio de Campos foi embora 

e pediu para se afastar da chapa. Com seu afastamento, ficaram cinco. O sétimo foi Garcia 

Moreno, no qual ele votou e que entrou para compor o sexto nome. 

A segunda situação ocorreu quando o depoente voltou do mestrado em Santa Catarina, 

momento em que já tinha feito exame para o doutoramento na USP, pois necessitava começar 
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de imediato esta pós-graduação. Alega que se sentiu engessado pelo fato do seu pedido não 

ter sido atendido num primeiro momento. A partir daí foi que começou a tomar conhecimento 

sobre certos favorecimentos que aconteciam como prêmio do reitor. 

Recorda que quando saiu para cursar o mestrado, o reitor não deu as 40h que ele 

necessitava, tanto é que foi, ilegalmente, só com 20h. Este só conseguiu resolver esta situação, 

em Santa Catarina, quando uma pessoa da CAPES/MEC o questionou o porquê de estar com 

20 horas. Ao que respondeu: 

 

[...] a minha instituição não me deu. Ela pegou meu nome, escreveu uma 

carta e pediu que concertasse porque era um erro, pois não podia ter saído 

daquele jeito, tanto que eu recebi um ano de atraso, porque ele teve que fazer 

por ordem do MEC. Quando voltei, ele tirou às 40 horas, coisa que ele não 

fez com ninguém. Outros casos aconteciam desse jeito. Se respondesse, 

reivindicasse ou se não concordasse, a gente ficava marcado [...] (Depoente 

X. Entrevista concedida à pesquisadora em 02de abril de 2014. Funcionário 

da UFS). 

 

O entrevistado segue alegando que visualizou pessoas beneficiadas por ele, que tinham 

laço de simpatia, proteção e também uma não aceitação de posições contrárias e que, devido a 

isso, ingressaram na UFS através de “trens da alegria” 
77

. Diz ainda que muitos, até hoje, 

possuem contratação duvidosa e, assim que ele deixou a reitoria em 1980, uns voltaram para 

os seus cargos no Estado e outros se aposentaram pela Universidade.  

Segue explanando que as pessoas ao falarem da história da instituição e das pessoas 

que passaram por ela só lembram-se do Reitor Aloísio de Campos, como se ele fosse um 

divisor de águas. Acredita que ele pode entrar no hall de méritos, mas defende que há um 

excesso, há um saudosismo, sempre daqueles que foram beneficiados por ele. 

No momento em que fez parte da criação do “Jornal Porta Voz”, junto com outros 

membros, o Depoente X recorda que alguns vieram até ele e disseram saber das divergências 

que tinha com o reitor, mas que este ensejou fazer parte do jornal. Lembra que ele deu a sua 

contribuição através de nove números. Depois começou a dizer que gostava muito do que o 

depoente escrevia e que tentou fazer um pouco o remendo, mas logo depois viajou a Europa e, 

nesse espaço de tempo, ele veio a óbito. 

Deve-se lembrar que a história é feita de inúmeras versões as quais devem ser 

contrapostas para que se possa aproximar de uma representação mais plausível, mais próxima 

do que aconteceu de fato, da história que será dada a ler. Por esta razão, é de fundamental 

importância, segundo Thompson (1992), buscar a credibilidade das fontes, no caso das fontes 
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Efetivação no serviço público de pessoas que não prestaram concurso. 
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orais, uma “importância no processo de construção simbólica do acontecido realizada pelo 

depoente” (THOMPSON, 1992, p. 41). Para compreender que a história não é apenas sobre  

 

[...] eventos, ou estruturas, ou padrões de comportamento, mas também 

sobre como são eles vivenciados e lembrados na imaginação. E parte da 

história, aquilo que as pessoas imaginam que aconteceu, e também o que 

acreditam que poderia ter acontecido – sua imaginação de um passado 

alternativo e, pois, de um presente alternativo -, pode ser tão fundamental 

quanto aquilo que de fato aconteceu (THOMPSON, 1992, p.41). 

 

Neste cenário nasceu e viveu José Aloísio de Campos que, após uma longa trajetória 

profissional e pessoal, não resistiu à batalha de viver sem sua companheira e, seis meses após 

a morte da esposa, em 23 de outubro de 1986, encerrou sua participação
78

. 

O reconhecimento e legitimidade das homenagens endereçadas ao Reitor Aloísio de 

Campos que serviram como fontes para análise deste estudo, permitiram visualizar no 

passado, a partir das memórias individuais e coletivas, as circunstâncias sociais e culturais que 

fazem com que no “tempo presente”
79

 sejam vislumbradas as suas ações enquanto Reitor da 

Universidade Federal de Sergipe, de 1976 a 1980. 
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Existe um busto de José Aloísio de Campos na prefeitura de Aracaju em sua homenagem. 
79

 O prof. Dr. Dilton Cândido Santos Maynard coordena o Grupo de Estudos do Tempo Presente (GET/CNPq), 

sediado na Universidade Federal de Sergipe. Este Grupo reflete e discute sobre a chamada História do Presente e 

as transformações na própria concepção de ciência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo explorou a vida intelectual de José Aloísio de Campos, que atuou, 

principalmente, como reitor da Universidade Federal de Sergipe. A escolha da personagem 

bem como da sua vivência como reitor e, por fim, as representações construídas sobre esta 

última atividade ganharam razão no fato dele ter sido um intelectual engajado com as 

inúmeras atividades empreendidas em diversas instâncias. Além disto, as representações 

atribuídas a este colaboram para mantê-lo vivo na memória educacional de Sergipe. 

A sua carreira profissional se iniciou em 1928 como auxiliar de escritório no 

Departamento de Obras Públicas do Estado de Sergipe – DER. Em 1933, desempenhou a 

função de escriturário da Secretaria de Inspetoria de Estradas e Rodagens do Estado de 

Sergipe. Durante os anos de 1943 a 1946, atuou como membro do Conselho de Fazenda do 

Estado e como chefe da Consultoria Técnica de Assuntos Econômicos e Financeiros da 

Secretaria da Fazenda – SEFAZ. Em 1951, foi membro da Delegação de Controle do 

Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe – DER e Contador do Estado, na década de 

50 do século XX. Posteriormente, ingressou na Universidade Federal da Bahia onde se 

formou economista, aos 29 anos, sendo o primeiro profissional formado nesta área atuando no 

estado de Sergipe, naquela época. 

A partir de 1952, tornou-se diretor da antiga Faculdade de Economia, em seguida, do 

Departamento de Economia da UFS.  Neste mesmo ano, por designação do Presidente da 

República, representou a SEFAZ dentro da Comissão de Abastecimento de Preços de Sergipe. 

