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Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas 

continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as 

coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-

história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história 

não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um 

fato. Os dois juntos - sou eu que escrevo o que estou 

escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um 

contato interior e inexplicável [...].   

 
 

LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: 

Rocco,1977.p.11.
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RESUMO 

 

Este estudo propõe uma reflexão acerca do significado do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Sergipe, pautado no panorama educacional, social e econômico do 

Estado. Na presente dissertação, investigou-se se havia demanda por biólogos no Estado de 

Sergipe, a partir das existentes opções de atuação desses profissionais; bem como das 

escolhas curriculares que contribuíram para o desenvolvimento das identidades dos 

formandos no curso de Ciências Biológicas na UFS. O marco temporal trabalhado foi o de 

1969 a 1983.  O referencial teórico escolhido foi Bourdieu (1974; 2004), com o uso das 

categorias de Campo e Capital Científico; além de Silva (2011), com as categorias de 

Currículo e Identidade; Chartier (1990), com Representação e Thompson (1992), com o 

conceito de História Oral. As diferentes fontes utilizadas foram: os depoimentos orais, as atas, 

os decretos, as fotografias, os relatórios, as leis e os ofícios. Esse estudo contribuirá com as 

pesquisas sobre História do Ensino Superior em território sergipano.    

 

Palavras-chave: Campo; Currículo; Curso de Ciências Biológicas; História do Ensino 

Superior; Identidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study proposes a reflection about the meaning of the course of Biological Sciences, 

Universidade Federal de Sergipe, guided by the panorama educational, social and economic 

status. In this thesis, we investigated whether there was demand for biologists in the State of 

Sergipe, from the existing options for performance of these professionals; as well as the 

choices curriculum that contributed to the development of the identities of the trainees in the 

course of Biological Sciences at the UFS. The temporal march worked was the 1969 to 1983. 

The theoretical framework chosen was Bourdieu (1974; 2004), with the use of categories of 

Field and Scientific Capital; in addition, Silva (2011), with the categories of Curriculum and 

Identity; Chartier (1990), with Representation and Thompson (1992), with the concept of Oral 

History. The various sources used were: oral testimony, the minutes, the decrees, the 

photographs, reports, laws and trades. This study will contribute to the research on the History 

of Higher Education in territory Sergipe who. 

 

Keywords: Field; Curriculum; Course of Biological Sciences; History of Higher Education; 

Identity. 
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Acreditou-se que um dos ângulos de visão privilegiado sobre as coisas que compõem o 

mundo seja o educacional, pois ele foi e é o contorno do fazer humano. Por conta do ato de 

educar foram possíveis, por exemplo, as formações acadêmicas dentro de centros destinados à 

produção de cultura, como as universidades.  

Escolheu-se a Licenciatura Plena em Ciências Biológicas como curso de graduação. E 

surgiu curiosidade sobre as escolhas que foram feitas para a organização inicial daquele curso 

e, em que medida, o campo de trabalho foi pensado naquele momento. A partir do primeiro 

contato com a História da Educação, começou-se a pensar, a ler, a pesquisar e a escrever 

sobre a história do próprio Curso de Ciências Biológicas
1
 da Universidade Federal de Sergipe. 

Em consequência desta predisposição, buscou-se estudar a teoria da História e a 

História Cultural. Com estas lentes foi possível observar e selecionar métodos que 

delineassem uma História do curso de Ciências Biológicas na UFS.  

Quanto à História Cultural, o conceito utilizado neste estudo foi o do pesquisador 

Burke (2008), que deslocou o foco da definição em si mesma, centrando sua preocupação nos 

métodos que caracterizavam a História Cultural. Este mesmo autor, na obra O que é História 

Cultural?, abordou também um conceito para Nova História Cultural
2
, baseado nos métodos e 

nas opções de abordagem históricos, utilizados na presente pesquisa. 

Deve-se salientar que, de acordo com os conceitos tomados no livro de Burke (2008), 

esta dissertação possui abordagens pautadas na História Cultural e na Nova História Cultural. 

No que concerne ao uso da teoria da História, para buscar uma visão científica 

fundamentada no trabalho histórico, observou-se a escrita de Rüsen (2001) que ajudou nesta 

compreensão, quando explicitou que “a teoria da história tem por objetivo analisar o que 

sempre foi base do pensamento histórico em sua versão científica e que, sem a explicitação e 

a explicação por ela oferecidas, nunca passaria de pressupostos e de fundamentos implícitos”. 

Ou seja, muito sumariamente, pode-se admitir que, o uso de uma teoria da História, como 

efetuado na presente dissertação, serviria para dar sentido à pesquisa histórica
3
. 

                                                           
1
 Alguns artigos anteriormente escritos sobre este objeto foram publicados, por mim, em eventos da área da 

História da Educação. Destaco quatro deles: Instituto de Biologia em Sergipe (1969 – 1983): reflexos da 

política de formação dos institutos de pesquisa no Brasil e A primeira turma de professores de Ciências 

Biológicas na Universidade Federal de Sergipe (1969 – 1975), ambos apresentados no VIII Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação (2010). Nestor Piva (1930 – 2004): um patologista nas Artes da Educação, 

da Medicina e da Política, apresentado no IV Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica (2010). E 

Investimentos na Educação Superior à época da ditadura militar: o caso do instituto de Biologia na 

Universidade Federal de Sergipe (1968 – 1983), apresentado durante o II Congresso Sergipano de História 

(2010). 
2
 Segundo Burke (2008, p.78), um dos paradigmas da Nova História Cultural é o estudo das práticas.  

3
 O autor citado não acredita em uma única teoria da história, mas na escolha de uma delas.  Já com relação ao 

“trabalho histórico”, o autor é bastante claro quando afirma que os conhecimentos dos fundamentos 



 

 

Com esta finalidade, apropriou-se de uma das funções da teoria da História, descrita 

pelo mesmo autor. Pois, no caso da seleção das fontes, descrita por Rüsen (2001), foi 

importante gerir a quantidade de material encontrado diante da necessidade dessa seleção para 

a escrita deste trabalho em que se buscou, nos moldes da Nova História Cultural, um estudo 

sobre Educação, no recorte de uma História do Curso de Ciências Biológicas da UFS, em 

conformidade com o saber histórico
4
. Pois, 

 

Os receios e as dificuldades dos estudiosos (e não apenas deles) diante da 

interminável massa do saber histórico são conhecidos. Nesse particular, a 

teoria da história pode despertar nos estudiosos a consciência de que é 

possível, e como, obter um saber orientador mediante um modelo 

interpretativo construído como teoria de maneira tal que a subjetividade do 

estudioso esteja incluída nesse saber. Com isso, os estudiosos apropriar-se-

iam efetivamente de seu saber histórico, pois este exerce, uma função de 

orientação (RÜSEN, 2001, p.40). 

 

Procurou-se selecionar as fontes não através de sua distinção clássica, entre os 

conceitos atualmente quase superados de fontes oficiais e fontes não oficiais; até porque cada 

vez mais estes limites tornaram-se tênues, com as abordagens realizadas nos recentes estudos 

de especialistas em fontes. Acompanharam-se os objetivos da pesquisa, buscando o 

compromisso estabelecido com as questões norteadoras. Ou seja, a discriminação das 

informações transformadas em fontes, seguiu especificamente o caminho metodológico 

impresso com base na intencionalidade deste estudo. E a importância do trabalho com os 

documentos e com as fontes, melhor remeteu aos procedimentos de análise e de crítica 

historiográfica
5
, previamente selecionados como opção de pesquisa. 

Não se cogitou a ideia de apresentar uma verdade única e inconteste sobre os episódios 

historiografados aqui, mas se pretendeu mostrar visões coerentes com o conjunto de lentes 

pelo qual se optou, à maneira da História da Educação, para compor uma História do Curso de 

Ciências Biológicas na UFS. 

O período compreendido entre o ano de aprovação do currículo pleno do curso de 

Ciências Biológicas da UFS (1969) até o ano que correspondeu à mudança do referido curso 

                                                                                                                                                                                     
metodológicos utilizados na pesquisa, se bem orientados, definem um trabalho como propriamente trabalho 

histórico. 
4
 Sobre os demais fundamentos da ciência histórica, ver Rüsen (2001). 

5
 Para uma fundamentação maior sobre trato com as fontes, consultar Pinsky & Luca (2009). E para outras 

discussões sobre o conceito de documento, consultar Le Goff (1996) e Certeau (1979). 



 

 

para as instalações laboratoriais do Campus Universitário de São Cristóvão
6
 (1983) foi a 

própria forma de demarcar o tempo nesta dissertação. Lembrou-se ainda que este foi o marco 

temporal no qual o campo de Ensino Superior das Ciências Biológicas surgiu e, 

consequentemente, iniciava suas atividades no Estado de Sergipe como parte do processo de 

estabelecimento do campo das Ciências Biológicas no Ensino Superior do Estado. 

Também sobre a época do início do curso, o trabalho de Alcântara & Franco (1998) 

foi significativo em descrições, em especial quando se lia que 

 

O curso de Ciências Biológicas da UFS teve seu currículo pleno aprovado 

em 1969 (Resolução s/n, de 04 de fevereiro de 1969), e foi implantado em 

1972 com a oferta de 30 vagas anuais e a entrada de 15 alunos por semestre.  

Diversas Resoluções do Conselho do Ensino e da Pesquisa mudaram 

códigos, nomenclaturas, cargas horárias e fizeram inclusões de disciplinas 

(ALCÂNTARA & FRANCO, 1998, p.249). 

 

Não obedecendo qualquer escolha inocente por tempos, nem por espaços específicos, 

deixou-se que o quadro revelasse sua moldura. Pintou-se o que se viu, sendo as escolhas 

metodológicas, produto das lentes com as quais se mirou 1969, num campo de visão 

multifocal, até a data de 1983.  

A partir desta data, a presente pesquisa não oferece considerações sobre o estudo 

histórico do objeto em questão que é o curso de Ciências Biológicas da UFS. Porém, como 

dificilmente as pesquisas históricas respeitam fielmente as propostas cronológicas
7
 

apresentadas por seus autores, com isso, não se quer dizer que não se delimita este estudo ao 

ano proposto de 1983, mas se refere a algumas insubordinações predeterminadas, dentro dos 

limites usados aqui. Ora se apresenta um retrocesso temporal imprescindível, ora se prolonga 

a data de 1983 ao sabor de considerações finais, na busca de elementos que, vez por outra, 

favoreceram um melhor entendimento sobre este estudo.  

Enfim, o objeto e o desenvolvimento de suas mudanças internas determinaram o 

marco temporal escolhido. Por isso, é importante destacar que esta pesquisa foi construída 

dando ênfase ao objeto, como mencionam os autores da História da Educação ser prática 

acertada para compor os caminhos necessários em prol de uma verdadeira pesquisa histórica 

voltada à análise da História Cultural; sendo necessário que assim se procedesse
8
.  

                                                           
6
 Na década de 1980 ocorreu a transferência gradativa da universidade para o campus universitário que, em 

1987, através da resolução 01/87 do Conselho Universitário institui o nome de “Cidade Universitária Prof. José 

Aloísio de Campos” ao citado campus. Cf. Guerra (2010). 
7
 Ver Veyne (1983) sobre a teoria do mito do período. 

8
 Embora, inevitavelmente, o objeto apresentado esteja inserido no período da ditadura militar no Brasil, esta 

periodização é consequência das políticas educacionais e consequência direta da criação da UFS, no mesmo 



 

 

No campo historiográfico da História da Educação, Warde (1984) constatou que “[...] 

mais de oitenta por cento dos estudos referem-se à etapa republicana e desse período as duas 

fases que têm atraído o maior número de interesses são a Primeira República e a Era Vargas, 

mais do que aquela, e, nesta, mais o Estado Novo” (WARDE, 1984, p. 40). Já em Sergipe, 

Nascimento (2003) desenvolveu estudos dentro da mesma perspectiva dos projetos 

historiográficos de Warde (1984), para verificar a expressão dos estudos de História da 

Educação nesse Estado.  

Nascimento (2003) publicou um perfil dos trabalhos realizados no Estado de Sergipe, 

entre os anos de 1916 e 2002, no qual identificou ocorrer um “elemento de diferenciação da 

periodização [...] constatada nas pesquisas realizadas por Warde e Bontempi Jr é que os 

estudos sergipanos se reportam predominantemente ao período da ditadura militar que se 

iniciou em 1964”. Diante desta problemática, observou-se que nem todos os trabalhos 

analisados por Nascimento (2003) referiam-se a algum objeto que estivesse inserido no 

contexto de criação da UFS; ao contrário, percebeu-se que a maioria dos estudos analisados 

pelo autor não se enquadrava nesta temática. Dessa forma, justificou-se a seleção temporal 

utilizada nesta dissertação, por conta de o curso de Ciências Biológicas da UFS ter sido 

implantado no período dos Governos Militares, na década de 1970. Não obstante a orientação 

dada no estudo de Nascimento (2003) continuar sendo válida para os produtos de pesquisas na 

área da História da Educação que não apresentem marcos temporais e explicativos que exijam 

o trato com o período do Regime Militar brasileiro, o presente estudo não se encontrou sob 

estas condições de análise. 

Quanto à questão da relação entre quantidade de páginas e a efetiva discussão e análise 

do objeto, Santos (2003) analisou as monografias de graduação do Departamento de História 

da UFS e apontou, dentre outras características, que  na maior parte dos trabalhos acadêmicos 

investigados, “o estudo do objeto apenas ganha sentido pelo contexto geral em que é inserido. 

Ou seja, o objeto é secundarizado em relação ao período”. Mais uma vez, a questão da escolha 

dos marcos temporais foi apontada como elemento importante a ser pensado junto aos 

aspectos estudados nos trabalhos de História da Educação em Sergipe. Tratou-se aqui de outro 

cuidado que foi considerado durante a escrita desta dissertação. Usou-se o foco no objeto sem, 

                                                                                                                                                                                     
período determinado. Mas o objeto não é secundarizado frente ao contexto geral em que estava inserido; assim 

como há o compromisso cumprido de dedicação à análise pormenorizada deste objeto frente à menor 

direcionamento à questão das origens ou contextualização do mesmo. Maiores informações sobre problemas 

relacionados à historiografia educacional brasileira vide Warde (1984). E para conhecimento sobre análises de 

problemas direcionados à historiografia educacional sergipana, leia Nascimento (2003) e Santos (2003). 



 

 

contudo, minimizar a importância de investigar o contexto, tão necessário à compreensão das 

relações de poder que foram verificadas entre os agentes do campo. 

Em se tratando de um Mestrado em Educação, a escrita que se fez, sob o ângulo da 

História da Educação, representou uma das formas de estudo que trará contribuição para a 

pesquisa acadêmica na temática da História do Ensino Superior em Sergipe
9
. Pois, esta 

dissertação, pautada na óptica da História, tendo como objeto o primeiro curso superior em 

Ciências Biológicas de Sergipe, é depositária da linha de pesquisa denominada “História, 

Sociedade e Pensamento Educacional”, no Mestrado do NPGED-UFS. 

Dentro do contexto dos últimos estudos acadêmicos, a História do Ensino Superior e a 

História dos cursos universitários vem aumentando significativamente nas últimas produções 

científicas em congressos, seminários e eventos da área da História da Educação
10

; porém, 

tanto a produção sergipana quanto a produção brasileira ainda se apresentam incipientes neste 

aspecto.  

Sobre o estudo do objeto em questão, o primeiro curso superior de Ciências Biológicas 

ofertado em Sergipe, verificou-se também que a antiga Faculdade Católica de Filosofia nunca 

ofertou a licenciatura em Ciências Biológicas, ou em História Natural, durante sua 

existência
11

.  E, sabendo-se que a estruturação do campo das Ciências Biológicas, como 

espaço, dependeu das relações entre profissionais das Ciências Biológicas e sociedade 

sergipana, iniciou-se esta pesquisa com a aprovação do currículo do referido curso a partir de 

1969.  