Foi professor da Escola Técnica de Comércio do Estado (1952-1953); membro da Junta de 

Coordenação do FINEP – (Fundo de Financiamento de Projetos), por designação do Ministro 

do Planejamento e do Conselho Consultivo do Banco do Nordeste, na qualidade de 

representante do Governo do Estado de Sergipe. 

José Aloísio de Campos, por possuir competência técnica e ter transitado também no 

âmbito político, conseguiu se credenciar e ocupar cargos em diversas instâncias do poder 

público como o de representante do Poder Executivo na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Sergipe (1953); Secretário Executivo do CONDESE (1959-1963); 

representante do governo do estado junto ao Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, atual 

SUDENE (de março de 1959 a janeiro de 1963 e de maio de 1964 a janeiro de 1967); membro 

do Conselho de Administração do ITPS – Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Estado; chefe 

da Assessoria Especial para Coordenação de Assuntos do Potássio e outros minerais em 

Sergipe (cargo que executou junto ao Gabinete do Governo do Estado); primeiro presidente 
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da APES (Associação de Servidores Públicos do Estado de Sergipe); Prefeito de Aracaju 

(1968-1970) e Reitor da Universidade Federal de Sergipe (1976-1980). 

Quando Prefeito de Aracaju na década de 60 do século XX, José Aloísio de Campos 

deixou o cargo com uma má impressão, tanto é que o governador do estado, Lourival 

Baptista, foi para a prefeitura acompanhá-lo na saída. Sendo um homem de personalidade 

forte, muitas vezes intolerante com as críticas e emendas que o parlamento remetia à Câmara, 

Aloísio de Campos entendia que os vereadores atrapalhavam a sua administração, criando um 

clima de dificuldades intransponíveis no relacionamento entre os dois poderes. A sua atuação 

no executivo municipal, portanto, pode ser considerada como um momento infeliz. 

Por outro lado, a passagem de José Aloísio de Campos à frente da Universidade 

Federal de Sergipe trouxe contribuições singulares ao campo educacional. Como reitor, diante 

das fontes consultadas, percebe-se que o término de sua gestão representou a consolidação do 

Projeto de Reforma Universitária nas dependências do campus universitário. Foram criados os 

Centros Acadêmicos: Centro de Ciências Biológicas da Saúde – CCBS; Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas – CCSA, Centro de Educação e Ciências Humanas – CECH e o Centro de 

Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET. Também foi na gestão do Reitor José Aloísio de 

Campos que as cátedras foram extintas, sendo implantada a carreira docente na qual todos os 

professores passaram a ocupar o mesmo nível. 

Na UFS, suas ações não podem ser interpretadas sem vínculo com o momento político 

pelo qual passava a sociedade brasileira. No que se refere à educação, a Reforma 

Universitária, em curso no país, não pode ser desconsiderada. Contudo, a atuação de José 

Aloísio de Campos foi marcada pela atenção voltada para as questões pedagógicas, 

designando pessoas de reconhecida atuação no campo educacional para realizarem uma 

revisão completa da estrutura e da aplicação do currículo com os desafios específicos de um 

novo modelo organizacional, concepção sistêmica de Universidade composto pela tríade: 

Acadêmico, Administrativo e Físico, resultando na consolidação e viabilização dos princípios 

básicos da Reforma. A construção da “Cidade Universitária José Aloísio de Campos” fez 

parte de uma das ações no período da gestão do referido reitor. 

José Aloísio de Campos por possuir experiências administrativas adquiridas nos 

diversos cargos que exerceu ao longo da sua trajetória profissional e, consciente de que 

algumas instituições poderiam ser tomadas como modelo dirigiu-se, em diversos momentos, a 

outras faculdades do país. Vários registros em jornais e em documentos da reitoria afirmam 

esta ação. Estas viagens eram estratégicas, por ser necessário promover a criação da Cidade 
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Universitária, modelo estrutural exigido neste período. Viajou para conhecer in loco outras 

Instituições de Ensino Superior que tinham seus projetos aprovados e já em funcionamento. 

Sendo assim, pode-se afirmar que José Aloísio de Campos foi um intelectual 

caracterizado por seu engajamento político e administrativo que marcou sua atuação como 

reitor da UFS mediante ações imprescindíveis ao contexto. Criou o Escritório Técnico 

Administrativo – ETA; o Hospital Universitário e o Departamento de Apoio Didático 

Pedagógico - DEAP e junto às autoridades, José Aloísio de Campos decidiu apelar ao Estado 

para construir um acesso mais seguro para que a comunidade acadêmica pudesse chegar à 

instituição: uma ponte. 

Percebe-se que os espaços são regidos por tensões e para tornar atuante em meio às 

disputas de campo nas instituições nas quais atuou, visando diminuir conflitos, José Aloísio 

de Campos utilizou alguns mecanismos para superar as oposições. No CONDESE, estimulou 

e apoiou o crescimento dos jovens que compunham o quadro deste órgão deliberativo. Na 

UFS, deu apoio e recepção aos membros do DCE num contexto de repressão; deu apoio 

administrativo e financeiro aos coordenadores para a realização do evento artístico e cultural, 

Festival de Artes de São Cristóvão, em várias edições e fez homenagem ao primeiro Reitor da 

UFS, João Cardoso do Nascimento Júnior, como um “ilustre” convidado das comemorações, 

no momento em que a instituição comemorou uma década.  

O campo dever ser visto como um espaço de disputa e produção de autoridade, agindo 

os seus autores sob interesses que geram conflitos em torno de valores como prestígio, poder, 

honra e notoriedade. Além disto, tais conflitos revelam regras tácitas, legitimadas, não 

expressas pelos sujeitos bem como práticas racionais não refletidas, mas deliberadas. Desta 

forma pode-se inferir que os embates e apoios ocorridos durante a trajetória profissional de 

José Aloísio de Campos foram constituídos por uma variedade de fatores que se inter-

relacionam e se influenciam mutuamente, entendidos como ações que estavam no bojo de 

uma relação de conquista e prática do poder.  

Por fim, este trabalho também deixou claro que os conflitos aqui narrados 

fundamentaram algumas representações memorialísticas da passagem de José Aloísio de 

Campos pela gestão da UFS. Entre elas destacam-se o busto, a tela e a homenagem com o 

nome do campus, que funcionam como lugar de memória de um ausente que desempenhou 

ações de cunho administrativo e pedagógico enquanto reitor. 

A peça em bronze foi uma encomenda de um grupo de professores e da direção da 

reitoria, que tiveram o intuito de homenagear o professor Aloísio de Campos. O busto, 

produzido pelo artista sergipano Benedito Cardoso de Santana, “Bene Santana”, funciona 
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como representação do real constituindo a “presentificação” do Reitor José Aloísio de 

Campos. A tela produzida pelo artista sergipano Jenner Augusto, em 1980, situada ao lado 

direito do hall de entrada da reitoria, no campus da Universidade Federal de Sergipe foi feita 

para o reitor e o nome do campus, “Cidade Universitária professor José Aloísio de Campos”, 

foi uma aprovação Conselho Superior, Diretor de Ensino e da Pesquisa. 