Por conseguinte, dentro da realidade do período abrangido, a leitura de alguns 

documentos da época sugeriu uma relativa elevação no grau de desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico do Estado; além de afirmar que os profissionais formados naquela 

instituição de Ensino Superior atuariam no desenvolvimento do Estado. Ao demonstrar uma 

necessidade de atrelamento real entre as ofertas dos cursos no Ensino Superior e a 

continuidade do desenvolvimento sergipano, através da especialização da mão de obra em 

nível universitário, os escritos apresentaram informações relevantes sobre este procedimento. 

                                                           
9
 Recentemente foi implantado na UFS, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História do Ensino Superior 

(GREPHES), sob a coordenação da Profª Drª Josefa Eliana Souza. 
10

 Buffa (2007) sentenciou, a partir de um levantamento realizado sobre o período compreendido entre 1971 e 

2005, que dos 171 trabalhos selecionados para estudo em diversos programas de Pós-graduação no Brasil, 

apenas 29 pertenciam à categoria de Instituições de Ensino Superior (pública ou privada).  
11

 Mesmo antes da criação da FUFS (atual UFS), em 1967, através do Decreto- 269 e instalada em 15 de maio de 

1968, não existia faculdade que oferecesse o curso de Ciências Biológicas; pois a Faculdade Católica de 

Filosofia manteve apenas alguns cursos de licenciaturas. Inicialmente a UFS incorporava seis unidades de 

Ensino Superior: Faculdade de Ciências Econômicas; Escola de Química; Faculdade de Direito; Faculdade 

Católica de Filosofia e de Serviço Social e Faculdade de Ciências Médicas. Cf. Alcântara & Franco (1998, 

p.249).    



 

 

Formar biólogos tornou-se essencial naquele momento, não só para o desenvolvimento 

do curso de Ciências Biológicas da UFS, mas para os demais cursos que dele dependiam em 

sua fase inicial de formação de seus acadêmicos; como por exemplo, o curso de Medicina, 

curso de Odontologia e o curso de Química. Na medida em que não havia profissionais 

suficientemente preparados para exercer a docência no Ensino Superior na área de 

Biociências, os formandos em Ciências Biológicas ocuparam espaços, forneceram 

laboratórios e permutaram técnicas de pesquisa com outros cursos.  

Uma das intencionalidades, na presente pesquisa, foi investigar se havia a necessidade 

da formação de profissionais graduados em Ciências Biológicas no Estado de Sergipe. 

Centrado na análise da constituição e da legitimação do campo das Ciências Biológicas em 

Sergipe, este trabalho apresentou subsídios para uma crítica do referido momento histórico na 

sociedade sergipana.  

Algumas questões que surgiram ao longo desta pesquisa foram: como eram compostas 

as primeiras grades curriculares do curso? Como aconteceram os concursos para as primeiras 

cadeiras ofertadas? Qual a quantidade média de alunos nas primeiras turmas de formandos? 

Quais os recursos disponíveis inicialmente para o desenvolvimento do curso? Quais as 

principais reivindicações dos agentes pertencentes àquela instituição de ensino? Como se 

caracterizava a sociedade sergipana à época?  Quais os principais embates entre agente 

envolvidos com a formação do curso? 

Estas indagações ajudaram a inferir a identidade de qual profissional das Ciências 

Biológicas se pretendia formar na UFS, bem como apresentar estudos históricos das 

condições iniciais do Ensino Superior do referido curso no Estado.  

Neste sentido, vale ainda afirmar que diante das respostas (e também dos silêncios) às 

questões anteriormente expostas, as análises realizadas auxiliaram na abordagem da 

configuração inicial do campo das Ciências Biológicas em Sergipe. A partir daí, inferiu-se 

que as preocupações com a pesquisa de cunho científico, dentro do Curso de Ciências 

Biológicas da UFS, faziam surgir pretensões de utilização dos conhecimentos adquiridos no 

sentido de tentar extrapolar os muros acadêmicos nos idos da década de 1980
12

. 

No acervo de documentação sergipana, localizado na Biblioteca Central da UFS, 

encontraram-se, por exemplos, livros que tratavam de uma apresentação dos cursos oferecidos 

                                                           
12

 Vê-se vigorar essa afirmação de que o curso desenvolveu pesquisas importantes na década de 1980, em atas, 

cartas e ofícios; em que se solicitava condições de formação discente com objetivos específicos delimitados para 

a atuação no campo profissional do licenciado e do bacharel em Ciências Biológicas no Estado de Sergipe. 



 

 

pela UFS
13

. Cabe informar que, além destes estudos, foi possível detectar obras de outros 

profissionais que trabalharam com a História da UFS, como: Oliva (1998); Oliveira (2001); 

Santana (2000); Nascimento & Nascimento (2006) e Araújo (2008).  

Dentre estes, Nascimento & Nascimento (2006) apresentaram um levantamento sobre 

a História do Ensino Superior em Sergipe, sob a encomenda do INEP, no qual abordaram as 

primeiras iniciativas de implantação do Ensino Superior que se iniciou com a implantação do 

Imperial Instituto de Agricultura Sergipano, em 1860. A partir de 1948, foram perenizadas as 

atividades acadêmicas superiores em Sergipe, com a Escola de Química, a Faculdade de 

Ciências Econômicas de Sergipe, a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia. 

E, em 1954, a Igreja Católica fundou uma nova faculdade: a de Serviço Social.  No ano de 

1960, a Faculdade de Direito foi federalizada e um ano depois entrou em funcionamento a 

Faculdade de Medicina.  Já a UFS foi constituída somente em 1968, com dez cursos, 576 

alunos e 168 professores
14

.  

Recentemente, um projeto de pesquisa que conta com a temática da História da UFS 

vem sendo desenvolvido pela Profª Drª Josefa Eliana Souza, tendo por objetivo principal um 

estudo histórico com o desenvolvimento das organizações mais recentes no ensino, na 

pesquisa e na extensão desta universidade
15

.  

Como dito, o estudo do espaço físico acadêmico onde se instalava o curso de Ciências 

Biológicas foi imprescindível. E dois motivos principais fazem-se remeter um olhar aos 

trabalhos que vinculam o curso de Medicina da UFS à própria História desta Universidade: de 

início, o curso de Ciências Biológicas (objeto desta pesquisa) tem origens no Curso de 

Medicina (que foi criado em 1959) e dele carregou por algum tempo parte do seu cerne 

curricular
16

. Em seguida, é fato ser o curso de Medicina aquele que mais vezes serviu como 

objeto de estudos executados sob um perfil histórico
17

 ou memorialista histórico, dentre os 

cursos que integram o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFS.  

Então, mesmo não fazendo parte dos objetivos deste trabalho, apresentar referências à 

História do Curso de Medicina tornou-se imprescindível pela própria condição do Curso de 
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 Destacaram-se dois trabalhos: Piva et al (1980) e Rollemberg & Santos (1999). 
14

 O estudo de Nascimento & Nascimento (2006) aborda tanto o Ensino Superior Público em Sergipe, quanto o 

privado. 
15

 O projeto intitula-se: Universidade Federal de Sergipe: de Escola Superior a Universidade multicampi.  No 

prelo. 
16

 O currículo do Curso de Ciências Biológicas advém do currículo Curso de Medicina, numa percepção e 

adaptação de currículo mínimo. Estas discussões serão contempladas mais detalhadamente nos próximos 

capítulos.   
17

 Além de trabalhos de caráter acadêmico, anteriormente citados, pode-se mencionar: Silva (2007) e Garcia 

(2008). 



 

 

Ciências Biológicas dentro da UFS. Não obstante, a própria formação da primeira 

universidade sergipana, existe um atrelamento entre a criação da Fundação UFS
18

, em 1968, e 

a criação da Faculdade de Medicina em Sergipe; pois, o preenchimento do último requisito 

para que fosse iniciado o processo de autorização para formação da primeira universidade 

sergipana foi confirmado justamente com a criação de uma Faculdade de Medicina, em 

Sergipe no ano de 1959.  

Especificamente sobre a História do curso de Ciências Biológicas da UFS, dentro do 

marco temporal justificado, não foram encontrados outros trabalhos de cunho acadêmico e 

que estivessem inseridos nos moldes da História Cultural. Todavia, detectou-se uma 

dissertação que abordou, dentro da História da Educação, a História do curso de Ciências 

Biológicas da UFBA, escrita por Macedo (2001)
19

. O referido trabalho teve como objetivos 

mais relevantes  

 

[...] encontrar, na reconstrução da história do Curso de Ciências Naturais da 

antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Bahia respostas às 

indefinições e insatisfações constatadas pela autora, ao longo de sua carreira 

docente, junto a profissionais da biologia na Bahia, acerca do curso que os 

formou, seus elementos constitutivos e, principalmente, no que concerne a 

seus objetivos e funções (MACEDO, 2001, p.11). 

 

Dessa forma, Macedo (2001) se propôs a “sistematizar o processo histórico e 

evolutivo do atual Curso de Ciências Biológicas da UFBA, desde sua criação, em 1941, até 

sua reestruturação como curso de Ciências Biológicas e a criação do Instituto de Biologia, em 

1970”. 

Embora entre os dois trabalhos, o presente estudo e o de Macedo (2001), as diferenças 

sejam significativas, tanto por conta das datas contempladas, quanto pelos objetivos 

propostos, pelos processos metodológicos determinados, pelo uso de categorias distintas, 

dentre outros; ao longo desta pesquisa, algumas análises relativas ao trabalho de Macedo 

(2001) se fizeram necessárias dadas as proximidades relativas quanto aos objetos estudados e, 

por ambos os trabalhos também apresentarem estudos sobre instituições educativas de Ensino 

Superior vinculadas a regiões geofísicas próximas, representando a História do Ensino 

Superior no Nordeste brasileiro. 
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 Havia duas possibilidades de regime para a instituição: a autarquia e a fundação federal.  Instituíu-se o regime 

de fundação. Maiores informações, leia ARAÚJO (2008). 
19

 Orientada pela Profa. Dra. Maria Helena Bittencourt Granjo (PUC-SP), Guadalupe Edilma Licona de Macedo 

fez uma abordagem histórica sobre o curso de História Natural até a formação do curso de Ciências Biológicas 

na UFBA, com o marco temporal de 1949 a 1970. 



 

 

Algumas considerações iniciais entre os dois cursos são oportunas; como, por 

exemplo, o fato de uma das primeiras diferenças que se apresentou sobre os elementos 

característicos que compõe os cursos de Ciências Biológicas da UFS (1972) 
20

 e da UFBA 

(1940) dizer respeito às distintas datas de implantação dos mesmos. Além de ter surgido 

anteriormente ao curso de Ciências Biológicas da UFS, o curso de Ciências Biológicas da 

UFBA apareceu com a denominação de curso de Ciências Naturais. E esta informação não é 

apenas uma questão de nomenclatura, sendo discutidas em considerações relevantes, 

especificamente no início do primeiro capítulo desta dissertação.  

Não obstante, curioso foi notar que o surgimento do Instituto de Biologia da UFS 

(1969) precedeu ao do Instituto de Biologia da UFBA (1970). Mas na inauguração de sua 

estrutura física, o período de surgimento de ambos se impôs à legislação que estabeleceu a 

criação dos institutos básicos de pesquisa
21

. 

A importância de estudos como estes é proeminente; pois, quanto às categorias 

conceituais utilizadas, se o amontoado de dados que se tem nos acervos bastasse para o 

alargamento da cultura acadêmica, de nada valeria o esforço e a persistência no trabalho de 

contrastar informações adquiridas e apontar inferências balizadas em metodologias 

específicas aplicadas aos estudos acadêmicos.  

Por isto, dentre outros métodos, escreveu-se esta dissertação contando com a 

contribuição dos autores que promoveram ideias voltadas às teorias que efetivamente 

possibilitaram melhor suporte à explicação e à compreensão do objeto ora privilegiado neste 

estudo. Dessa forma, para o desenvolvimento da pesquisa sobre a constituição e legitimação 

do campo das Ciências Biológicas em Sergipe, no período compreendido entre 1969 e 1983, 

recorreu-se a categorias de análises ancoradas especialmente em:  Bourdieu (1974; 2004), 

com os conceitos de Campo e Capital Científico. Em Silva (2011), com os conceitos de 

Currículo e Identidade. Além de Chartier (1990), com o conceito de Representação e 

Thompson (1992), com a História Oral. 

Sobre a categoria campo, Catani et al. (2002) mencionaram que no entendimento 

cunhado por Bourdieu (1974), “o campo é um espaço estruturado de posições cujas 

propriedades dependem das posições neste espaço. [...] A estrutura do campo é um estado de 

relação de forças entre os agentes ou as instituições engajadas na luta”. (BOURDIEU, 1974, 
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 O curso de Ciências Biológicas teve seu currículo aprovado em 1969, sendo implantado somente em 1972 

com definição para formação de licenciado ou bacharel num período de três a sete anos. Porém, o 

reconhecimento do curso, através do Decreto nº 79.947, aconteceu em 13 de julho de 1977. 
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 Reforma Federal imposta pela  nº 5.540/68 que reestruturou o ensino universitário com a iniciação da estrutura 

departamental, autorizando a implantação de institutos básicos em todo o país. 



 

 

p.117).  Seu uso aqui se referiu às várias disputas presentes na formação do perfil do curso, 

com o desenvolvimento do ensino e da pesquisa em conhecimentos biológicos no Estado de 

Sergipe àquela época (1969 – 1983). Com isso, surgiram as relações de força, que eram 

medidas entre os agentes específicos que disputavam o campo. Para um estudo mais 

aprofundado das relações vigentes no contexto histórico universitário, utilizou-se o conceito 

de campo científico; em que Bourdieu (2004) escreveu: 

 

Todo campo, o campo científico, por exemplo, é um campo de forças e um 

campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças. [...] 

Cada campo é o lugar de constituição de uma forma especifica de capital. O 

capital científico é uma espécie particular de capital simbólico (o qual, sabe-

se, é sempre fundado sobre atos de conhecimento e reconhecimento) que 

consiste no reconhecimento ou no crédito atribuído pelo conjunto de pares 

concorrentes no interior do campo científico (BOURDIEU, 2004, p.27). 

 

 As transformações que ocorreram nas diversas acepções de currículo demonstraram os 

amálgamas que foram responsáveis pelas constantes modificações do capital simbólico 

naquela instituição. E nisto consistiu o uso do conceito de campo científico, sendo um 

elemento esclarecedor das relações sociais e consequentes representações advindas da 

percepção dos próprios elementos integrantes da instituição.  

 Também a conceituação de currículo, como formador de identidade, foi trabalhada na 

perspectiva de afirmar a importância desses dois conceitos no desenvolvimento da 

dissertação. Para tanto, usaram-se ainda as quatro perguntas que definem a formação de um 

currículo, segundo Silva (2011), que são: Para quê ensinar? O quê ensinar? Para quem 

ensinar? Como ensinar? 

 Diante destas questões, o conceito de representação usado e expresso por Chartier 

(1990), apresentou um significativo caminho para a análise dos discursos, pois:  

 

As representações do mundo social [...] são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo que as forjam [...] As percepções do social não são de 

forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, 

escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 

por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, 

para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, 

p.47). 

 

A forma de representação, expressa pelo autor, ajudou a realizar a análise crítica sobre 

a representação dos discursos trabalhados ao longo deste texto. Foi através dos discursos 



 

 

advindos de diferentes atores e diversos espaços ocupados que se trabalharam as 

argumentações na construção da dissertação. 

No mesmo intervalo de tempo, entre 1969 e 1983, o estudo da História do curso de 

Ciências Biológicas, oferecido pela UFS, ocorreu através de diversos registros: decretos, 

mensagens, relatórios, atas, fotografias e regimento interno; disponíveis em vários acervos e 

em documentos que valorizavam suas interferências na sociedade sergipana. Assim como os 

depoimentos
22

 de ex-alunos e de ex-professores, que frequentavam a instituição durante o 

período pesquisado, foram importantes todos os outros documentos sobre os mais 

diferenciados aspectos daquele campo de ensino superior e de pesquisa.  