Diante do exposto, é possível descrever, ao final deste estudo, José Aloísio de Campos 

como intelectual engajado, devido às diversas ações que empreendeu, aos traços individuais 

que marcaram a sua atuação como reitor da UFS mediante ações administrativas e trabalhos 

técnicos e às lutas políticas nas quais se sobressaíram a sua composição como reitor, prefeito, 

consultor técnico, professor, pai, amigo e como uma pessoa de sensibilidade e de inúmeras 

intransigências.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para ampliar o conhecimento sobre as 

ações do referido intelectual sergipano bem como sobre a história da educação em Sergipe, 

sobretudo no que diz respeito à experiência da UFS em seu trabalho de formar quadros com 

técnicos, administradores e docentes. 
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em 07 de maio de 2013. Professor do Mestrado e Doutorado do PPGED e do DHI – 

Departamento de História da UFS. 

PEREIRA, José Antônio.  Entrevista concedida à pesquisadora 15 de abril de 2013. Analista 

de Tecnologia da Informação, responsável junto com outros técnicos, pela elaboração de 

escrituras dos campi da Universidade Federal e Sergipe – UFS.  

 

SANTANA, Benedito Cardoso de, “Bené Santana”. Entrevista concedida à pesquisadora em 

09 julho de 2013. Artista plástico e desenhista sergipano que confeccionou o busto em 

homenagem ao Reitor Aloísio de Campos. 
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TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS 

Quadro 2: Projetos elaborados por Aloísio de Campos voltados para os setores: hidrominerais, 

agropecuários, minerais, habitação, etc. 

 

ANO 

 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

29 de novembro de 

1914 

Nascimento, Frei Paulo-SE. 

1928 Inicia carreira junto ao serviço público como auxiliar de escritório no 

Departamento de Obras Públicas do Estado de Sergipe. 

1933 Escriturário de Secretaria de Inspetoria de Estradas e Rodagens do Estado 

de Sergipe – DER 

1938 Escriturário da SEFAZ. 

1943 Gradua-se em Ciências Econômicas na Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade Federal da Bahia. 

1943-1945 Professor do Curso Superior de Administração de Finanças de Sergipe. 

1943-1946 Membro do Conselho de Fazenda do Estado e contador geral do Estado. 

24/01/1946 -

10/03/1966 

Consultor Técnico de Assuntos Econômicos e Financeiros da Secretaria 

da Fazenda- SEFAZ, criado em 1946 e incorporado ao CONDESE, em 

1964. 

1949 Elaborou e implantou a Planificação Contábil da Prefeitura de Aracaju e 

elaborou os estudos para Reforma Tributária do Estado de Sergipe. 

1951 Membro da Delegação de Controle do Departamento de Estradas e 

Rodagens de Sergipe – DER. 

1952 Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas do Estado em seguida do 

Departamento de Economia da UFS. 

25/08/1952 a 

22/12/1953 

Por designação do Presidente da República, representou a SEFAZ como 

membro da Comissão de Abastecimento de Preços de Sergipe (COAP), ao 

mesmo tempo em que trabalhou professor da Escola Técnica de Comércio 

do Estado. 

1952-1954 Membro da Diretoria da Associação Beneficente dos Funcionários 
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Públicos do Estado. 

1953 Representante do Poder Executivo na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Sergipe. 

1955 Elaborou o primeiro código tributário do município de Aracaju, implantou 

a Planificação Contábil do DER - SE e foi Professor do Colégio Tobias 

Barreto e da Faculdade de Ciências Econômicas. 

1959 Fundou o projeto da ENERGIPE. 

26/08/1959 a 

03/04/1963 e de 

30/04/1964 a 

30/04/1967 

Secretário executivo do CONDESE.  Acompanhou como supervisor a 

elaboração de Projetos para a criação e implantação de inúmeros órgãos 

do Estado. 

De março de 1959 a 

janeiro de 1963 e de 

maio de 1964 a 

janeiro de 1967 

Representante do governo do estado junto ao governo deliberativo do 

CODENO (atual SUDENE). 

1961 a 1968 Membro do Conselho Deliberativo da SUDENE, da discussão do I e II 

Planos Diretores de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, e 

da regulamentação de seus incentivos fiscais. 

1962 Fundou o projeto do Banco de Fomento Econômico de Sergipe S/A 

(BANESE). 

1963 Elaborou o primeiro código tributário do Estado de Sergipe 

1964-1967 Retornou à função de Secretário Executivo do CONDESE, governador 

Celso de Carvalho. 

1964 Planejou e elaborou o orçamento do Estado de Sergipe, Decreto–Lei 

2.416, 17/07/1940 modificado pela Lei 4.320, de 17/03/1964. 

 

1965 Reorganizou o ITPS (Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe), 

projetou a criação da Instância Hidromineral de SE, incluindo as águas 

minerais e projeto de financiamento para abastecimento de água de 

Aracaju, negociando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BIRD); projeto de organização da Indústria de Frutas Topicais S/A 

(FRUTISA), da Companhia de Desenvolvimento Industrial de SE 

(CONDISE) e do Sistema Fazendário do Estado; Fundou o projeto da 

COMASE (Companhia Agrícola de Sergipe); Elaborou um plano de 

melhoria do ensino primário do Estado de Sergipe. 
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1965 a 1966 Desenvolveu estudos preliminares para o projeto técnico-econômico para 

implantação do Distrito Industrial de Aracaju (DIA); Fundou o projeto da 

Telefônica de SE (TELESE); elaborou e executou o programa e formação 

de pessoal técnico de nível superior para o desenvolvimento econômico do 

Estado. 

1965 a 1969 Trabalhou no primeiro plano de eletrificação do Estado de Sergipe. 

1966 Membro da Junta de Coordenação do FINEP (Fundo de Financiamento de 

Projetos), por designação do Ministro do Planejamento e do Conselho 

Consultivo do Banco do NE do BR S/A, na qualidade de representante do 

Governo do Estado de SE; Projetou a criação da Fundação do Ensino 

Técnico-Profissional, de Nível Médio do Estado, incluindo projeto de 

engenharia para construção da Escola Modelo e do projetou a criação da 

Companhia de Serviços Gráficos de Sergipe; projeto de organização e 

implantação da COHAB (Companhia de Habitação Popular de SE) e 

primeiro plano de habitação popular do estado de SE; plano para o 

Desenvolvimento da Pecuária de Corte e da Bacia Leiteira de SE, plano de 

ação para o governo do estado e plano de desenvolvimento do estado de 

SE; coordenou os estudos de viabilidade para a abertura da Barra de 

Aracaju e para o aproveitamento das jazidas de sais minerais de SE e o 

primeiro plano de eletrificação rural do Estado de SE; Designado, por 

decreto do presidente da República para integrar a Comissão Especial de 

Revisão de Legislação de Normas financeiras e Orçamentárias junto ao 

conselho Técnico e Econômico e Finanças do Ministério da Fazenda; 

projeto do primeiro plano de eletrificação Rural do Estado e Sergipe; 

Projeto de organização e implantação da Companhia de Habitação Popular 

e Sergipe (CIHAB) e primeiro plano de Habitação popular do Estado de 

Sergipe. 