Dessa forma, os depoimentos tornaram-se também documentos, com a finalidade de 

elucidar lembranças dos docentes e dos discentes na tentativa de visualizar possíveis relações 

sociais presentes no espaço acadêmico estudado. E uma razoável quantidade de fontes exigiu 

discernimento para interpretá-las, justificando uma seleção inicial das mesmas, que teve que 

ser ainda mais engenhosa.  

É importante lembrar que 

 

A história oral possibilita novas versões da história ao dar voz a múltiplos e 

diferentes narradores. Esse tipo de projeto propicia sobretudo fazer da 

história uma atividade mais democrática, a cargo das próprias comunidades 

[...]. O método da história oral possibilita o registro de reminiscências das 

memórias individuais; enfim, a reinterpretação do passado [...] 

(THOMPSON, 1992, p.18). 

 

Existe essa consciência de que o que se relata nos estudos de História da Educação é 

sempre uma “reinterpretação do passado” (THOMPSON, 1992, p.68); e que, muito antes de 

esta condição isentar os estudiosos do compromisso com a verdade, impõe-lhes a preocupação 

com esta aproximação fiel e precisa da verdade. 

Dentre os locais apropriados, parte da documentação foi pesquisada nos seguintes 

acervos: Arquivo Central da UFS, Biblioteca Central da UFS, Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe e Biblioteca da Pontifícia Católica de São Paulo. 

Para que se apresentasse e se registrasse aqui uma distribuição sistematizada do estudo 

em questão, elencou-se a seguir os três capítulos que compuseram esse texto. 

No primeiro capítulo, deu-se conta de parte das questões pertinentes à preparação para 

a posterior implantação do curso de Ciências Biológicas na UFS, sem perder de vista o que 

representava o surgimento das Ciências Biológicas, como campo epistemológico, em 
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detrimento da História Natural; o momento de fundação da UFS; e a formação dos institutos 

básicos de pesquisa que, no país, apresentavam-se como justificativas para as disputas de 

poder nos espaços pertencentes à universidade. As diversas reformas departamentais no 

Instituto de Biologia da UFS, acompanhadas, apontaram para um estreito relacionamento 

entre os cursos de Ciências Biológicas e Ciências Médicas em Sergipe. 

No segundo capítulo, foram apresentadas as condições iniciais de funcionamento do 

curso de Ciências Biológicas na UFS. Tanto a busca pela qualificação dos professores 

integrantes do quadro docente, quanto à situação de existências, ou não, de materiais próprios 

para as aulas práticas no referido curso, reforçaram a ideia do como e em que perspectiva foi 

providenciada a formação das primeiras turmas de egressos do curso de Ciências Biológicas. 

Inclusive, a noção de preparação para o mercado de trabalho, que, numa análise curricular 

pudesse ser visualizada, perpassou as iniciais condições quantitativas em que se encontravam 

o ensino do 1º e 2º graus no Estado de Sergipe, apesar de que, se fossem considerados todos 

os alunos que frequentaram o antigo Instituto de Biologia da UFS, os licenciandos eram 

minoria. Mas, dentro do curso de Ciências Biológicas, o bacharelado só passou a existir 

oficialmente a partir de 1982, quando ocorreram as primeiras matrículas. 

No terceiro capítulo, ressaltaram-se algumas mudanças acadêmicas ocorridas após o 

reconhecimento do curso de Ciências Biológicas da UFS, em 1977. As influências de 

características do desenvolvimento econômico na sociedade sergipana que transformaram a 

dinâmica de formação de licenciados e de bacharéis no referido curso, também modificaram 

as perspectivas sobre suas instalações. E as pesquisas desenvolvidas pelos grupos de estudos 

pertencentes aos núcleos acadêmicos da área ambiental, na década de 1980, além da 

implantação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, fomentaram ajustes curriculares no 

próprio curso de Ciências Biológicas na UFS. 



 

 

Capítulo  I  

DA ORGANIZAÇÃO INICIAL DO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DA UFS (1969 a 1971) 
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Fonte: Arquivo Central da UFS.  Autorias desconhecidas, s/d. Fotografias “a” e “b”: s/n, dossiê s/n, caixa 36.  

Fotografia “c”: nº 1589, dossiê nº 1423, caixa 38.  Acervo do Arquivo Central da UFS. 



 

 

     No primeiro capítulo discutiram-se as questões relacionadas à preparação para a 

implantação do curso de Ciências Biológicas na UFS. Analisou-se o que representou o 

surgimento das Ciências Biológicas, como campo epistemológico, em detrimento da História 

Natural, bem como, o momento de fundação da UFS e a formação dos institutos básicos de 

pesquisa no país que se apresentavam como espaços de disputas de poder. Investigaram-se as 

diversas reformas departamentais ocorridas no Instituto de Biologia da UFS, que apontaram 

para um estreito relacionamento entre os cursos de Ciências Biológicas e Ciências Médicas 

em Sergipe. 

 

1.1 - De História Natural às Ciências Biológicas 

 

     Um melhor entendimento das dimensões epistemológicas das Ciências Biológicas foi 

de extrema importância porque facilitou a compreensão do que foi implantar este curso 

superior na UFS na década de 1970
23

. Justamente a oferta do curso de Ciências Biológicas no 

Estado surgiu no período em que a legislação nacional vigente exigia que as universidades 

substituíssem o curso de História Natural pelo curso de Ciências Biológicas.   

     Portanto, era um período em que o campo epistemológico desta ciência estava em 

construção inicial. É importante salientar que, em geral, enquanto a História Natural possuía 

sua unidade científica pouco contestada, o mesmo não acontecia dentro do campo 

epistemológico das Ciências Biológicas (Cf. RONAN, 2001, p.16). Em se tratando das 

condições do desmembramento das diferentes ciências que compunham a chamada História 

Natural, as Ciências Biológicas tiveram seu campo delimitado posteriormente ao das Ciências 

Físicas e das Ciências Químicas, por exemplo. Este fato se deveu, em parte, às especificidades 

da própria natureza dos conhecimentos biológicos, pois 

 

A transformação do conhecimento do homem daquilo que hoje chamaríamos 

ciências biológicas em uma ciência foi, porém, lenta. Durante um longo 

tempo, ele só conseguiu coligir fatos desconexos e, vez por outra, juntar 

algumas indicações detalhadas, mas a reunião de tudo isso em um esquema 

coerente de conhecimentos era outro problema. Havia tantas variações, 

mesmo em animais e vegetais da mesma espécie, que se tornava difícil a sua 

catalogação racional.  Mas, ao se tratar do mundo da física, as coisas foram 

bem diferentes. Nesse campo, a observação de causa e efeito era bem mais 
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 Não obstante os conhecimentos biológicos serem utilizados há tempos, preferiu-se, na presente dissertação, 

dar ênfase aos processos epistemológicos ocorridos a partir da década de 1940, para evitar o que os teóricos da 

História chamam de mito das origens. Por outro lado, sugere-se a leitura de Bizzo (2008), Leitão (1937) e 

Nascimento (2003). Sendo que os dois primeiros estudam a História das Ciências Biológicas no Brasil. E 

Nascimento (2005) apresenta um interessante estudo sobre a Botânica, em Sergipe, no século XIX. 



 

 

fácil, e encontrar uma idéia subjacente que pudesse ser aplicada a uma 

grande variedade de casos não era tarefa muito complicada (RONAN, 2001, 

p.17).  

 

De fato, as “relações de causa e efeito” não representam regras gerais no campo dos 

conhecimentos biológicos; antes dizem respeito a exceções nas explicações da área biológica. 

E alguns autores admitem, inclusive, que as Ciências Biológicas, como campo científico, 

surgiram a partir da influência da formação da disciplina Biologia
24

 e da vivência desta no 

Ensino Secundário, até antes da segunda metade dos anos 40 no século XX
25

.  

Para compreender, no período delimitado pela presente pesquisa, as intencionalidades 

registradas nas diferentes reorganizações departamentais no curso de Ciências Biológicas da 

UFS; bem como para identificar fatores que propiciaram disputas de campo dentro da 

instituição chamada Instituto de Biologia da UFS, e para reconhecer diferentes relações entre 

o curso superior em Ciências Biológicas e o curso de Medicina, fez-se necessário, também, 

perceber diferentes influências e pertencimentos presentes no campo epistemológico das 

Ciências Biológicas.   

A maior parte dos autores que estuda a epistemologia das Ciências Biológicas e do 

Ensino das Ciências Biológicas confirma o uso do estudo do fenômeno evolutivo como um 

fator agregador entre as “áreas do conhecimento biológico”, na medida em que permitem, por 

exemplo, a Botânica e a Zoologia serem articuladas com a identificação de “estatuto 

científico” de “Ciências Biológicas”.   

Ainda nessa mesma questão do chamado pensamento evolutivo como fator 

uniformizador, mesmo não respondendo de modo satisfatório a todas as indagações que 

permeiam a construção científica das Ciências Biológicas como campo científico, esta parece 

ser a forma mais considerável
26

 de agregar as diferentes “áreas do conhecimento das Ciências 

Biológicas” e; por conseguinte, aceitar ser difundido neste pensamento como traço 

epistemológico dentro daquele campo de ensino.   

Um exemplo de bibliografia que trata dessas questões do reconhecimento do campo 

com base nos conceitos evolutivos é o livro Evolução: o sentido da vida, Meyer & El-Hani 

(2005).  Nele há uma busca para “apresentar os conceitos centrais da biologia evolutiva e da 
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 Foi através do Decreto-Lei Nº 9.054, de 12 de março de 1946 que a disciplina Biologia foi substituída por 

História Natural nas escolas de Ensino Secundário.   
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linhas de pensamento biológico. 



 

 

divisão de mundo evolucionista”.  Estes autores sintetizam as discussões mais atuais sobre a 

situação das Ciências Biológicas frente ao poder agregador da teoria evolucionista
27

.  

Neste sentido, a obra de Marandino et al. (2009) pode apresentar considerações 

pertinentes a respeito da formação do campo das Ciências Biológicas como resultado de 

contribuições e de disputas travadas pelas mais diversas áreas; tanto dentro do conhecimento 

dito biológico, como fora dele. Ou seja, o desenvolvimento dos conhecimentos sociais, 

históricos, antropológicos, econômicos e culturais, dentre outros, viabilizou as relações entre 

estes campos do conhecimento e suas influências dentro do próprio campo científico em 

questão.  Portanto, 

 

Se é possível dizer que as Ciências Biológicas modernizadas consolidaram 

seu estatuto científico, sem dúvida não se pode negar que suas áreas 

permanecem disputando prestígio, recursos e status. Assim, mesmo que as 

discordâncias internas não tenham sido resolvidas – em parte por distintas 

perspectivas conceituais e pelas disputas por tratamento diferenciado na 

condução das pesquisas -, podemos afirmar com certeza que, hoje, todas as 

áreas do conhecimento das Ciências Biológicas aceitam a Evolução 

(MARANDINO, 2009, p.20).  

 

Observam-se, na citação acima, alguns elementos dignos de exemplificação junto às 

considerações formalizadas por Bourdieu (1974, p.117) sobre as disputas de campo. Tem-se o 

próprio campo sendo apresentado aí, como “as Ciências Biológicas modernizadas”; assim 

como os agentes, que, neste caso, são “todas as áreas do conhecimento das Ciências 

Biológicas”. E, para apresentar o terceiro elemento, tem-se as posições que podem ser 

ocupadas por esses agentes, como lugares que forneçam “prestígio, recursos e status” 

(BOURDIEU, 1974, p.117). 

De fato, as Ciências Biológicas tiveram um lugar singular na História das Ciências
28

, 

já que possuíam um conjunto de fatores que primava por sua consolidação, como ciência 

moderna
29

. Se, por um lado, segundo Marandino et al. (2009, p.22), a modernização e a 

consolidação das Ciências Biológicas ocorreram principalmente por causa do prestígio das 
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 Não se trata aqui de apresentar qualquer uma das diferentes teorias da evolução como isenta de falhas; apenas 

se chama a atenção para a aceitação irremediável das teorias da evolução por parte da epistemologia das Ciências 
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campo científico definido. 
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 Para maiores referências sobre História das Ciências, veja: Ferri & Moyama (1980); Chassot (1994) e Andery 

et al. (2007). 
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 O aparecimento da Genética, assim como o desenvolvimento das pesquisas científicas, são alguns desses 

fatores. Cf. Marandino et al. (2009). 



 

 

pesquisas biomoleculares e da engenharia genética, a partir dos anos 1980, com uma análise 

mais cuidadosa a referida autora identificou que: 

É necessário ressaltar que essa influência modernizadora nas mais diferentes 

áreas da Biologia não eliminou por completo seus antigos focos de conflito, 

ainda que estes se expressem em bases diferentes das existentes no passado.  

Não se trata apenas de uma onda modernizadora, fruto de novas técnicas e 

abordagens, [...] mas também das disputas travadas com as ideias 

provenientes das mais diversas áreas da Biologia, que em muitos casos 

experimentam a perda de poder e prestígio, tornando-se secundária 

(MARANDINO, 2009, p.45). 

 

Foi justamente nesta “perda de poder e prestígio” e por conta destas “disputas 

travadas”, que a discussão a respeito da conformação das Ciências Biológicas como campo 

conceitual unificado envolveu fatores intrínsecos e extrínseco ao âmbito epistemológico da 

própria ciência de referência
30

. 

O quadro comparativo a seguir fornece elementos que ajudam na esquematização das 

áreas de conhecimento envolvidas entre as duas ciências de referência, História Natural e 

Ciências Biológicas; além de apresentar a periodização legal e sua vigência. Os 

conhecimentos necessários à implantação dos cursos superiores de ensino em questão também 

aparecem no quadro 01. 

 

Quadro 01: Quadro comparativo entre as ciências de referência:  

História Natural e Ciências Biológicas 

 

Ciência 

 

Nível de 

ensino 

 

Periodização 

 

Áreas do conhecimento 

 

Origem 

História 

Natural 
Superior 

 

Até a década de 

1940 

 

Biologia, Química, Física, 

Geologia, Paleontologia, etc. 

Naturalistas 

Ciências 

Biológicas 
Superior 

A partir da década 

de 1960 
Biologia 

Teorias da 

Evolução 

Genética 

   Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em MARANDINO, Martha et al. A Modernização das Ciências 

Biológicas. In: Ensino de Biologia: Histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 

2009. 

 

Observando o quadro anterior, tem-se que tanto a História Natural quanto as Ciências 

Biológicas contêm a área de conhecimento denominada Biologia; além disso, as Ciências 

Biológicas sucederam legalmente a História Natural, a partir da década de 1960. 
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É interessante perceber que, dentre outras modificações, campos científicos como a 

Paleontologia e a Geologia reivindicaram o status de ciência há anos; porém, somente a partir 

da década de 1960, houve a separação oficial das áreas de conhecimento que eram necessárias 

à formação acadêmica em História Natural. Em parte, para tal contribuíram fatores internos às 

ciências físicas, químicas, paleontológicas, geológicas e biológicas, quanto foram também 

importantes fatores externos, como a reorganização de diretrizes educacionais brasileiras 

fundamentadas pelos resultados e efeitos da Segunda Guerra Mundial
31

. O Ensino Superior 

deveria acompanhar as perspectivas de desenvolvimento econômico mundial do pós-guerra, 

segundo as concepções científicas à época. E os conhecimentos biológicos também estavam 

em foco, neste período. 

E, por falar em Segunda Guerra Mundial, outro nível de ensino brasileiro que 

acumulou mudanças curriculares, praticamente no mesmo período, foi o chamado 2º grau.  

No caso específico da área de conhecimentos biológicos, a Biologia que era disciplina 

escolar
32

 no Ensino Secundário e aparecia desde o século XIX. Apresentava dissonâncias 

quanto ao desenvolvimento de suas ciências de referências – Botânica e Zoologia, 

necessitando das chamadas: transposição didática
33

 e recontextualização pedagógica
34

, para 

originar uma disciplina escolar. Enfim, no período do início do século XX, o que existia era a 

chamada História Natural como curso para o Ensino Superior no Brasil; além de Botânica e 

de Zoologia – existiam Citologia, Embriologia e Fisiologia Humana, com suas tradições 

experimentais – para o ensino de 2º grau.  

Posteriormente, em meados do século XX
35

, a disciplina escolar Biologia recebeu a 

denominação de Ciências Naturais e apresentou outras seleções de conteúdos curriculares que 

envolviam tanto conhecimentos físicos, quanto químicos e biológicos. O auge das chamadas 

Ciências Naturais no Ensino Secundário foi também produto dos desenvolvimentos 

tecnológicos do período pós Segunda Guerra Mundial; bem como o aumento das discussões 

sobre as considerações filosóficas e sociais que ocorriam à época e que acabaram por 

contribuir sobremaneira para esta ciência.   

  As modificações sobre a seleção de ensino nos conhecimentos biológicos perpassavam 

inexoravelmente pelo entendimento de formação do ser humano que se desejava após as 

experiências do pós-guerra, a partir da segunda metade do século XX.  Porém, 
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 Sobre a interferência da Segunda Guerra Mundial no ensino das Ciências no Brasil, ler Chassot (1994). 
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 Para maiores informações sobre disciplina escolar, consultar Chervel (1990) e Bittencourt (2003). 
33

 Chevallard (1991) apresenta uma discussão sobre transposição didática.  
34

 Para maiores informações sobre recontextualização  pedagógica, consultar Bernstein (1996). 
35

 Decreto-Lei Nº 9.054, de 12 de março de 1946.   



 

 

 

Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas 

em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o 

currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido 

naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa 

subjetividade (SILVA, 2011, p.15).  

 

  Então, as alterações curriculares referentes às disciplinas que tratavam dos 

conhecimentos biológicos, à época, especialmente no Brasil, também refletiram as primeiras 

escolhas realizadas e os primeiros direcionamentos dados dentro do curso de Ciências 

Biológicas da UFS. A identidade do curso foi favorecida frente ao perfil de mudanças em que 

se encontrava o campo epistemológico dos conhecimentos biológicos no Ensino Superior e no 

2º grau do país. 

 

1.2 – UFS: primeira instituição com o curso superior em Ciências Biológicas no Estado 

 

     Juntamente com a introdução do curso de Ciências Biológicas vieram outros cursos na 

já instituída UFS. Desde 1967, portanto, no ano anterior à Lei da Reforma Universitária nº 

5540/68, a primeira Universidade Federal do Estado iniciou seus trabalhos
36

. E, em maio de 

1968, aconteceu a sessão solene de instalação, no IHGS. A Fundação UFS incorporou 

inicialmente seis unidades de Ensino Superior: Faculdade de Ciências Econômicas; Escola de 

Química; Faculdade de Direito; Faculdade Católica de Filosofia e de Serviço Social e a 

Faculdade de Ciências Médicas. Com a implantação da Reforma Universitária no país, essas 

seis unidades deram lugar a cinco faculdades iniciais e cinco institutos, dentre os quais o 

Instituto de Biologia. (PIVA, 1980). 

     Os institutos básicos implantados no Brasil se responsabilizaram pelo ensino de 

Biologia, Física, Matemática e Química; sendo que a parte pedagógica passou a ser ministrada 

pelos docentes dos departamentos da Faculdade de Educação da UFS, que surgiram, na 

maioria das universidades brasileiras, também com a lei nº 5.540/68; pois, até então, o curso 

de Pedagogia funcionava, assim como as outras licenciaturas, dentro das Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras do país
37

.  

     Toda a reorganização do Ensino Superior no Brasil passou por anteriores discussões 

realizadas através da implementação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação e dos 
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 A Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS) foi criada em 1967, através do Decreto-Lei nº 269. 
37

 Mais informações sobre a formação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no Brasil, leia Bontempi Jr. 

(2001). 



 

 

acordos e convênios externos oficializados, sobretudo, com os Estados Unidos. Esses debates 

não fugiam à discussão em que: 

 

Os problemas do ensino superior e particularmente das universidades 

vinham sendo acaloradamente debatidos na sociedade brasileira, desde 

meados dos anos de 1950, nas discussões dos projetos da LDB e, após esta 

aprovada, sobretudo pelo movimento estudantil. Após 1964 e até 1968, a 

questão dos excedentes – candidatos aprovados nos exames vestibulares que 

não logravam matricular-se nas instituições oficiais por falta de vagas – e os 

acordos e convênios MEC/Usaid polarizavam as discussões. 

Em verdade, em 1966, a Reforma Universitária já estava sendo iniciada, 

através de uma série de eventos e medidas legais (FÁVERO, 2005, p.251-

252).  

 

Os “eventos” e as “medidas legais” anunciados por Fávero (2005) relacionavam-se 

com os movimentos e as leis implantados desde o início da década de 1960. Pois, sabe-se que, 

desde a Lei de Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 1961, houve uma descentralização 

das decisões curriculares no Ensino Superior, até então sob responsabilidade única do 

Governo Federal.  

E especificamente na década de 1960, o projeto nacional dos governos militares era o 

de modernizar e de desenvolver o país. E, sendo o ensino de conhecimentos científicos 

considerado importante componente para a preparação de um corpo qualificado de 

trabalhadores (LDB de 1961), veio a reforma imposta pela lei nº 5.540/68 que reestruturou o 

ensino universitário e criou a estrutura departamental, dando ênfase à criação de cursos que 

contribuíram com o desenvolvimento dos conhecimentos científicos no Brasil.  

As contribuições das 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
38

, repercutiram 

decisivamente nas discussões curriculares e na implantação dos cursos de graduação da UFS.   

            Pois, a exigência, de acordo com a Lei nº 5.540/68, era de criação de um Conselho 

Universitário atuante que iniciasse os trabalhos para agregação das faculdades isoladas, tendo 

como legitimadores os estatutos e os regimentos necessários, em uma universidade, o que fica 

claro no documento a seguir: 

 

Art. 5º A organização e o funcionamento das universidades serão 

disciplinados em estatutos e em regimentos das unidades que as constituem, 
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 O artigo 183 do Estatuto de Fundação da Universidade Federal de Sergipe faz menção à transferência dos 

professores que estavam em regime de cátedras para professores titulares da UFS. 



 

 

os quais serão submetidos à aprovação do Conselho de Educação 

competente.  

 

Parágrafo único. A aprovação dos regimentos das unidades universitárias 

passará à competência da Universidade quando esta dispuser de Regimento-

Geral aprovado na forma dêste artigo.  

 

Art. 6º A organização e o funcionamento dos estabelecimentos isolados de 

ensino superior serão disciplinados em regimentos, cuja aprovação deverá 

ser submetida ao Conselho de Educação competente.  

Art. 7º As universidades organizar-se-ão diretamente ou mediante a reunião 

de estabelecimentos já reconhecidos, sendo, no primeiro caso, sujeitas à 

autorização e reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimento.  

 

Art. 8º Os estabelecimentos isolados de ensino superior deverão, sempre que 

possível incorporar-se a universidades ou congregar-se com 

estabelecimentos isolados da mesma localidade ou de localidades próximas, 

constituindo, neste último caso, federações de escolas, regidas por uma 

administração superior e com regimento unificado que lhes permita adotar 

critérios comuns de organização e funcionamento.  

 

Parágrafo único. Os programas de financiamento do ensino superior 

considerarão o disposto neste artigo (BRASIL, 1968).  

 

Dentro da questão da autonomia universitária, sabe-se que, embora existissem, de 

certa forma, as escolhas locais que se realizavam para adaptações condizentes com as 

realidades, no caso do curso de Ciências Biológicas, não se poderia dizer que as universidades 

estavam “optando pela sucessão dos antigos Cursos de História Natural, [...], pelos Cursos de 

Ciências Biológicas, [...].” 
39

 Se fosse aceita, esta afirmação mereceria análises mais densas, 

sobretudo, quanto ao uso do termo “opção”. Pois, o Curso de Ciências Biológicas da UFS 

iniciou suas atividades em 1972, já inserido na Lei da Reforma Universitária de 1968; o que 

por si só já permitia interesse pela questão da nomenclatura inicial do curso e todas as suas 

consequências curriculares
40

, advindas de um currículo que foi modificado a partir das 

exigências nacionais.   

Dentre os estudos sobre o Ensino Superior em Sergipe, Oliveira (2011) situou sua 

pesquisa na antiga Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, entre os anos de 1951 e 1962. 

O pesquisador mencionou a presença da disciplina Fundamentos Biológicos da Educação 

ministrada para o curso de Pedagogia, mesmo não sendo objeto direto de análise daquela 
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 “Nesta época, as universidades estavam optando pela sucessão dos antigos Cursos de História Natural, que 

englobavam grande carga horária de disciplinas de Ciências Geológicas, pelos Cursos de Ciências Biológicas, 

mais centrados na área de Biologia. Essa foi uma tendência de modernização na Ciência e no ensino no Brasil, e 

a Universidade Federal de Sergipe, então iniciante, a seguiu”. (ALCÂNTARA & FRANCO, 1998, p. 249).  
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 O último capítulo, da dissertação de Macedo (2001), numerado como V e intitulado De História Natural a 

Ciências Biológicas apresenta o uso da Legislação Federal e Estadual da Bahia para discutir as condições de 

implantação sequencial dos cursos de: História Natural, Ciências Naturais e Ciências Biológicas na UFBA. 



 

 

dissertação. Excetuando-se menção ao ensino da referida disciplina, nada foi encontrado que 

caracterizasse a existência de um curso de Licenciatura em História Natural na Faculdade 

Católica de Filosofia. Embora existissem oficialmente registrados os programas de ensino 

para ser oferecido um curso superior em História Natural, além de uma secção de Ciências, 

segundo os relatos de pesquisas de Oliveira (2011), este curso nunca existiu de fato.  

Os motivos pelos quais se constatou a ausência deste curso na antiga Faculdade 

Católica de Filosofia fogem aos objetivos propostos na presente pesquisa; porém, não houve a 

intenção de diminuir a importância de uma possível investigação a respeito da questão
41

.   

É importante salientar que, no Brasil, algumas universidades foram escolhidas como 

matrizes para as novas universidades que surgiram em período posterior. Dentre elas, a USP, 

em que sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras criou o curso de Ciências Biológicas em 

13 de dezembro de 1963
42

. 

No caso do estudo de Macedo (2001), sobre os cursos de História Natural e de 

Ciências Biológicas da UFBA, leu-se que: 

 

Em princípio, como os outros cursos da Faculdade de Filosofia da Bahia, o 

de História Natural obedecia ao programa estabelecido pelo Decreto-Lei nº 

1.190/39, que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia (FNF) do 

Distrito Federal. Com o advento do CFE, em 1962, o ensino de História 

Natural passou a seguir o currículo mínimo fixado pelo referido Conselho 

por meio do Parecer nº 325, de 14 de novembro de 1962, e da Resolução s/nº 

de 1962, com vigência a partir de 1963, que contemplava as áreas biológicas 

e geológicas. No entanto, ainda em 1963, a Coordenação do Ensino Superior 

(CESu), a pedido da FNF, determinou, com o Parecer nº5/63, o 

desdobramento em Ciências Biológicas e Geologia do curso de História 

Natural, [...] (sic) (MACEDO, 2001, p.157).   

 

A partir das considerações de Macedo (2001), confirmou-se que com a delimitação do 

campo da Geologia e demais ciências de referência que contemplavam o curso de História 

Natural, estabeleceram-se as bases para o início da conformação do campo das Ciências 

Biológicas. Algumas outras comparações foram realizadas frente aos dois cursos de Ciências 

Biológicas; pois enquanto na UFBA, a tradição de oferta deste curso vinha desde a Faculdade 

de Filosofia da Bahia e, em conseqüência, o primeiro curso oferecido obedecia ao programa 

definido pelo Decreto-Lei nº 1.190/39, com as configurações da História Natural, na UFS, o 
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 Em conversa informal com a ex-diretora da FACED, Srª Cacilda de Oliveira Barros, ela afirmou que o Prof. 

Alexandre Gomes de Menezes Netto, graduado em Medicina, recebeu um diploma de licenciado em História 

Natural ao frequentar as disciplinas pedagógicas, a partir de 1968. Nas atas de formatura da referida Faculdade, 

não foi encontrado o nome do professor como formando e nenhum outro nome foi detectado.  
42

 Cf. Tomita (1990, p.1172 – 1177). 



 

 

curso de Ciências Biológicas teve seu currículo aprovado em 1969 e foi implantado em 1972, 

com definição para formação de licenciados ou bacharéis, num período de três a sete anos.  

      Porém, o reconhecimento deste curso, através do Decreto nº 79.947, aconteceu quase 

cinco anos depois, em 13 de julho de 1977. O curso da UFS surgiu, obviamente, com a 

configuração da legislação vigente e, foi ofertado no espaço do Instituto de Biologia da UFS, 

sob o título de curso de Ciências Biológicas. 

1.3- Ciências Biológicas e Ciências Médicas 

 

      O curso de Ciências Biológicas da UFS manteve, desde as primeiras atividades em 

1972, uma relação de pertencimento administrativo com o Instituto de Biologia da UFS que 

foi, por sua vez, instituído em 12 de março de 1969
43

. Este instituto já abrigava outros cursos, 

como o de Medicina (1959) e o de Odontologia (1970). Porém, como espaço físico próprio, 

foi transferido para a sede da rua Vila Cristina, s/n, a 27 de fevereiro de 1971.   

 

Esse curso, inicialmente, nós nos alojamos aqui em dependências do 

Hospital Cirurgia, onde o Dr. Piva tinha sua sala e ele era professor da área 

de Medicina, e de lá ao criar o Instituto de Biologia da Universidade, aqui na 

avenida, na Rua Vila Cristina, atrás da 13 de Julho, em frente ao Batistão, 

ali, hoje o Projeto Nordeste. Nós, então, começamos a funcionar em 

condições melhores aqui na Rua Vila Cristina (LIMA, 2011) 
44

.   

 

Apesar da transferência para a nova sede, próxima ao Estádio Lourival Baptista, 

algumas disciplinas ofertadas pelos cursos de Medicina e Odontologia ainda funcionavam, em 

abril de 1971, na Fundação Hospital Cirurgia
45

, sede anterior do antigo Instituto de Biologia 

da UFS.   

Quanto às finalidades oficialmente designadas ao Instituto de Biologia da UFS, no ano 

de 1969, ficaram explícitas em sua resolução de implantação, como segue:  

 

Ministrar disciplinas básicas de ciências-biomédicas para os alunos do curso 

médico e para os alunos do curso de odontologia; prestar serviço à 

comunidade através da pesquisa aplicada; preparar técnicos de nível médio, 
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 Em Sergipe, o Instituto de Biologia, localizado à rua Vila Cristina, 1051, formou-se a partir da Resolução nº 

06/69/Conselho do Ensino e da Pesquisa. 
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 LIMA, Antonino Campos de. Entrevista concedida à pesquisadora, em 6 de junho de 2011. Ex-professor do 

Curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 
45

 No Ofício IB/90/71, emitido pela diretoria do IBUFS a 27 de abril de 1971, apresentando a relação nominal 

dos funcionários ao coordenador da Área de Ciências Exatas, Prof. José Lopes Gama, dá conta desta afirmação 

ao relatar a presença de três funcionários trabalhando junto às disciplinas ainda alocadas na Fundação Hospital 

Cirurgia.  



 

 

em cursos de curta duração; além de contribuir na formação docente em 

disciplinas básicas de Biociências (UFS, 1969, p.1) 
46

.  

 

As disciplinas básicas, sendo separadas das outras disciplinas específicas nos cursos 

ofertados, foram uma exigência nacional e legal. Uma das principais intenções era diminuir os 

gastos com a oferta de disciplinas similares por parte das instituições de Ensino Superior em 

todo o país; pois, não sendo um fato isolado, fazia parte da reforma Federal imposta pela lei nº 

5.540/68 que reestruturou todo o ensino universitário. 