1967 Pelo Decreto nº 269, de 28/02/1967 participou dos trabalhos do Conselho 

Universitário, quando da elaboração do Estatuto Básicos para implantação 

da UFS. 

1968 Concorreu à eleição para o cargo do 1º Reitor da UFS, seu nome se 

encontrava na lista tríplice. Além de Prof. João Cardoso e Antônio 

Tavares de Bragança. 

8/10 a 5/11 de 1968 Participou do Seminário sobre a Administração Municipal, promovido 

pela Fundação Alemã para países em via de desenvolvimento, em Berlim. 

1968-1970 Prefeito de Aracaju. Procurou dotar a prefeitura de organização funcional, 

estabeleceu planejamento para a ação de governo, formulou projeto de 

reforma urbana da cidade, que permitiu mudar a configuração e a 

paisagem de Aracaju para as próximas gestões. Supervisionou a reforma 
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administrativa do município de Aracaju. 

1969 Supervisionou: a reforma no código tributário do Município de Aracaju, 

do programa experimental de recuperação de favelas de Aracaju; do 

projeto técnico-econômico do Centro de Abastecimento de Aracaju 

(CENARA) e do Cadastro Imobiliário do Município de Aracaju; do plano 

de desenvolvimento Comunitário do Município de Aracaju; dos estudos 

para a implantação do orçamento – programa do município de Aracaju e 

para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Município 

de Aracaju. 

1976-1980 Reitor da Universidade Federal de Sergipe. 

1976 Iniciou o projeto de construção do Campus da UFS; Propôs uma politica 

de gestão para a UFS e uma gerência de Recursos Humanos e tomou 

posições contra os Decretos 228 e 447 que impediam o florescimento das 

lideranças estudantis e crescimento dos pensamentos crítico no âmbito da 

UFS. 

 

23 de outubro de 1986 Morreu em Aracaju 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES - (S.D) 

 

 

 Presidente e membro do Sindicato dos Contabilistas de SE e do Conselho Regional de 

Contabilidade;  

 Representante em SE do Conselho Regional dos Economistas Profissionais da 3ª Região, 

com sede em Recife-PE; 

 Participou da organização da APES (Associação de Servidores Públicos do Estado de 

Sergipe) sendo o primeiro presidente. 

 

FONTES: MENEZES SOBRINHO (1996); GARCIA (1984); SILVEIRA (2008) e BARRETO 

(2003). Cf. na bibliografia referência completa. 
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CONSU- CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

RESOLUÇÕES  NA GESTÃO  DE  JOSÉ  ALOÍSIO  DE  CAMPOS 

 

 

NÚMERO/ANO EMENTA 

 

1976 

040/1976 FIXA NOVOS QUANTITATIVOS E VALORES DOS SALÁRIOS, COMISSÕES E 

GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA UFS. 

039/1976 APROVA PROPOSTA DO ORÇAMENTO PRÓPRIO DA UFS. 

038/1976 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE CR$ 9.457.300,00. 

037/1976 ALTERA NORMAS PARA A HABILITAÇÃO À LIVRE DOCÊNCIA DA UFS. 

 

036/1976 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE PREMEN / UFS / SEC -SE. 

035/1976 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE CONDESE / UFS 

034/1976 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ES / DER - SE E UFS. 

033/1976 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MEC / UFS. 

032/1976 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 1.687.100,00. 

031/1976 APROVA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 

6.195.300,00. 

030/1976 APROVA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 

3.239.800,00.  

 

029/1976 AUTORIZA A REITORIA A ADQUIRIR POR COMPRA O PARQUE GRÁFICO DA 

LIVRARIA REGINA LTDA, PARA IMPLANTAÇÃO DA IMPRENSA 

UNIVERSITÁRIA.  

 

028/1976 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM.  

 

https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31429&key=6c45ec227aefe93c76922e72e3210b7f
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31422&key=531ab9d9aff844dae653f55b55fe2966
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31421&key=e727323a916b11d039f109ce2af5827d
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31420&key=4d8e33ece8966169e8083b526593c189
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027/1976 ESTABELECE LIMITE DE RECOLHIMENTO DE TAXAS POR SERVIÇOS 

PRESTADOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE A 

ÓRGÃOS DA UFS.  

 

026/1976 CRIA CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSORES ESPECIAIS DO REITOR.  

 

025/1976 ESTABELECE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA O PESSOAL TÉCNICO 

E ADMINISTRATIVO DA UFS.  

 

023/1976 DECIDE SOBRE SITUAÇÃO DA ALUNA ELIANA OLIVEIRA SEIXAS - 6764/76.  

 

022/1976 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / EMSETUR.  

 

021/1976 APROVA ENQUADRAMENTO DO PROF. ARMANDO FERREIRA DE BARROS.  

 

020/1976 AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 

7.008.600,00.  

 

019/1976 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A UFS / FUNDAÇÃO CARLOS 

CHAGAS.  

 

018/1976 FIXA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO VESTIBULAR DE 1977.  

 

017/1976 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / FUNARTE.  

 

016/1976 INCLUI PROFESSORES SECUNDÁRIOS, LOTADOS NO COLÉGIO DE 

APLICAÇÃO, NO PLANO DE RECLASSIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE DA 

UFS.  

 

015/1976 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / ITPS - 3877/75.  

 

014/1976 CRIA ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E APROVA O SEU 

REGULAMENTO.  

 

013/1976 FIXA NOVOS QUANTITATIVOS E VALORES DOS SALÁRIOS, COMISSÕES E 

GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DA UFS.  
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012/1976 RETIFICA RESOLUÇÃO Nº 20/75/CONSU E AUTORIZA ALIENAÇÃO. 

ALTERAÇÕES: 

 REVOGA a Resolução nº 020/1975, de 18 de Novembro de 1975. 

OBSERVAÇÃO: REVOGA RES. N° 20/75/CONSU. 

011/1976 FIXA TAXA PARA REGISTRO DE DIPLOMA.  

 

010/1976 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / MEC.  