Em Sergipe, além do Instituto de Biologia, existiam o de Química e o de Matemática e 

Física
47

, que foram organizados sob o mesmo Decreto-lei, de 1968. No art. 25º do Estatuto de 

Fundação da UFS havia a afirmação de que “Serão desmembrados das Faculdades Integradas 

na Universidade, os laboratórios e cadeiras básicas, para estruturá-los adequadamente nos 

Institutos referidos nos itens I, VII, VIII e no parágrafo 2º do artigo 20 do presente Estatuto.” 

48
 

E no parágrafo único deste mesmo artigo, indicava-se a confirmação de que “as 

entidades integradas, as instalações e os equipamentos que, por ventura, ali estivessem, fariam 

parte dos institutos criados”; incluindo-se, ali, o Instituto de Biologia da UFS.  

A Resolução nº05/69 assinada pelo primeiro Reitor da UFS, João Cardoso do 

Nascimento Júnior, foi encaminhada ao Conselho Universitário, em 15 de fevereiro de 1969, 

para que fossem tomadas as primeiras providências visando à implantação do Instituto de 

Biologia, conforme solicitação.  

As três determinações constantes no documento indicavam o seguinte: solicitação da 

relação das cadeiras da Faculdade de Medicina e seus professores titulares que integrarão o 

Instituto de Biologia; “[...] designação de grupo de trabalho
49

 para constituir a comissão 

encarregada do regimento, do projeto e da estrutura” do IBUFS; além da “designação de um 

diretor pro tempore”.
50

 

Numa tentativa de releitura dos reflexos de uma política de formação de institutos de 

pesquisa no Brasil, a ação de criação do Instituto de Biologia, em 12 de março de 1969
51

, 
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 Veja SERGIPE. Universidade Federal de Sergipe. Resolução do CEP/UFS nº 06/69, p.1. 
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 A alínea “b”, do artigo nº 20 criava o Instituto de Matemática e Física. 
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 Veja UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Estatuto de Fundação da UFS. 1968, Art. nº20.   
49

 Através do artigo 1º da resolução nº 07/69, este foi constituído pelos professores Osvaldo da Cruz Leite, 

Lourival Bomfim, Antônio Garcia Filho e Nestor Piva. 
50

 Como diretor pro tempore, em disposição de caráter transitório, foi indicado o Prof. Nestor Piva, na Resolução 

nº 07/69. 
51

 “O Instituto de Biologia da Universidade Federal de Sergipe foi criado em março de 1969 às custas de 

deslocamento das cadeiras básicas do Curso Médico e, nesse ano, funcionou apenas com trinta (30) vagas para o 

Curso Médico” (sic) INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Carta de 28 de abril de 1971, p.1. 



 

 

poderia ser considerada um movimento contextualizado com as iniciativas de maior 

desenvolvimento científico no país. 

A referida comissão montada para elaborar o anteprojeto do Regimento Interno do 

IBUFS foi presidida pelo Prof. Antônio Garcia Filho
52

. E, tendo em vista a obediência ao 

exposto na lei da departamentalização das universidades, a primeira documentação expedida 

pelo então diretor pro tempore, do recém criado Instituto de Biologia, foi o primeiro ofício da 

instituição que datou de março de 1969. Neste, o Prof. Nestor Piva, primeiro diretor do 

Instituto de Biologia da UFS, escreveu ao Magnífico Reitor João Cardoso do Nascimento 

Júnior: 

Acabamos de receber cópia da Resolução nº 07/69 do Conselho 

Universitário na qual está designado o Grupo de Trabalho p/ implantação do 

Instituto de Biologia assim como indicado o nosso nome para Diretor “PRO 

TEMPORE” do referido Instituto. 

Agradecemos a confiança em nós depositada por Vossa Magnificência ao 

tempo em que reiteramos a nossa disposição de no mais breve espaço de 

tempo, dar ao Instituto a organização necessária ao seu pleno funcionamento 

(sic) (IBUFS, 1969, p.1) 
53

. 

 

Importante é observar que a relação entre os cursos de Ciências Biológicas e Medicina 

era bem mais estreita do que à primeira vista se percebia. Além de compartilharem o grupo de 

disciplinas básicas, compartilhavam os professores, os materiais de ensino e o espaço físico 

dentro do Instituto de Biologia da UFS; pois o curso de Ciências Biológicas, criado em 1972, 

já surgiu tendo como uma de suas funções a de formar professores para cursos superiores das 

áreas de Biociências que necessitavam de docentes
54

.  

      O andamento dos trabalhos para a implementação do curso de Ciências Biológicas 

envolveu todo o IBUFS, na medida em que havia expectativa para demais modificações em 

outros departamentos daquele instituto. A escolha da melhor alternativa curricular que 

servisse ao nascente curso foi pautada na economia de docentes requeridos e na “flexibilidade 

de arranjos semestrais”, conforme leitura do ofício nº 332/71, expedido através do Instituto de 

Biologia
55

. 
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A fonte consultada foi um ofício enviado do IBUFS com nº93/69, de 16 de outubro de 1969, para o 

Departamento de Educação e Cultura da UFS que solicitou as atividades referentes ao mês de setembro de 1969 

do recém criado instituto. E dentre as atividades mencionadas, indicava no artigo 1º da Resolução nº07/69, os 

nomes dos seguintes professores como membros dessa comissão: Osvaldo da Cruz Leite, Lourival Bomfim, 

Antonio Garcia Filho e Nestor Piva. 
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 INSTITUTO DE BIOLOGIA. Ofício nº 01/69, 19 mar. 1969, p.1. 
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 Universidade Federal de Sergipe. Resolução do CEP/UFS nº 06/69, p.1. 
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 A sugestão curricular, com base apenas no Departamento de Zoologia e Botânica, foi apresentada como anexo 

do INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 332/71. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.4- Instituto de Biologia da UFS: espaço físico e administrativo 

     No parágrafo segundo, do artigo nº 184, do Estatuto de Fundação da UFS, lia-se que “o 

Instituto de Biologia será constituído das disciplinas básicas da Faculdade de Medicina, do 

Instituto de pesquisa e Medicina Experimental e dos laboratórios correspondentes.” 
56

 

     De fato, o espaço físico do Instituto de Biologia era utilizado por ambos os cursos, 

desde os primeiros movimentos de organização do curso de Ciências Biológicas ainda na sede 

do Hospital Cirurgia, onde havia ali salas destinadas inicialmente aos professores do Curso de 

Medicina e para aulas.  

     Após a construção da sede do Instituto de Biologia à Rua Vila Cristina, havia o 

convívio constante entre professores e alunos dos cursos de Medicina, Odontologia e Ciências 

Biológicas. Era o espaço físico onde se dispunha do chamado ciclo básico dos cursos da área 

de Biociências. Com certeza, o novo espaço era maior, mas continuava pouco cômodo para 

abrigar confortavelmente todos os alunos e professores dos três cursos mencionados. 

     A imagem a seguir apresenta a construção, em alvenaria, dos laboratórios 

especificamente destinados à Zoologia e à Botânica. Esta construção, que fazia parte do 

prédio onde se instalou o Instituto de Biologia da UFS, ficava estrategicamente alocada atrás 

do Instituto de Química; um pouco distante da área dos auditórios e das demais salas de aulas 

comuns aos cursos ali presentes.   
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Veja UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Estatuto de Fundação da UFS, 1968. Art. nº 184, parágrafo 

2º.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Construção dos laboratórios de Botânica e Zoologia no IBUFS. Fonte: Arquivo Central 

da UFS. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n, dossiê s/n, caixa 36. Acervo do Arquivo Central da 

UFS. 

 

 

Através de depoimentos, identificaram-se as relações entre as necessidades de espaço 

físico para abrigar o curso de Ciências Biológicas e as reais condições encontradas 

inicialmente na Rua Vila Cristina, s/n.  

 



 

 

Agora, no que diz respeito às disciplinas da Biologia, aí sim. No núcleo 

inicial, em seus primeiros momentos, funcionou, eu diria assim, de uma 

forma precária. Depois, eu acho que um ano depois [...], eu acho que 

conseguiu arrumar assim umas duas salas maiores e os professores ficavam 

um pouco mais à vontade. Mas, mesmo assim era tudo muito apinhado 

(BARRETO, 2011)
57

. 

Perceberam-se diferenças entre os espaços comuns a todos os cursos que faziam parte 

do IBUFS e os espaços reservados aos alunos e aos professores do curso de Ciências 

Biológicas na UFS. Apesar do quantitativo de alunos, que se utilizava dos laboratórios de 

Botânica e Zoologia, ser relativamente menor, não supria suas necessidades, por exemplo, 

quanto às aulas com prática de laboratório; em que os alunos tinham que se dividir em turmas 

sequenciais. Franco (2011) elucidou, em depoimento, sobre a convivência: 

 

Com os alunos de Medicina, de Odontologia, principalmente esses aí. 

Enfermagem, eu acredito [...], mas Enfermagem na época [...]. Pelo menos 

esses dois, eu me lembro que a gente compartilhava sim. Depois, cada um ia 

para o seu canto, né!?  Tinha uma parte básica: de Anatomia, Fisiologia, 

Bioquímica e tal. E depois, apesar de que eu convivi muito com essas 

pessoas porque eu trabalhei em alguns laboratórios com alguns assuntos que 

eram pertinentes a certos cursos. Mas, depois eu me voltei para a Biologia 

mais especificamente (FRANCO, 2011)
58

. 

 

Além disso, problemas com o andamento da vida acadêmica de alunos não aprovados 

em algumas disciplinas do ciclo básico ocasionavam falta de vagas; pois, tanto a deficiência 

no quadro docente, quanto à falta de espaço para ministrar essas aulas e recursos financeiros 

escassos
59

 foram desencadeadores de processos de disputas pelo campo de ensino e pesquisa 

entre os cursos instalados no IBUFS. 

Portanto, as propriedades adquiridas a partir dos campos conquistados, dentro do 

espaço social formado no antigo IBUFS, puderam ser distintas e estabelecidas de acordo com 

as posições dos agentes mais representativos deste campo em disputa; como disse Bourdieu 

(2001, p.160) ao afirmar que: 

 

Os agentes sociais, bem como as coisas por eles apropriadas, logo 

constituídas como propriedades, encontram-se situados em um lugar do 

espaço social, lugar distinto e distintivo que pode ser caracterizado pela 
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posição relativa que ocupa em relação a outros lugares [...] e pela distância 

(por vezes dita “respeitosa”: e longínquo reverentia) que o separa deles 

(BOURDIEU, 2001, p.160).  

 

O espaço social mantém uma estreita relação com o espaço físico e “[...] quaisquer 

divisões e distinções do espaço social (alto/baixo, esquerda/direita etc.) se exprimem real e 

simbolicamente como espaço social reificado [...]”(BOURDIEU, 2001). A distribuição das 

forças do campo existiu tanto na perspectiva dos agentes sociais, quanto no reflexo da posição 

de suas propriedades. Bourdieu (2001) afirmou que entre espaço físico e espaço social existe 

uma relação de dupla inclusão. 

Com o aumento quantitativo das turmas, através do surgimento de novos cursos no 

IBUFS, a exemplo do curso de Ciências Biológicas e do Curso de Educação Física, além 

daqueles que lá se utilizavam de algumas disciplinas, como o curso de Química, por exemplo; 

o espaço designado foi paulatinamente sendo insuficiente e seu uso harmônico sendo 

comprometido.  

Quanto aos espaços comuns, o depoimento de Barreto (2011) exemplificou a situação 

para o uso do biotério
60

 pelos alunos do IBUFS. Quando perguntado pela presença do biotério 

na Rua Vila Cristina, o ex-aluno afirmou que 

 

Tinha biotério. Tinha. Só que o biotério era como o biotério hoje, né!? Ele 

tinha uma sala especial para o biotério, só que o biotério era dividido, não 

é!? É, dependia que toda ênfase, ou seja, os recursos e tal fossem mais 

direcionados para resolver os problemas já mais antigos da área médica. E 

[...], mas isso não chegava a criar dificuldades de funcionamento [...], 

tampouco [...] (BARRETO, 2011). 

 

Ao ser perguntado sobre o relacionamento dos alunos do curso de Ciências Biológicas 

com os alunos dos demais cursos, Barreto (2011) negou, veementemente, qualquer 

dificuldade nas relações entre ambos. “Não, não [...] tanto é que [...], com o passar do tempo, 

o relacionamento foi ficando cada vez mais estreito e as parcerias foram já estabelecidas. 

Laços de amizades, inclusive” (BARRETO, 2011). 

De maneira geral, o planejamento minucioso, ao lado do remanejamento de turmas, 

foram as duas outras atitudes tomadas diante de certos impasses causados na busca do uso 

racional de salas de aulas, de auditórios, de laboratórios e das demais dependências do 

IBUFS.  
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Para obter uma noção inicial da arquitetura material do espaço na sede localizada na 

Rua Vila Cristina, foi possível inferir a quantidade e a distribuição de ambientes de ensino 

através de documentos encontrados no Arquivo Central da UFS. Observando que o espaço 

sofreu diversas modificações, a partir desses documentos constatou-se a presença dos 

seguintes ambientes administrativos e de ensino no ano de 1971:  

 

Quadro 02: Quadro da divisão física do IBUFS 

Salas 

Administrativas (4) 

 

Departamentos
61

 (6) 

 

Laboratórios
62

 (8) 

 

Outras 

Dependências (7) 

Diretoria 

Recepção 

Secretaria 

Diretório
63

 

Morfologia e Morfogênese 

Biologia Molecular 

Fisiologia 

Parasitologia 

Botânica 

Zoologia 

Zoologia 

Botânica 

Parasitologia 

Microbiologia 

Histologia/Parasitologia 

Biofísica/Bioquímica 

Fisiologia/Farmacologia 

Microscopia 

Biblioteca 

Auditório 

Anfiteatro de 

Anatomia 

Biotério 

Sanitários
64

 

Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 87/71.  UFS/CCBS/DBI 01, 

item 04. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

No caso do biotério do IBUFS, por exemplo, a documentação mais antiga em que se 

constatou sua presença foi datada de 1973
65

; embora, um relatório desenvolvido por Maria 

José Oliveira de Oliveira
66

, com dados de 1975 que melhor descreveu e representou as 

condições de funcionamento do referido biotério. Embora a veterinária convidada declarasse 

não ter tido acesso às reais necessidades da instituição sobre a funcionalidade do biotério, no 
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relatório escrito percebeu-se que, além das características gerais em que o biotério em tela se 

encontrava, foram apresentadas as principais medidas a serem tomadas para a normatização 

do funcionamento daquele espaço.  

As principais sugestões da veterinária convidada e responsável pelo laudo de visita 

técnica envolviam, de forma generalizada, questões de espaço adequado para os animais, 

frequente higienização, otimização do manuseio de cobaias e melhor separação entre 

materiais em uso e materiais em estoque. 

Sendo também um espaço comum para fornecimento de animais, tanto para as aulas 

de Anatomia Comparada, quanto para a pesquisa bioquímica e biofísica, por exemplo, o 

biotério também funcionava como um lugar em que havia disputas, assim como os demais 

espaços daquele instituto. 

 

[...] eu me recordo que no início era muito precário. Eram dois ou três 

professores aglomerados em uma pequena sala, com um microscópio, salvo 

engano, né? Agora, a parte de sala de aula não. Nós começamos exatamente 

com [...], quando foi feita uma nova construção agregada ao antigo Instituto 

de Química, [...] que são os blocos que têm aí atrás e na lateral. A parte de 

disciplinas que não eram pertinentes ao Departamento de Biologia, a parte 

não referente à Biologia, as instalações eram boas. Atendiam as nossas 

necessidades que era a parte ligada à Morfologia, à Zoologia, Bioquímica, 

Biofísica  (BARRETO, 2011). 

 

O biotério, utilizado como local de contribuição na formação profissional dos 

licenciados em Ciências Biológicas e dos profissionais de Medicina e Odontologia, à época, 

possuía as condições de uso não limitado à primeira função que era a de servir aos trabalhos 

de pesquisa da área das denominadas Biociências; mas, ali, instalavam-se disputas pelo 

fornecimento quantitativo e qualitativo de cobaias, de acordo com a disciplina ministrada, e 

seu respectivo responsável, bem como segundo o curso a que eram dirigidas as aulas.  

 

1.5 – Reformas departamentais: organização inicial do curso de Ciências 

Biológicas da UFS 

 

Em termos de Legislação Federal, uma série de resoluções, portarias e pareceres 

apresentou-se como norteadora para as características tipicamente locais dos cursos de 

Ciências Biológicas em todo o país.  E a Resolução s/n, de 04 de fevereiro de 1970, fixou os 

mínimos em termos de conteúdo e de duração do curso de Ciências Biológicas, por exemplo, 

na medida em que possibilitou a modalidade médica como alternativa ao bacharelado deste 



 

 

curso em todo o Brasil. Em Sergipe, especificamente, não foi constatado que a modalidade 

médica tenha sido adotada oficialmente. 

A questão da adoção de currículos mínimos também foi uma adaptação legal ao fato 

de existirem poucos docentes à época, por exemplo, na formação das turmas para o curso de 

Ciências Biológicas aqui no Estado. E as poucas condições instrumentais e técnicas dos 

laboratórios disponíveis, vinculados ao Instituto de Biologia da UFS, foi outro fator 

importante nos encaminhamentos políticos do ensino no IBUFS.   

Algumas tentativas para a estruturação departamental do IBUFS, anteriores a 1972, 

endossaram estas afirmações quando sugeriram, por exemplo, que se agregassem, em um só 

departamento, as disciplinas da área da Botânica e da área da Zoologia. 

E sobre a questão da formação dos quadros de professores, um ofício de 5 de fevereiro 

de 1970, o ofício OF/IB/ 12/70, endereçado ao Magnífico Reitor foi incisivo, destacando que: 

 

Com referência ao Ofício Circular nº 01/70/ GR, dessa Reitoria, temos a 

informar que êsse Instituto está vivamente interessado no preenchimento de 

cargos do magistério de capital importância para seu funcionamento. Tal 

preenchimento reconhecemos, não poderá ser feito, senão com realização de 

concurso, aberto a todo o pessoal interessado do país desde quando, em 

nosso mercado de trabalho dificilmente poderemos encontrar os referidos 

profissionais (IBUFS, 1970, p.1) 
67

. 

 

            Em maio de 1970, a professora Maria Auxiliadora Santos e o professor Antonino 

Campos de Lima foram contratados para organizar o curso de Ciências Biológicas na UFS. 

Antes deles, em 1969, a UFS contratou o engenheiro agrônomo Raimundo Santos Barros que 

começou com as primeiras providências para implantação do referido curso, mas 

posteriormente saiu para cursar mestrado na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais.  

            Com a chegada dos professores encarregados pela organização do curso de Ciências 

Biológicas e a nova dinâmica de implantação de cursos no IBUFS, veio a confirmação de que  

 

[...] o espaço físico e administrativo dos professores do curso de Ciências 

Biológicas era partilhado com os professores do Curso de Medicina, que 

então já se encontravam completamente estabelecido e exerciam hegemonia 

na área biológica (ALCÂNTARA & FRANCO, 1998, p.250). 

 

            Diante da informação, encaminharam-se algumas considerações a esse respeito, 

sobretudo, quando se analisa as formações departamentais do Instituto de Biologia da UFS 
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anteriores à inserção do curso de Ciências Biológicas, em comparação com as formações 

departamentais que se sucederam.  

             Percebeu-se que, mesmo após a primeira reforma departamental em que o referido 

curso de Ciências Biológicas se fez presente, os departamentos que serviam ao curso de 

Ciências Biológicas e, concomitantemente, ao Curso de Medicina, permaneciam inicialmente 

vinculados até o momento em que ocorreu a formação, posteriormente, do Departamento de 

Botânica e Zoologia. 

   Uma análise prévia das disposições departamentais no Instituto de Biologia da UFS, 

durante a época designada para estudo nesta pesquisa, permitiu identificar arranjos 

curriculares que tendiam a não dissociar efetivamente o curso de Ciências Biológicas do curso 

de Medicina, em suas disciplinas básicas. Ou seja, a organização curricular do curso de 

Ciências Biológicas vigorava, em grande parte, em favor das disciplinas que tinham sido 

selecionadas para o curso de Medicina. Isso porque essa atitude diminuía a variabilidade de 

disciplinas ofertadas, garantindo, em tese, melhor funcionamento do ciclo básico para os 

demais cursos que eram ofertados no Instituto de Biologia da UFS. 

   A reforma universitária de 1968, em fase de implantação em todo o país à época, 

abrangia o ajuste do antigo sistema de cursos para o sistema de créditos nas universidades 

federais. Soube-se que foram inúmeras as modificações acadêmicas impostas ao Ensino 

Superior brasileiro pela Lei nº 5.540/68; porém, a implantação do sistema de créditos, dentro 

da organização de funcionamento do IBUFS, foi registrada em documentação e sua variância 

demonstrou as dificuldades pelas quais passava o grupo de trabalho designado para mediar 

tais modificações curriculares, no trato com as questões de espaço, de quantidades de 

docentes e discentes, por exemplo. 

   Na prática, o que ocorria com os departamentos recém organizados não era somente 

uma mudança de nomenclatura era uma modificação de concepção epistemológica, 

inicialmente, para a formação de um novo perfil acadêmico dos profissionais do ensino, na 

medida em que se reestruturava a carreira docente, tanto em termos de nível de função quanto 

em estabelecimento de jornada de trabalho diferenciada junto às instituições de Ensino 

Superior.  

   Em Sergipe, com relação ao Instituto de Biologia da UFS, a organização departamental 

sofreu várias modificações que, apesar de conterem particularidades regionais, refletiram 

sobremaneira a situação de ajustes nas disputas de poder entre os antigos catedráticos, no que 

se referiu à reorganização do ciclo básico no IBUFS.  



 

 

   Em sessão ordinária registrada em ata datada de 5 de setembro de 1969, o Conselho do 

Ensino e da Pesquisa da UFS apresentou relatório sobre a implantação do “Ciclo Básico”. 

Dentre outras deliberações, nesse relatório apontou-se algumas “possíveis dificuldades” neste 

sentido. Algumas delas foram designadas, como por exemplo, a insuficiência de recursos 

financeiros da universidade; a insuficiência numérica do pessoal docente e a deficiência de 

instalações apropriadas para o funcionamento dos cursos. 

   As diversas reorganizações da estrutura departamental no IBUFS, juntamente com as 

discussões necessárias para que ocorressem estavam evidentes na documentação da época. E 

o trecho da correspondência indicada abaixo, entre o chamado Coordenador de Área
68

 e o 

Magnífico Reitor Dr. João Cardoso do Nascimento Júnior, datada de 22 de outubro de 1970, 

solicitava criação do curso de Ciências Biológicas: 

 

Pelo presente viemos solicitar que Vossa Magnificência determine as 

providências necessárias para o funcionamento do curso de licenciatura em 

Matemática, já autorizado, e a criação dos cursos de licenciatura em Física, 

Química e Ciências Biológicas, inclusive com o oferecimento de vagas no 

próximo Concurso Vestibular (UFS, 1970, p.1) 
69

. 

 

Também em ofício nº 142/70, o diretor do IBUFS apresentou o planejamento de 30 

vagas para licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas a serem ofertadas no edital do 

concurso vestibular de 1971, com a seguinte observação: “A realização dêsse último concurso 

estará na dependência de uma série de providências a serem adotadas pela Reitoria pelo que 

essa oferta é de forma condicional” 
70

 (sic). Já no ofício nº 39/70, de 24 de março de 1970, o 

diretor do Instituto de Biologia encaminhou ao Magnífico Reitor da UFS uma indicação do 

Conselho Departamental do Instituto de Biologia da UFS em que informava: 

 

Em reunião de 18 de março corrente o Conselho Departamental do Instituto 

de Biologia da Universidade Federal de Sergipe resolveu por unanimidade, 

propor ao colendo Conselho de Ensino e Pesquisa dessa universidade que 

estude a possibilidade de aprovar a entrada em funcionamento, o mais rápido 

possível dos Departamentos de Botânica e Zoologia já propostos no Projeto 

de Departamentalização dêsse instituto, inclusive com a necessária 

justificativa. 

Tal medida é julgada pelo Conselho Departamental do Instituto como 

indispensável ao atendimento das finalidades de sua criação, inclusive para 

atender ao desejo da Universidade de colocar em funcionamento no próximo 
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ano o curso de bacharelado e licenciatura em Ciências Naturais e Biologia 

assim como cursos para médicos de curta duração [...] (IBUFS, 1970, p.1) 
71

. 

 

O surgimento desse núcleo departamental comum, Botânica e Zoologia, pode ser 

considerado o começo da desarticulação do chamado curso básico; já que se concentravam aí 

disciplinas que eram exclusivas do curso de Ciências Biológicas da UFS.  

É interessante perceber, através dos quadros demonstrativos elencados a seguir, a 

gradual separação entre os cursos de Medicina e de Ciências Biológicas, através das ofertas de 

disciplinas, na perspectiva das reformas departamentais do IBUFS ao longo do tempo.  

Logo após a lei da Reforma Universitária de 1968 e, antes da formação do curso de 

Ciências Biológicas, a estrutura departamental do IBUFS envolvia apenas os seguintes 

elementos observados no quadro: 

 

Quadro 03: Organização departamental do IBUFS em 1969 

 

DEPARTAMENTOS 

 

DISCIPLINAS OFERECIDAS 

 

Morfologia e Morfogênese 

 

 

Anatomia e Histologia 

 

Biologia Molecular 

 

Bioquímica e Biofísica 

 

 

Ciências Fisiológicas 

 

 

Fisiologia, Farmacologia e Fisiologia Vegetal 

 

Parasitologia 

 

Parasitologia e Microbiologia 

 
  Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 107/69

72
. UFS/CCBS/DBI 

01, item 01. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

Então, percebeu-se que apesar de o Conselho Federal de Educação determinar que o 

currículo mínimo do I Ciclo e o currículo complementar estavam sob responsabilidade do 

Conselho Departamental, com a aprovação do Conselho de Ensino e Pesquisa
73

, cada 

departamento criado era responsável pelas sugestões e pela gerência de recursos utilizados 

para o desempenho de cada grupo de cursos ao qual estivesse associado.   
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É válido lembrar que, em 1972, o IBUFS administrava apenas os cursos de Medicina, 

Odontologia e o recém criado curso de Ciências Biológicas, sendo que o curso de Educação 

Física surgiria posteriormente.  

Observando o currículo Pleno em Licenciatura em Ciências, percebeu-se que o 

currículo mínimo possuía três partes: matérias básicas, matérias didático-pedagógicas e 

matérias estabelecidas por legislação especial, sendo o currículo complementar a segunda 

parte integrante do currículo pleno. 

Dessa maneira, como em outros cursos de licenciatura, o sistema de Licenciatura 

Curta, em Ciências Biológicas, com 103 créditos, destinava-se àqueles que apenas requeriam 

título para o ensino do antigo 1º grau. Porém, caso o indivíduo desejasse passar a ter uma 

Licenciatura Plena, com 169 créditos, existia a possibilidade de realizar uma 

complementação, com um total de 66 créditos, que no caso do curso de Ciências Biológicas 

apresentava-se em quatro semestres a serem realizados após a aquisição do título dado pela 

Licenciatura Curta. 

Com relação às disciplinas, algumas eram ministradas no próprio Instituto de Biologia 

da UFS, outras eram ministradas pelos mais diferentes departamentos. As disciplinas que 

contavam com os conhecimentos biológicos eram lecionadas no IBUFS; sendo que os alunos 

dos diferentes cursos participavam também de algumas delas. Poucas foram as disciplinas, 

alocadas no IBUFS, exclusivas do curso de Ciências Biológicas da UFS. Dentre estas, 

estavam aquelas que eram ministradas sobre conhecimentos zoológicos e conhecimentos 

botânicos. Mas, por algum tempo, os alunos do curso de Medicina e Odontologia recebiam 

aulas na área de Botânica e de Anatomia Comparada. Como se pode perceber no depoimento 

do professor Vasconcelos (2011)
74

: 

 

Biofísica, Bioquímica, não é!? Embriologia, Histologia, Patologia, essas 

coisas básicas eram dadas para todos os cursos. Um aluno da Biologia podia 

fazer matérias de Medicina como optativas ou como eletivas. E os de cá, 

podiam fazer também lá como optativas ou como eletivas. [...] O currículo 

era baseado em matérias obrigatórias, matérias optativas e matérias eletivas. 

Você podia fazer eletiva em qualquer departamento. [...] Então, eu entrei na 

Biologia com a doença do professor Fernando Sampaio que ensinava 

Elementos de Anatomia e ensinava Anatomia Comparada. Elementos de 

Anatomia para todas as áreas básicas, mas era assim Educação Física, 

Biologia que dava Elementos de Anatomia (VASCONCELOS, 2011). 

 

                                                           
74

 VASCONCELOS, José Arnaldo Palmeiras. Entrevista concedida à pesquisadora, em 01 de outubro de 2011.  

Ex-professor dos cursos de Ciências Biológicas e de Medicina do IBUFS. 

 



 

 

Também o IBUFS ofereceu disciplinas para outros cursos que não se encontravam em 

seu quadro de formandos, com base na Legislação que previa a eliminação da formação de 

disciplinas com ementas muito próximas. Um exemplo era a disciplina Bioquímica, que era 

oferecida aos alunos de Biologia, Odontologia, Ciências Biológicas e Engenharia Química
75

; 

além da disciplina Biofísica, oferecida aos alunos de Medicina, Odontologia, Ciências 

Biológicas e outras engenharias da área da Física
76

. 

As cinco disciplinas que atendiam a uma maior quantidade de alunos por estar 

presentes no currículo de três cursos eram: Biofísica, Bioquímica, Biologia Geral, Genética e 

Evolução e Fisiologia humana. Por algum tempo, de acordo com a estrutura curricular de cada 

curso e respectivas modalidades, essas disciplinas atendiam a todos os alunos do Instituto de 

Biologia da UFS. Após uma nova reformulação departamental, em 1970, a organização do 

IBUFS estava dessa forma definida, com o Departamento de Botânica e o Departamento de 

Zoologia separados: 

 

                        Quadro 04: Organização departamental do IBUFS em 1970 

 

Departamentos 

Morfologia e Morfogênese 

Biologia Molecular 

Fisiologia 

Parasitologia 

Botânica 

Zoologia 

 Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício  

                           nº  01/70. UFS/CCBS/DBI 01, item 02. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

Um ofício do diretor do IBUFS para o Superintendente Administrativo da UFS, o Sr. 

Rubens Mendonça Alves, solicitava “confecção de placas de acrílico para serem afixadas 

nesta Unidade” 
77

 e serviu de fonte ao indicar um pedido de seis placas designadas “CHEFE 

DE DEPARTAMENTO”.  Portanto, supõe-se que, ao menos, até 24 de abril de 1971, a 

estrutura departamental daquele instituto estava contemplada por seis departamentos
78

. 
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 Curso vinculado ao Instituto de Química da UFS. 
76

 Curso vinculado ao Instituto de Matemática e Física da UFS. 
77

 INSTITUTO DE BIOLOGIA. Ofício nº 87/71, p.1. 
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 Vide quadro: Organização Departamental do IBUFS em 1970. 



 

 

Em maio de 1971, o IBUFS ainda contava com seis departamentos
79

.  De acordo com 

ofício
80

 emitido pela Diretoria do Instituto de Biologia da UFS à “Livraria Ler – Zahar 

Editôres”, no anexo junto à relação do corpo docente, via-se menção aos departamentos 

apresentados pelo quadro anterior; sendo que o Departamento de Zoologia
81

 e o 

Departamento de Botânica
82

 continuavam separados. 