 

009/1976 APROVA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / DEPARTAMENTO 

DE ENSINO FUNDAMENTAL - DEF / MEC.  

 

008/1976 APROVA ORÇAMENTO E PLANO DE APLICAÇÃO DO DCE.  

 

007/1976 APROVA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA UFS.  

 

006/1976 APROVA REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DA UFS.  

 

005/1976 REAJUSTA JETON DE PRESENÇA.  

 

004/1976 APROVA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS /SESC.  

 

003/1976 APROVA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / SEC.  

 

002/1976 APROVA A TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1975, DA UFS.  

 

001/1976 APROVA PLANO DE RECLASSIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE DA UFS.  

 

1977 

042/1977 CONHECE DE RECURSO DE INTERPOSTO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO 

DE REITOR, MAS LHE NEGA PROVIMENTO.  

 

https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=47850&key=f5a21ec0280a4f0584c6c382c2066885
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041/1977 ESTABELECE PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PARA PROFESSOR 

ASSISTENTE.  

 

040/1977 FAZ MODIFICAÇÕES NO PROJETO DE REFORMA DO ESTATUTO DA UFS A 

FIM DE ADAPTÁ-LO AO DECRETO Nº 80.536 DE 11.10.77.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 10/98/CONSU. 

039/1977 ATUALIZA OS VALORES DAS TAXAS COBRADAS PELA UFS, PELA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA ESCOLAR E ADMINISTRATIVA.  

 

038/1977 REFERENDA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR 

DE CR$ 28.00,00.  

 

037/1977 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS E O CONDESE.  

 

036/1977 FIXA TAXA PARA EXAME MÉDICO FUNCIONAL NA UFS.  

 

035/1977 APROVA A PROPOSTA DO ORÇAMENTO PROGRAMA DA UFS PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1978.  

 

034/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / FCC.  

 

033/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / INPS.  

 

032/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / PEBE.  

 

031/1977 DECIDE SOBRE RECURSO INTERPOSTO POR PROFESSOR ALBINO 

FIGUEIREDO MELO.  

 

030/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS / IJNPS.  

 

029/1977 REFERENDA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / SEC / 

COMPANHIA DE DEFESA DO FOLCLORE BRASILEIRO.  

 

028/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 15.00,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  
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027/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 228.200,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  

 

026/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 6.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  

 

025/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 12.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  

 

024/1977 APROVA TERMO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFRJ / UFS.  

 

023/1977 APROVA REFORMA DO ESTATUTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE.  

 

022/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O UFRJ / UFS.  

 

021/1977 OUTORGA TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO AO DR.GONÇALO 

ROLLEMBERG LEITE.  

 

020/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O DNER / UFS.  

 

019/1977 APROVA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE IEL / UFS.  

 

018/1977 NEGA PROVIMENTO A RECURSO INTERPOSTO POR SÉRGIO EMANUEL DE 

OLIVEIRA CONTRA DECISÃO DA CONGREGAÇÃO DO IFCH.  

 

017/1977 ESTABELECE CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO 

DE REFORMA DO ESTATUTO DA UNIVERSIDADE.  

 

016/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE DESO / UFS.  

 

015/1977 REFERENDA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR 

DE CR$ 720.000,00. - 01479/77.  

 

014/1977 RETIFICA ALÍNEA DA RESOLUÇÃO Nº 06/77/CONSU.  
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013/1977 APROVA TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO BÁSICO CELEBRADO ENTRE A 

UFS / FBHC / FUNRURAL.. 

 

012/1977 APROVA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE PETROBRÁS S A / 

PETROBRÁS FERTILIZANTES S A/ UFS.  

 

011/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / FBHC.  

 

010/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / ITPS.  

 

009/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / COPPE.  

 

008/1977 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / UFRJ.  

 

007/1977 AUTORIZA A REITORIA A CRIAR, SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA, 

A EMPRESA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA S/A - UNIGRÁFICA.  

 

006/1977 ATUALIZA VALORES DAS TAXAS COBRADAS PELA UFS, PELA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR E ADMINISTRATIVA.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. N° 14/77/CONSU. 

005/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 25.000,00.  

 

004/1977 ESTABELECE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA NOS 

CONCURSOS DE LIVRE DOCÊNCIA.  

 

003/1977 APROVA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE DNER / UFS.  

 

002/1977 MODIFICA REDAÇÃO DO ARTIGO 18 DO REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO.  

 

001/1977 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 184.762,00.  

 

1978 

012/1978 DISPÕE SOBRE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
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COLABORADORES ESPECIAIS.  

 

011/1978 APROVA PRESTAÇÃO DE CONTRAS DO DCE.  

 

010/1978 DISCIPLINA ELEIÇÕES DIRETAS PARA O DCE.  

 

009/1978 DISCIPLINA A APRECIAÇÃO E DISCUSSÕES DE PROJETOS DE REFORMA E 

ELABORAÇÃO DE REGIMENTOS.  

 

008/1978 DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS CENTROS.  

 

007/1978 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / FEBSF.  

 

006/1978 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UFS / UFPR.  

 

005/1978 DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REITORIA DA UFS.  

 

004/1978 APROVA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE UFS /CEF.  

 

003/1978 APROVA PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE 

CR$ 219.600,00.  

 

002/1978 INTRODUZ MODIFICAÇÕES NO PROJETO DE REFORMA DO ESTATUTO DA 

UFS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 10/98/CONSU. 

001/1978 DAR PROVIMENTO A RECURSO INTERPOSTO POR ALUNAS DO IFCH. 

1979 

016/1979 ESCOLHE NOME DE ENTIDADES DE ACORDO COM O § 1° DO ART. 8° DO 

RGU.  

 

015/1979 CONSTITUI COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO 

ELEITORAL.  

 

014/1979 APROVA O REGIMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. N° 01/83/CONSU. 
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013/1979 CONFERE MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL AO PROFESSOR ROBERTO 

DANIEL MARTINS PARREIRA.  

 

012/1979 APROVA NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS / TRABALHO PARA 

ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS NA UFS.  

 

011/1979 APROVA REGIMENTO DA BIBLIOTECA CENTRAL.  

 

010/1979 APROVA NORMAS PARA CONCURSO DE PROFESSOR ASSISTENTE.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA RES. N° 02/81/CONSU. 

009/1979 ESTABELECE REQUISITO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE 

TRABALHO DE AUXILIAR DE ENSINO  

 

008/1979 APROVA REGIMENTO DO CONSU.  

 

007/1979 APROVA REGIMENTO INTERNO DA REITORIA.  

OBSERVAÇÃO: *ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES Nº 06/80/CONSU 

04/81/CONSU 06/81/CONSU 01/82/CONSU 01/83CONSU 04/83/CONSU 

07/86/CONSU 09/86/CONSU. REVOGADA PELA RESOLUÇÃO Nº 001/2005/CONSU. 