Mas, em ata, na sessão ordinária da Congregação do Instituto de Biologia, ocorrida a 

12 de junho de 1971, estava na pauta do dia, dentre outros assuntos uma “nova 

departamentalização do IBUFS”. E dentre as sugestões explanadas a respeito das pretensões 

que se tinha de fundir o Departamento de Zoologia com o Departamento de Botânica 

novamente, destacou-se o pronunciamento de Lima (2011) contra essa fusão. 

 

[...] Explanou sua opinião esclarecendo que não concordava com a fusão dos 

Departamentos de Botânica com Zoologia, pois tecnicamente os citados 

departamentos não têm nenhuma afinidade; e como opinião sugeria a fusão 

dos Departamentos de Botânica com Microbiologia e Parasitologia com 

Zoologia, quanto aos demais Departamentos, concordava com a sugestão da 

Direção do Instituto (IBUFS, 1971, p.2) 
83

.  

 

E por 6 votos a 4, a departamentalização do IBUFS foi feita de acordo com sugestão 

da diretoria do instituto; sendo que os departamentos de Zoologia e Botânica
84

 foram fundidos 

novamente, como se vê no quadro a seguir. 

Quadro 05: Organização Departamental do IBUFS em 1971. 

 

Departamentos 

 

 

Disciplinas 

 

Morfologia e Morfogênese 
Histologia e Embriologia Geral 

Anatomia I 

Anatomia II 

Biologia Molecular 

Biofísica 

Bioquímica I 

Bioquímica II 

Fisiologia 

Farmacologia 
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 Em resposta a uma carta do Dr. Fernando Codes, o diretor do IBUFS enviou missiva, em 28 de abril de 1971, 

em que afirmou e enumerou estes seis departamentos presentes no IBUFS. E, nesta mesma correspondência, 

indicou que tanto o Departamento de Zoologia quanto o Departamento de Botânica encontravam-se “em 

organização”. 
80

 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 111/71. 
81

Com a Profª Maria Auxiliadora Santos como auxiliar de ensino. 
82

 Com os professores Raimundo Santos Barros e Antonino Campos de Lima como auxiliares de ensino.  
83

 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ata de 12 de jun. 1971, p.2. 
84

 É importante destacar que, na mesma reunião relatada na Ata de 12 de junho de 1971, o Prof. Antonio Garcia 

Filho, de forma geral, “esclareceu que as fusões dos Departamentos necessário se tornava a fim de facilitar a 

implantação das Secretarias dos Departamentos e não onerava muito a Universidade; mas observou também as 

matérias afins”(sic). INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ata de 12 de jun. 1971, p.2. 



 

 

 

Patologia 

Microbiologia I 

Microbiologia II 

Parasitologia 

Processo Patológicos Gerais 

Zoologia e Botânica
85

 

Taxonomia Animal 

Taxonomia Vegetal 

Ecologia 

Organologia Animal 

Organologia Vegetal 

Fisiologia Vegetal 
 Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 139/71. UFS/CCBS/DBI 01, 

item 02. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

Ainda na última ata mencionada, de 12 de junho de 1971, havia uma discussão para 

decidir se formariam um Departamento de Fisiologia. E o pronunciamento do Prof. Nestor 

Piva foi desfavorável, ao afirmar somente que não era tempo de mais um departamento
86

. O 

que dá subsídios para sugerir que se tratava de mais uma situação em que ocorreu a 

distribuição de propriedades no campo social. Da mesma forma como ocorreu no resultado da 

nova fusão dos dois departamentos anteriormente mencionados, o de Zoologia e o de 

Botânica. 

Em 1971, foi encaminhado ao chefe do Departamento de Zoologia e Botânica, o Prof. 

Raimundo Mendonça de Araújo, o ofício nº 332/71, datado de 21 de dezembro de 1971, no 

qual o Diretor
87

 do IBUFS anunciou a aprovação da estruturação curricular deste 

departamento pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, através da resolução nº 20/71; isto após 

elencar as disciplinas
88

. O documento referido continha a assertiva de que: 

 

Êste ano uma comissão constituída por esta Diretoria e composta dos 

Professôres Nestor Piva, Antonino Campos de Lima e Maria Auxiliadora 

Santos elaborou um substancioso trabalho em que seu conjunto representa 

um completo Projeto
89

 do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

onde todos os aspectos são analisados pormenorizadamente (IBUFS, 1971, 

p.1) 
90

.  
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 O ofício nº 139/71, datado de 25 de junho de 1971 e encaminhado ao Magnífico Reitor, João Cardoso do 

Nascimento Júnior, encaminhou a Ata de 12 de junho de 1971 e traz a seguinte observação quanto às disciplinas 

vinculadas ao Departamento de Zoologia e Botânica: “Estamos esperando um Titular de Zoologia da 

Universidade do Paraná a fim de reestruturar o currículo do Departamento” INSTITUTO DE BIOLOGIA. Ofício 

nº 139/71, p.2. 
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 Cf. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ata de 12 de jun de 1971. 
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 Alexandre Gomes de Menezes Netto. 
88

 As disciplinas elencadas são seis: Taxonomia Animal, Taxonomia Vegetal, Ecologia, Organologia Animal, 

Organologia Vegetal e Fisiologia Vegetal.  
89

 Este projeto não foi encontrado nos acervos consultados pela pesquisadora. 
90

 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 332/71, p.1. 



 

 

Em 1973, com o curso de Ciências Biológicas já em funcionamento, as matérias de 

ensino eram distribuídas em apenas três departamentos: Biologia Molecular, Biologia Vegetal 

e Biologia Animal
91

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 06: Organização Departamental do IBUFS em 1971. 

 

Departamentos 

 

Disciplinas 

Morfologia e Morfogênese 
Anatomia I 

Anatomia II 

Histologia e Embriologia Geral 

Biologia Molecular e Fisiologia 

Biofísica 

Bioquímica I 

Bioquímica II 

Bioquímica III 

Fisiologia 

Farmacologia 

Patologia 

Processos Patológicos Gerais  

Parasitologia 

Microbiologia I 

Microbiologia II 

Zoologia e Botânica
92

 - 
    Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 183/71. UFS/CCBS/DBI                  

01, item 22. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

Diante das configurações departamentais que existiam antes da implantação do curso 

de Ciências Biológicas da UFS, pode-se afirmar que as escolhas para condicionar a criação do 

novo curso ocorreram diante de interesses variados, devido ao fato de que houve várias 

tentativas que aglomeravam as diferentes disciplinas, geralmente por afinidades pessoais e 

não por afinidades epistemológicas.  Neste sentido, Silva (2011, p. 16) afirmou que “[...]. 

selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de 
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 Maiores detalhes sobre esta organização departamental que vigorou até 1975, vide Capítulo 2. 
92

 Lia-se que este departamento “[...], está sendo objeto de estudo e estruturação”. INSTITUTO DE BIOLOGIA. 

Ofício nº 183/71, p.2.  



 

 

poder. Descartar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade, como 

sendo a ideal é uma operação de poder (SILVA, 2011, p.16).  

Percebeu-se nuances da identidade do discente do curso de Ciências Biológicas da 

UFS como um reflexo do ato seletivo das demonstrações de poder, que eram depositárias das 

disputas de campo instituídas entre os agentes. Esses embates atuavam privilegiando, ao 

selecionar arranjos departamentais mais convenientes, os objetivos dos agentes que 

dominavam o campo naquele dado momento. 

Quando ocorreu a implantação do curso de Ciências Biológicas, com as respectivas 

matrículas no processo de seleção do vestibular de 1972, boa parte dos professores que 

atuaram no curso foi convidada de outros estados brasileiros; porém, não tardaram os 

concursos públicos que trouxeram profissionais para dar melhor suporte ao nascente curso, 

dada à necessidade local de profissionais docentes. A afirmação do curso, em 1975, como o 

primeiro que licenciava em Ciências Biológicas no Estado, através da primeira turma de 

formandos, pode colocar no mercado de trabalho os primeiros biólogos originários de solo 

sergipano. 



 

 

Capítulo II 

DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 DA UFS ÀS PRIMEIRAS TURMAS FORMADAS (1972 a 1976) 
 

 

 

5 

 

d 

 

 

 

 

 

                                                                          

e 

 

                       f 

 

788888888 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Central da UFS.  Autorias desconhecidas, s/d. Fotografias “d” e “f”: s/n, dossiê s/n, caixa 36.  

Fotografia “e”: s/n, dossiê nº 117, caixa 36.  Acervo do Arquivo Central da UFS. 



 

 

Neste capítulo, são apresentadas as condições iniciais de funcionamento do curso de 

Ciências Biológicas em Sergipe. Tanto a busca pela qualificação dos professores integrantes 

do quadro docente, quanto a situação de existências, de materiais próprios para as aulas 

práticas no referido curso, reforçaram a ideia do como e em que perspectiva foi providenciada 

a formação das primeiras turmas do curso de Ciências Biológicas. Inclusive, a noção de 

preparação para o mercado de trabalho, que numa análise curricular poderia ser visualizada, 

perpassou as iniciais condições quantitativas em que se encontravam o ensino do 1º e 2º graus 

no Estado de Sergipe. Se fossem considerados todos os alunos que frequentavam o antigo 

Instituto de Biologia da UFS, os licenciandos seriam minoria.  Porém, é interessante perceber 

que dentro do curso de Ciências Biológicas, o bacharelado só passou a existir oficialmente, a 

partir de 1982, quando ocorreram as primeiras matrículas para essa modalidade de ensino.   

 

2.1 - Implantação do curso de Ciências Biológicas da UFS 

 

Segundo a legislação da UFS, o curso de Ciências Biológicas teve seu primeiro 

currículo aprovado em 1969, sendo implantado em 1972 com definição para formação de 

licenciado ou bacharel. Em sua estrutura inicial, desenvolveram-se dois ciclos de estudos: um 

ciclo básico e outro ciclo acadêmico, sendo que este se destinava ao encaminhamento 

profissional da licenciatura ou do bacharelado, conforme escolha do discente.  

O reconhecimento do curso, através do Decreto nº 79.947, aconteceu em 13 de julho 

de 1977. E a estrutura curricular vigente, à época, definida pela resolução nº 22/79/CONEP, 

de 12 de dezembro de 1979, previa a formação de licenciado ou de bacharel em Ciências 

Biológicas, no período de três a sete anos. Porém, somente em 1982, os primeiros discentes, 

candidatos ao título de bacharel, entraram no curso de Ciências Biológicas; antes disso, 

somente eram formados licenciados. Foram necessários aproximadamente 10 anos para que a 

primeira turma de bacharéis frequentasse o curso. 

Porém, quando foi realizada a entrevista com Santos (2011)
93

 sobre a formação do 

licenciado e do bacharel, a ex-professora falou que: 

 

O Ensino Superior ainda hoje, eu acho que é [...], é bacharelesco. Em 1972 

entra o bacharelado oficial, mas todos os alunos só queriam saber de 

pesquisa aplicada. E aquilo já me preocupava porque o maior campo de 

trabalho era para ser professor mesmo. Mas os alunos queriam porque 
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 SANTOS, Maria Auxiliadora. Entrevista concedida à pesquisadora, em 01 de novembro de 2011.  Ex-

professora do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 



 

 

queriam se empregar como bacharéis, sendo que o curso era para licenciado 

(SANTOS, 2011). 

 

A grade curricular inicial, abrangendo 183 créditos (2.745horas), desenvolveu-se nos 

dois ciclos de estudos já mencionados. O ciclo básico era composto por disciplinas do núcleo 

comum e disciplinas complementares; totalizando 34 créditos obrigatórios e 08 optativos. O 

ciclo acadêmico era destinado à formação biológica básica do aluno e seu encaminhamento 

profissional em duas opções - a Licenciatura Plena, com disciplinas de formação pedagógica e 

estágio em Ensino de Biologia; ou o Bacharelado, com disciplinas relacionadas a métodos e 

práticas de pesquisa biológica. As duas opções totalizavam 141 créditos, dos quais 92 eram 

obrigatórios e 49, optativos
94

.  

Até mesmo o fato de diferenciar as disciplinas entre obrigatórias ou complementares já 

estabelecia uma operação classificatória entre os conhecimentos que faziam parte dos cursos. 

Segundo Silva (2011), não é necessário associar os elementos do currículo às teorias do 

currículo. A ênfase dada a um conjunto de conhecimentos que o valorize frente aos demais, 

por si só já estabelecem escolhas curriculares pertinentes à identidade de indivíduo que se 

quer formar. Portanto, anterior à construção da grade curricular do curso de Ciências 

Biológicas da UFS, entendia-se que: 

 

A questão central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do 

currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. De uma forma 

mais sintética a questão central é: o quê? Para responder a essa questão, as 

diferentes teorias podem recorrer a discussões sobre a natureza humana, 

sobre a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza do conhecimento, da 

cultura e da sociedade. As diferentes teorias se diferenciam, inclusive, pela 

diferente ênfase que dão a esses elementos. [...]. Qual conhecimento ou saber 

é considerado importante ou válido ou essencial para merecer ser 

considerado parte do currículo? (SILVA, 2011, p.14-15). 

 

A seguinte tabela mostra a relação existente entre a quantidade de créditos e a carga 

horária nas diferentes modalidades disciplinares que existiam no curso, no que também já 

havia informações sobre as preferências disciplinares elaboradas. 
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 Mais informação consulte: PIVA, Nestor. MENDONÇA,Y.D..CORREIA,M.A.(Orgs.). Universidade Federal 

de Sergipe: Catálogo Geral. Aracaju: UFS, 1980. 



 

 

 

Tabela 01: Currículo simplificado da Licenciatura em Ciências 

Currículo pleno em Licenciatura em Ciências: habilitação 

em Biologia (II grau) 
Créditos 

 

Carga Horária 

(horas) 

 

 

Currículo Mínimo
95

 

 

122 2.415 

 

Matérias básicas
96

 

 

90 1.710 

 

Matérias didático-pedagógicas 

 

28 420 

 

Matérias estabelecidas por legislação especial
97

 

 

4 255 

 

Currículo Complementar 

 

47 825 

 

Total Geral 

 

189 3.240 

Fonte: Arquivo Central da UFS. UFS/CCBS/DBI 01, item 02. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

        Na ata da sessão extraordinária de 12 de setembro de 1973, o Conselho Departamental 

do Instituto de Biologia da UFS, dentre outras deliberações, colocou em discussão a análise 

do anteprojeto do currículo do curso de Ciências Biológicas, que foi solicitado pela 

Coordenação de Ciências Exatas.  Nestes termos: 

 

Em seguida, o Presidente, Professor Antero Pales Carôzo, leu para os 

presentes o ofício 88/73/CACEN, que trata do Ante-Projeto do currículo de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, face a solicitação Ministerial, já 

disciplinada em lei, cujo objetivo é preparar melhor, ao nível da 

Universidade, os futuros professores do Ensino do 1º gráu. Após ampla 

discussão ficou aprovado baixar o assunto em diligência, para que o 

Departamento de Zoologia e Botânica pudesse observar melhor as 

disciplinas que constituem o curso de Licenciatura e Bacharelado em 
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 Durante o processo de implementação da reforma universitária, o termo currículo mínimo foi confundido com 

o que seria o curso básico, pelas comissões vinculadas ao IBUFS e responsáveis pelas organizações curriculares 

dos cursos de Biociências. Porém, neste quadro organizacional do currículo de Ciências Biológicas, já havia uma 

discriminação que permitia identificar plenamente diferenças entre um currículo mínimo e um ciclo básico. 
96

 Eram as matérias básicas que figuravam sempre como básicas para os demais cursos oferecidos pelo IBUFS. 
97

 Educação Física I a VI e Estudos de Problemas Brasileiros I, além de Prática Educativa de Estudos de 

Problemas Brasileiros eram disciplinas oferecidas com 2, 3 e 1 crédito, respectivamente, no currículo do curso de 

Ciências Biológicas do IBUFS; não sendo exclusiva deste mesmo curso. 