006/1979 DECIDE SOBRE RECURSO INTERPOSTO PELO ALUNO IVAN BEZERRA 

SANT'ANNA.  

 

005/1979 APROVA AFASTAMENTO DE PROFESSORES NO BIÊNIO 1979 / 1981.  

 

004/1979 APROVA PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PROFESSOR JOSÉ 

CARLOS CAMPOS ALVES.  

 

003/1979 APROVA PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA SÔNIA 

MARIA VAN DIJK LIMA.  

 

002/1979 APROVA PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PROFESSOR GERALDO 

MOREIRA MELO.  

 

001/1979 APROVA O REGIMENTO GERAL DA UFS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. N° 14/86 E 04/94/CONSU. 

1980 
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009/1980 APROVA NORMAS PARA CONCURSO DE PROFESSOR ADJUNTO.  

 

008/1980 DISCIPLINA PERÍODO PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVOS FUNCIONAIS 

POR TÍTULOS E POR PRODUÇÃO CIENTÍFICA.  

 

007/1980 DISPÕE SOBRE AS CONCESSÕES DE DIÁRIAS.  

 

006/1980 APROVA REESTRUTURAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. Nº 07/79/CONSU. REVOGADA PELA RES. Nº 

001/2005/CONSU. 

005/1980 APROVA REGULAMENTO DE PESSOAL DA UFS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RESOLUÇÕES. N° 07/81/ E 02/92/CONSU. 

004/1980 ESTABELECE NORMAS PARA CONCESSÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL.  

 

003/1980 SUSTA DECISÃO SOBRE O RECURSO DO PROF°. BALDUINO RAMALHO.  

 

002/1980 NEGA PROVIMENTO A RECURSO INTERPOSTO PELA PROF ª. Mª DA GLÓRIA 

COSTA MONTEIRO.  

 

001/1980 CONFERE MEDALHA DE MÉRITO UNIVERSITÁRIO AO PROF°. EDSON 

MACHADO DE SOUZA. 

 

CONEPE - CONSELHO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

 

1976 

023/1976 APROVA TESTE DE CONDIÇÃO FÍSICA PARA O CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  

 

022/1976 APROVA REALIZAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

EDUCACIONAIS.  

 

021/1976 "REFERENDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO 

""COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ATRAVÉS DA IMAGEM E DO SOM""."  
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020/1976 ADMITE VALIDADE DE TÍTULO DO PROF°. JOÃO ANTÔNIO MACEDO 

SANTANA.  

 

019/1976 APROVA DEPARTAMENTALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA.  

 

018/1976 APROVA CURRÍCULO DOS CURSOS DE ENGENHARIA QUÍMICA, 

ENGENHARIA CIVIL, QUÍMICA INDUSTRIAL E LICENCIATURA EM 

QUÍMICA (II GRAU).  

 

017/1976 APROVA DEPARTAMENTALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 

FÍSICA.  

 

016/1976 APROVA CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA (II GRAU) E 

EM FÍSICA (II GRAU).  

 

015/1976 APROVA DEPARTAMENTALIZAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS.  

 

014/1976 APROVA CURRÍCULO DOS CURSOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA E 

ENFERMAGEM.  

 

013/1976 APROVA DEPARTAMENTALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA.  

 

012/1976 APROVA CURRÍCULO DAS LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (II 

GRAU) E EM EDUCAÇÃO FÍSICA E TÉCNICO DE DESPORTOS (MASCULINA E 

FEMININA).  

 

011/1976 APROVA CURRÍCULO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS I GRAU.  

 

011/1976 FAZ CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

 

010/1976 APROVA NORMAS GERAIS E PROGRAMAS DO CONCURSO VESTIBULAR -

77.  

 

009/1976 APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFª. NEUZA MARIA DE SALES RIBEIRO EM 

CURSO NA FRANÇA.  

 



133 
 

008/1976 APROVA PLANO DE PESQUISA DO PROF° JOSÉ BARRETO FONTES.  

 

007/1976 APROVA A CRIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ESTUDOS SOCIAIS - HABILITAÇÃO HISTÓRIA E DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA  

 

006/1976 APROVA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GEOGRAFIA 

APLICADA AO PLANEJAMENTO.  

 

005/1976 APROVA TRABALHO DO PROF°. JÚLIO FLÁVIO PRADO.  

 

004/1976 "APROVA REALIZAÇÃO DO CURSO ""SISTEMÁTICA TEÓRICO / PRÁTICA 

DA RECICLAGEM NO SERVIÇO SOCIAL."  

 

003/1976 APROVA PROJETO DE PESQUISA DA PROFª. MARIA DA GLÓRIA SANTANA 

DE ALMEIDA.  

 

002/1976 "APROVA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ""ESTATÍSTICA 

TEÓRICA E APLICADA""."  

 

001/1976 APROVA TRABALHO DO PROF°. JOSÉ HERMENEGILDO DA CRUZ.  

 

1977 

029/1977 RECOMENDA À FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS APRESENTAR NO 

PRAZO DE 30 DIAS AS NORMAS DISCIPLINADORAS DOS ESTÁGIOS DO 

CURSO DE MEDICINA.  

 

028/1977 APROVA ALTERAÇÕES DAS NORMAS GERAIS E PROGRAMA DO 

CONCURSO VESTIBULAR DE 1978.  

 

027/1977 "APROVA CURSO DE EXTENSÃO EM ""MATEMÁTICA APLICADA""."  

 

026/1977 HOMOLOGA RESULTADO DE CONCURSO DE LIVRE DOCÊNCIA EM 

BIOGEOGRAFIA E GEOGRAFIA DE POPULAÇÃO.  

 

025/1977 "APROVA CURSO DE EXTENSÃO SOBRE ""TRANSPORTE DE MASSA""."  
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024/1977 DEFINE SITUAÇÃO DA ALUNA MARIA GORETTI CRUZ FIGUEIREDO.  

 

023/1977 PROPÕE AO CONSU A REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO AO 

CEP, DE PEDIDO DE EXAME DE TÍTULOS PARA CONCURSO DE PROFESSOR 

ASSISTENTE.  

 

022/1977 APROVA AS NORMAS PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA (MASCULINA E FEMININA), BEM COMO OS TESTES 

DE HABILITAÇÃO MOTORA E CONDICIONAMENTO FÍSICO.  

 

021/1977 HOMOLOGA RESULTADO DE CONCURSO DE LIVRE DOCÊNCIA EM 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS.  

 

020/1977 "RECONHECE COMO VÁLIDO O TÍTULO DE ""MESTRE EM ARTES "", 

CONFERIDO A PROFESSORA BRIGITTE AGATHE VAN DER HAEGEN, PARA 

EFEITO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL."  

 

019/1977 ADMITE COMO VÁLIDO O TÍTULO DO PROF°. JOÃO ANTÔNIO MACEDO 

SANTANA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL A 

NÍVEL DE MESTRADO.  

 

018/1977 ALTERA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 28 E DO § 3° DO ART. 

70 DAS NORMAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CICLOS 

DE GRADUAÇÃO E SISTEMA DE CRÉDITOS DA UFS.  

 

017/1977 APROVA NORMAS GERAIS E PROGRAMAS DO CONCURSO VESTIBULAR 78.  

 

016/1977 PERMUTA CÓDIGO DAS DISCIPLINAS QUÍMICA ANALÍTICA 

QUANTITATIVA I E QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA II.  

 

015/1977 PARTICIPAÇÃO DA PROFª. SÔNIA ROSÁLIA GOLOB EM MESTRADO NO 

CANADÁ.  

 

014/1977 HOMOLOGA RESULTADO DO CONCURSO DE LIVRE DOCÊNCIA EM 

MICROBIOLOGIA.  
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013/1977 APROVA OFERTA DO CURSO DE COMPUTAÇÃO PARA PROFESSORES DA 

ÁREA DE ENGENHARIA.  

 

012/1977 INTERFERE REQUERIMENTO DE ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA 

DO 1° GRAU EM COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DO ILAC.  

 

011/1977 REVOGA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 73 DAS NORMAS PARA 

ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CICLOS DE GRADUAÇÃO E 

SISTEMA DE CRÉDITOS DA UFS.  

 

010/1977 INDEFERE PEDIDO DO AUXILIAR DE ENSINO ROBERTO JOSÉ DA PAIXÃO.  

 

009/1977 INDEFERE PEDIDO DO AUXILIAR DE ENSINO JOÃO ANTÔNIO MACEDO 

SANTANA DE INCENTIVO DE ESPECIALIZAÇÃO.  

 

008/1977 APROVA PLANO DE PESQUISA DO PROF°. JOSÉ IBARÊ COSTA DANTAS.  

 

007/1977 "APROVA PROJETO DE PESQUISA SOBRE O MINERAL ""TAQUIDRITA""."  

 

006/1977 AUTORIZA MODIFICAÇÕES NO ILAC. (INSTITUTO DE LETRAS, ARTES E 

COMUNICAÇÃO).  

 

005/1977 APROVA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LICENCIATURA EXPERIMENTAL 

PARCELADA PARA PROFESSORES LEIGOS EM CIÊNCIAS.  

 

004/1977 INDEFERE PEDIDO DO AUXILIAR DE ENSINO ANTÔNIO CARVALHO DA 

PAIXÃO.  

 

003/1977 APROVA OFERTA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ESTATÍSTICA.  

 

002/1977 RECONHECE VALIDADE DE TÍTULO DE MESTRADO DA PROFª. BRIGITTE 

AGATH VAN DER HAEGEN.  

 

001/1977 NEGA VALIDADE DE TÍTULO DO PROF°. GERALDO MOREIRA MELO.  
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1978 

024/1978 APROVA REGIMENTO DO CONSELHO DO ENSINO E DA PESQUISA.  

 

023/1978 ALTERA O ESQUEMA CURRICULAR DAS LICENCIATURAS CURTAS E 

PLENAS DA UFS PARA EFEITO DE DIPLOMAÇÃO.  

 

022/1978 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. DENIS CRUZ MENEZES EM CURSO DE 

EXTENSÃO.  

 

021/1978 APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFª. ROSE MARY MENEZES MONTEIRO EM 

CURSO DE EXTENSÃO.  

 

020/1978 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. ALBERTO TEIXEIRA CHAVES FILHO 

EM PROGRAMA DE ESTUDO.  

 

019/1978 APROVA TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS ENTRE AS DISCIPLINAS DA 

UFS E AS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO (CENPRO).  

 

018/1978 CONSIDERA COMO VÁLIDOS OS CRÉDITOS DAS DISCIPLINAS 

MINISTRADAS POR PROFESSORES DA COPPE E POR PROFESSORES DA UFS 

DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA COPPE.  

 

017/1978 AUTORIZA ANTECIPAÇÃO DE ESTÁGIO OPCIONAL DO ALUNO ANTÔNIO 

CARLOS SOBRAL SOUZA.  

 

016/1978 ALTERA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O CONCURSO 

VESTIBULAR 79 DA UFS.  

 

015/1978 AUTORIZA PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DA PROFª SÔNIA ROSÁLIA 

GOLOB.  

 

014/1978 AUTORIZA PRORROGAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

GEOGRAFIA APLICADA AO PLANEJAMENTO.  

 

013/1978 APROVA CURSO DE EXTENSÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.  
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012/1978 APROVA PLANO DE PESQUISA - CONVÊNIO UFS E A SECRETARIA 

EXECUTIVA DO CONSELHO EXECUTIVO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO.  

 

011/1978 "APROVA REALIZAÇÃO DE CURSO ""PROJETO DE ENGENHARIA 

RODOVIÁRIA"" EM CONVÊNIO COM O DNER. "  

 

010/1978 APROVA NORMAS GERAIS E PROGRAMAS DO CONCURSO VESTIBULAR - 

79  

 

009/1978 PARTICIPAÇÃO DE PROF°. JUAN JOSÉ RAIVAS PÁSCUA EM CURSO DE 

DOUTORADO.  

 

008/1978 APROVA A ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - CIENTÍFICA DOS CENTROS E 

DEPARTAMENTOS DA UFS.  

 

007/1978 APROVA TABELAS DE EQUIVALÊNCIAS.  

 

006/1978 APROVA NORMAS PARA APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.202 DE 17.04.75, 

RELATIVA A ALUNAS GESTANTES.  

 

005/1978 APROVA PROJETO DA PROFª MARIA THETIS NUNES.  

 

004/1978 APROVA PLANO DE PESQUISA DO PROF°. JOSÉ SILVÉRIO LEITE FONTES.  

 

003/1978 ESTABELECE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

OU TÉCNICA COM VISTAS AO RESPECTIVO INCENTIVO.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 10/79/CONEP. 

002/1978 APROVA PLANO DE CURSO DE ENG. DE PROCESSAMENTO PETROQUÍMICO 

EM CONVÊNIO COM A PETROBRÁS.  

 

001/1978 ESTABELECE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DE DOCENTES.  

 

1979 

022/1979 APROVA PROJETO DE REFORMA CURRICULAR DA UFS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES Nº 05/81/CONEP 11/81/CONEP 

12/81/CONEP 06/83/CONEP 09/83/CONEP 19/83/CONEP 06/84/CONEP 

07/85/CONEP 08/85/CONEP 09/85/CONEP 16/86/CONEP 17/91/CONEP E 
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11/91/CONEP. 

021/1979 ALTERA A RES. Nº 20/79/CONEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

020/1979 APROVA NORMAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

CICLOS DE GRADUAÇÃO E SISTEMA DE CRÉDITOS DA UFS.. 

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 11/81/CONEP E ALTERADA PELA RES. 

Nº 21/79/CONEP 

019/1979 ELIMINA PRÉ-REQUISITOS DE DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DE 

PEDAGOGIA.  

 

018/1979 AUTORIZA MATRÍCULA DE ALUNOS DE MEDICINA EM DÉBITO COM UMA 

DISCIPLINA PARA CURSAREM O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO.  

OBSERVAÇÃO: REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 22/2006/CONEP 

017/1979 APROVA NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE 

APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DA UFS.  

 

016/1979 "APROVA PLANO DE PESQUISA ""ANÁLISE DAS FUNÇÕES SÓCIO-

INSTITUCIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL NO NORDESTE""."  

 

015/1979 APROVA NORMAS GERAIS DO CONCURSO VESTIBULAR DE 1980.  

 

014/1979 APROVA PROJETO DE PESQUISA DA PROFª. DIANA DE FARO LEAL DINIZ.  

 

013/1979 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. JOÃO SAMPAIO D'AVILA EM CURSO 

NA UNIVERSIDADE DE HOUSTON.  

 

012/1979 ALTERA O ART. 41DAS NORMAS PARA ESTRUTURAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DOS CICLOS DE GRADUAÇÃO E SISTEMA DE CRÉDITOS.  

 

011/1979 APROVA CONVÊNIO ENTRE A UFS E A UFPB, VISANDO APROVEITAMENTO 

CURRICULAR POR ALUNOS OU GRADUADOS DAS DUAS UNIVERSIDADES.  

 

010/1979 ALTERA ALÍNEA B DO ART.1°DA RES.Nº 03/78/CONEP.  

OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. N° 03/78/CONEP. 

009/1979 APROVA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ECONOMIA.  
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008/1979 APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA MARIA OLGA DE ANDRADE EM 

CURSO DE DOUTORADO NOS EUA.  

 

007/1979 APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA BRIGITTE AGATHE VAN DER 

HAEGEN EM CURSO DE DOUTORADO NOS EUA.  

 

006/1979 "APROVA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ""MODELOS DE PRÁTICA NOS 

CAMPOS DE APLICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL."  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 24/80/CONEP. 

005/1979 "APROVA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO UM "" ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA""."  

 

004/1979 APROVA PROJETO EDUCACIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSOS DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS - CONVÊNIO PREMEN/SEC/UFS.  

 

003/1979 "APROVA PROJETO DE PESQUISA SOBRE ""ÁREAS AGROPASTORIS COM 

COMBINAÇÕES AGRÍCOLAS SUBCOSTEIRAS""."  

 

002/1979 APROVA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MATEMÁTICA.  

 

001/1979 "APROVA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO UM ""QUÍMICA ANALÍTICA""."  

 

1980 

024/1980 ALTERA A RES. Nº 06/79/CONEP.  

OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. N° 06/79/CONEP. 

023/1980 "SUSPENDE TEMPORARIAMENTE A RES. Nº 05/80 NO QUE SE REFERE AO 

PRÉ-REQUISITO DA MATÉRIA DE ENSINO ""ESTRUTURA DE AÇO E 

MADEIRA""."  

 

022/1980 APROVA TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

 

021/1980 "APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFª. RUTE SANTANA REIS EM CURSO DE 

""DOCTORAT D' UNIVERSITÉ"" NA UNIVERSIDADE DE LYON NA FRANÇA."  

 

020/1980 INDEFERE REQUERIMENTO DOS GRADUADOS ISABEL CRISTINA DANTAS 

OLIVEIRA, CARLOS JOSÉ OLIVEIRA MELO, MARIA TEREZA BARRETO 

PRUDENTE E MARIA LÍCIA SILVA SANTOS.  
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019/1980 ALTERA RES. Nº 05/80/CONEP.  

OBSERVAÇÃO: ALTERA RES. N° 05/80/CONEP. 

018/1980 RECONHECE EM LICENCIATURA PLENA O CURSO DA PROFª. LIOMAR DE 

OLIVEIRA QUARANTA.  

 

017/1980 APROVA NORMAS GERAIS DO CONCURSO VESTIBULAR DE 1981.  

 

016/1980 APROVA PROJETO DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DO 

CECH, SOB A CONDENAÇÃO DO PROF°. JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA 

DINIZ.  

 

015/1980 APROVA PARTICIPAÇÃO DA PROFª. SUZANA PRADO DE OLIVEIRA EM 

CURSO NA FRANÇA.  

 

014/1980 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. FRANCISCO PRADO REIS NO CURSO 

DE PÓS-DOUTORADO NA FRANÇA.  

 

013/1980 APROVA AS NORMAS DO SISTEMA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA 

UFS.  

 

012/1980 "APROVA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL UM ""ANÁLISE 

DE SISTEMA""."  

 

011/1980 APROVA NORMAS GERAIS DE ESTÁGIO DA UFS.  

 

010/1980 INDEFERE RECURSO DO PROF°. JOÃO ANTÔNIO MACEDO SANTANA.  

 

009/1980 CRIA UM TURNO DO CURSO DE DIREITO EM HORÁRIO NOTURNO.  

 

008/1980 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. JOSÉ ALEXANDRE FELIZOLA DINIZ EM 

CONGRESSO NO JAPÃO.  

 

007/1980 APROVA PARTICIPAÇÃO DO PROF°. FRANCISCO PRADO REIS EM 

CONGRESSO NO MÉXICO.  
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006/1980 APROVA PLANO DE PESQUISA DO PROF°. JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS 

SOBRINHO.  

 

005/1980 APROVA AS NORMAS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR DA UFS.  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 19/80/CONEP. 

004/1980 DEFINE A CONSTITUIÇÃO DOS COLEGIADOS DE CURSO E A VINCULAÇÃO 

DOS CURSOS AOS COLEGIADOS  

OBSERVAÇÃO: ALTERADA PELA RES. Nº 13/87/CONEP. 

003/1980 APROVA O PLANO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTAIS DA UFS.  

 

002/1980 INDEFERE SOLICITAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO VESTIBULAR - 

80  

 

001/1980 APROVA PLANO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS DO (QLAM). CURSO DE 

QUÍMICA DE PETRÓLEO ANÁLISE DE LAMA . 
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Imagem: 7 - Diploma de Formatura de José Aloísio de Campos 
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Imagem 9: foto da pesquisadora na Faculdade de Economia da Universidade Federal da 

Bahia. 

 