 

 

Ciências Biológicas, baseado na solicitação do professor Raimundo 

Mendonça de Araújo (sic) (IBUFS, 1973).
98

 

   Embora a ata mencionada se referisse ao fato de que os discentes eram preparados, no 

curso de licenciatura curta, para o ensino do 1º grau; a maior parte desses alunos 

complementava o curso adquirindo a licenciatura plena. Alguns licenciados, depois de 

formados, lecionaram no 1º e 2º graus, outros foram contratados por empresas locais ou pela 

própria UFS. 

   Sobre o acompanhamento após implantação do curso de Ciências Biológicas na UFS, 

o ofício nº 302/73, de 22 de outubro de 1973, deu conta do envio do extrato da ata da sessão 

extraordinária do departamento de Zoologia e Botânica ao então coordenador da Área de 

Ciências Exatas e Naturais, Professor Fernando Sampaio. A ata referida tinha como principais 

objetivos: análise da implantação do Curso de Licenciatura Curta na UFS e a confecção do 

currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Nessa ata datada de 25 de julho 

de 1973,  

 

O citado currículo de Licenciatura Curta (1º grau) em Ciências e Matemática 

está distribuído por quatro (4) semestres e com uma carga de hum mil e 

quinhentos (1.500) horas totais, de forma que, como o Departamento de 

Zoologia e Botânica aprovou a Licenciatura Plena de Ciências Biológicas 

sequencial à Licenciatura Curta, restam quatro (4) semestres para que as 

disciplinas características do Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas sejam distribuídas (sic) (IBUFS, 1973).
99 

 

   Então, ficava claro que as disciplinas que fizeram parte da grade curricular do curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ainda estavam sendo montadas no ano de 1973. 

Portanto, a grade curricular da Licenciatura Curta foi articulada anteriormente; pois, 

inicialmente, todos os discentes que eram aprovados no processo seletivo da época 

começavam o curso na modalidade de Licenciatura Curta. 

   Em relação direta com a grade de disciplinas do curso, a organização departamental a 

partir de 1972, mais especificamente a que vigorava entre 1973 e 1975, foi montada com as 

seguintes matérias de ensino dispostas por departamento: 
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 Veja INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Conselho Departamental. Ata datada de 12 de set. 1973. 
99

 Veja INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 302/73. 



 

 

 

 

Quadro 07: Organização departamental do IBUFS de 1973 a 1975 

Departamentos 

 

Matérias de Ensino 

 

Biologia Molecular 
Biofísica, Bioquímica, Biologia Geral, Genética e Evolução, 

Farmacologia. 

Biologia Animal 

Anatomia, Histologia, Embriologia Geral, Parasitologia, Fisiologia, 

Processos Patológicos Gerais, Protozoologia e Helmintologia, 

Invertebrados, Biologia dos Artrópodos, Estudos dos Cordados, Fisiologia 

Comprada e Ecologia Animal. 

Biologia Vegetal 

Morfologia Externa dos Vegetais Superiores, Anatomia Vegetal, Biologia 

dos Vegetais Inferiores, Sistemática dos Vegetais Superiores, Fisiologia 

Vegetal, Ecologia Vegetal, Microbiologia e Imunologia. 
Fonte: Arquivo Central da UFS. Ata de sessão extraordinária do Conselho Departamental do Instituto de 

Biologia da UFS, datada de 19 de março de 1973 e que perdurou até 1975.  UFS/CCBS/DBI 01, item 04. Acervo 

do Arquivo Central da UFS. 

 

 

Enfim, ao verificar as mudanças ocorridas na estrutura departamental do IBUFS, 

desde sua criação, em 1969, até a última reforma departamental ocorrida dentro do marco 

temporal deste estudo, percebeu-se uma gradual condensação na quantidade de 

departamentos, o que sugeriu uma administração mais centrada na perspectiva da 

convergência para uma identidade profissional definida, e talhada para a pesquisa, dentro do 

curso de Ciências Biológicas da UFS.  

Essa perspectiva de direcionamento na identidade dos profissionais, oriundos do curso 

de Ciências Biológicas, e as disputas de campo estabelecidas ali, até que se implantasse uma 

estrutura departamental que durou quase três anos no Instituto de Biologia, marcaram toda a 

formação dos discentes, pois: 

 

[...] Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede à pergunta “o 

quê?”, na medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de 

conhecimento considerado importante justamente a partir de descrições 

sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal.  Qual o tipo de ser humano 

desejável para um tipo de sociedade? [...] (SILVA, 2011, p.15). 

 

Na prática, um exemplo dessa nova organização pode ser observado mediante a leitura 

e a análise da ata da sessão extraordinária do Departamento de Morfologia e Morfogênese, 

pertencente ao Instituto de Biologia da UFS, realizada em 28 de dezembro de 1971, em que se 

discutiram, para o ano de 1972, as seguintes questões: matérias de ensino, disciplinas que 



 

 

constituíram o referido departamento, contagem de créditos, horários de aulas e subdivisão de 

turmas
100

. 

Todos estes elementos elencados fazem parte da constituição de um currículo, sendo 

que as perguntas elementares que o norteiam podem ser respondidas por qualquer uma das 

teorias do currículo disponíveis ao longo dos estudos sobre História da Educação. Essas 

perguntas norteadoras (Para quê? O quê? Para quem? Como?) contribuem para a formação da 

identidade de quem se modifica através dessa função principal de um currículo.  

Para que ensinar? O que ensinar? Para quem ensinar? E como ensinar? Qualquer 

programação curricular que não leve em conta estes questionamentos não conseguiria 

estabelecer uma organização objetiva da funcionalidade de qualquer ensinamento. No caso do 

curso de Ciências Biológicas da UFS, as indagações anteriores faziam parte da 

intencionalidade em formar licenciados e bacharéis a partir da constituição das identidades 

profissionais dos discentes, para as perspectivas de trabalho que se instalavam, em Sergipe, a 

partir da segunda metade da década de 1970. 

Por outro aspecto, acreditou-se que a forma de distribuição não só do espaço físico, 

mas o financiamento dos recursos dentro da UFS ordenou a decisão de tentar reduzir gastos 

administrativos e ajudou em uma melhor partilha das matérias de ensino por departamento, 

conforme orientações administrativas da Reforma Universitária de 1968. Fatores como estes, 

de acomodação inicial, foram desencadeadores de disputas acirradas entre os agentes e, 

consequentemente, os resultados desses conflitos também influenciaram no perfil identitário 

dos egressos dos cursos que mais diretamente concorriam por recurso, como os cursos de 

Medicina e Ciências Biológicas.  

No caso do curso objeto desse estudo, contribuíram também para esta inferência sobre 

a situação financeira, os documentos em que a diretoria do IBUFS solicitava ajuda de outras 

instituições, através de cartas e ofícios. Estes documentos, associados às demonstrações das 

condições materiais de funcionamento do curso de Ciências Biológicas da UFS, também 

foram importantes indicadores das características de formação oferecidas ao corpo discente 

que se matriculava no referido curso. 

 

2.2 - Condições de funcionamento do curso de Ciências Biológicas da UFS 

 

   Quanto ao espaço físico, o curso de Ciências Biológicas, não começou suas atividades 

em sede própria, inicialmente esteve vinculado à Fundação Hospital Cirurgia, juntamente com 
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 Ver: ata do Departamento de Morfologia e Morfogênese datada de 28 de dezembro de 1971. 



 

 

todo o Instituto de Biologia da UFS. Segundo depoimento, Lima (2011) afirmou que 

acompanhou as primeiras instalações dos professores do curso de Ciências Biológicas  

 

[...] por sugestão do Raimundo
101

 o reitor me fez uma carta convidando para 

compor o elenco de professores do futuro curso de Biologia
102

. Aí já havia o 

Instituto de Biologia, na época presidido pelo professor Nestor Piva, não é!? 

E depois, pelo professor Alexandre Menezes
103

.  (LIMA, 2011).   

 

Também Santos (2011) declarou que mesmo após os primeiros momentos de mudança 

para as instalações localizadas no bairro 13 de julho, houve racionamento de espaço, 

inclusive, entre os professores do curso de Ciências Biológicas da UFS com relação às salas 

de atendimento aos discentes: 

 

Era logo no começo e eu tinha uma salinha que dividia com Antonino.  Era 

uma sala com um bureau e duas gavetinhas. Uma minha e outra de 

Antonino.  Eu acho que eu ia pela manhã e ele ia à tarde. Nós ficávamos 

naquele bureau. E ali mesmo eu atendia aos alunos.  Era um espaço muito 

reduzido, antes de serem construídos os laboratórios (SANTOS, 2011). 
 

Na organização dos laboratórios, a pesquisa em algumas correspondências entre o 

diretor do IBUFS e outras instituições foram esclarecedoras porque indicavam a busca por 

apoio tanto financeiro, quanto de parcerias para a pesquisa que se pretendia implantar em todo 

o IBUFS, e, em especial, nas disciplinas que faziam parte das áreas de Botânica e de 

Zoologia.  

Havia um interesse, inclusive, em participar de projetos e programas de pesquisa 

organizados por outras instituições competentes, na época.  Um exemplo deste tipo de 

correspondência foi encaminhado ao Presidente do CNPq. O trecho destacado abaixo, datado 

de novembro de 1969, demonstrava uma das formas de conseguir colaboração para a 

pesquisa, na área da Biologia Vegetal.  

 

Adiantamos que, além dos departamentos concernentes às Ciências 

Biomédicas, existem os departamentos de Zoologia e Botânica no referido 

instituto. 

Face ao expôsto, gostaríamos de saber de V. Excia. a possibilidade de ajuda 

que o CNPq poderia prestar ao Instituto de Biologia da Universidade Federal 

de Sergipe, em forma de livros técnicos especializados e equipamentos de 
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 O Prof. Raimundo Santos Barros iniciou o trabalho com as primeiras providências para a implantação do 

curso de Ciências Biológicas no IBUFS, no ano de 1969. 
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 É comum, mesmo entre os profissionais da área dos conhecimentos biológicos, a troca entre a nomenclatura 

do curso acadêmico pela disciplina escolar. 
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 Referia-se ao Professor Alexandre Gomes de Menezes Netto. 



 

 

laboratórios, principalmente no campo da Biologia Vegetal, cujas pesquisas, 

pretendemos iniciá-las no próximo ano. 

Desejaríamos receber instruções de com participar do “Programa Biológico 

Internacional” (IBUFS, 1969) 
104

. 

 

 

É importante lembrar que, em 1969, já havia sido aprovadas as diretrizes para a 

implantação do curso de Ciências Biológicas; motivo pelo qual a presente pesquisa se iniciou 

no ano em que o Prof. Raimundo Santos Barros direcionava essas primeiras providências.  

Outra situação em que a ajuda externa à UFS foi solicitada pode ser observada em 

correspondência encaminhada a um bibliotecário do Instituto Interamericano de Ciências 

Agrícolas
105

. O Prof. Nestor Piva escreveu, na tentativa de intercâmbio para “publicações 

futuras”, que gostaria de “receber publicações, revistas, jornais, publicação técnica, anuários, 

abstracts.” 
106

 Continuou o pedido justificando que “[...], pela Reforma Universitária 

Brasileira, as pesquisas básicas serão realizadas nos Institutos, mesmo em se tratando de 

pesquisas agrícolas, o que justifica nossa solicitação.” 
107

 

Encaminhada outra carta, agora ao diretor da entidade anteriormente solicitada, o 

diretor do IBUFS esclareceu as pretensões para a organização da pesquisa em Biologia 

Vegetal. 

Salientamos que no campo da Biologia Vegetal, pensamos organizar 

laboratórios de Fisiologia, Anatomia e Taxonomia para que os estudos 

nessas especialidades, acrescidos ao de Ecologia Vegetal, possam ser 

iniciados e se recebêssemos uma ajuda do IICA, talvez pudéssemos instalar 

um melhor centro de pesquisa e ensino (IBUFS, 1969). 

 

Não há indícios de que as solicitações que foram feitas, na busca de periódicos 

especializados e outros materiais, tivessem sido atendidas. Muitas vezes, o que aconteciam 

eram empréstimos de materiais e instrumentos provenientes de laboratórios particulares ou 

mesmo a compra de produtos de consumo, como reagentes e descartáveis, pelos próprios 

professores regentes das aulas. 

Na página dois, do ofício nº 230/73, de 17 de agosto de 1973, encaminhado para o 

Magnífico Reitor, Prof. Luiz Bispo, com as “dificuldades para a ministração das disciplinas” 

naquele período, tinha-se que:  

 

                                                           
104
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 Com sede na Costa Rica, na cidade de Turrialha. 
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 Cf. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Carta de agosto de 1969 ao bibliotecário do IICA. 
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 Cf. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Carta de agosto de 1969 ao bibliotecário do IICA. 
 



 

 

[...]. Não fosse a cooperação de nossos professôres em conseguir, com 

grande dificuldade material emprestado, seja de seus laboratórios 

particulares, seja por dinheiro de Adiantamento para despesas do Pronto 

Pagamento, não seria possível a reabertura da maioria dos nossos Cursos 

Práticos (sic) (IBUFS, 1973). 

 

A declaração já referendada possuía período posterior àquele em que foram 

encontradas notas fiscais indicativas de compras de material de laboratório. Era uma fase de 

reestruturação e aumento do número de alunos; foram também aumentadas as despesas com 

reagentes químicos e outros produtos de consumo em cada laboratório. 

Tanto a compra de equipamentos quanto a sua manutenção, juntamente com a 

implementação de novas tecnologias para o ensino e a pesquisa no Instituto de Biologia da 

UFS podiam ser observadas através de algumas notas de compras, conferências
108

 de notas 

fiscais ou relatórios de manutenção dos laboratórios. 

Ainda com relação aos materiais indispensáveis para as aulas no Instituto de Biologia 

da UFS, as disciplinas da área de Anatomia
109

, por exemplo, continuavam com um antigo 

problema, devido à dificuldade em conseguir cadáveres para estudo.  

Os cadáveres e a matéria viva em geral, como materiais para estudo, são importantes 

na qualidade da formação de profissionais em todos os cursos da área de Biociências. Nas 

aulas de Anatomia Humana, em particular, os cadáveres assumiam um lugar de materiais de 

ensino: equivalentes a um atlas geográfico para as aulas de Cartografia, uma tabela periódica 

para a Química ou um documento para o historiador.  

            De fato, ao se debruçar sobre um cadáver, um estudioso da Anatomia se utilizava 

daquele modelo, dentre outros objetivos, para: reconhecimento das partes anatômicas do 

corpo humano e observação das variações anatômicas encontradas; o que tornava o cadáver 

um material de ensino para uso na área dos conhecimentos biológicos em geral. 

Silva (2007) já relatou sobre a problemática de liberação de cadáveres para os estudos 

de Anatomia, desde a criação do curso de Medicina, na antiga Faculdade de Ciências 

Médicas, em fins da década de 1950. 

 

No início, como havia muita dificuldade para obter cadáveres para as aulas 

práticas de anatomia, o Dr. Antônio Garcia utilizando um veículo do Centro 

de Reabilitação Ninota Garcia, foi buscar alguns cadáveres na cidade de 

Maceió, que serviram, durante muito tempo, para as aulas de Anatomia 

(SILVA, 2007, p.261).   
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Ciências Biológicas da UFS.  



 

 

As solicitações de cadáveres eram realizadas constantemente pelos professores dos 

cursos que compunham o Instituto de Biologia da UFS. Estas foram constatadas, através de 

ofícios, solicitação de colaboração por parte da Secretaria de Segurança Pública e da 

Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, para o envio de cadáveres não reclamados que 

pudessem ser utilizados nas aulas práticas. Aparentemente, os pedidos, realizados em 1969, 

não lograram êxitos; pois, em 1970 foram enviados novos ofícios aos mesmos órgãos 

públicos supracitados e com as mesmas considerações sobre o assunto. O documento a seguir 

exemplifica uma dessas solicitações.
110

 

 

Imagem 02: Ofício do IBUFS nº 23/69 solicitando cadáveres para o ensino de Anatomia nesta instituição. Fonte: 

Arquivo Central da UFS. Autoria: Kátia de Araújo Carmo. Data: mai. 2009. UFS/CCBS/DBI 02, item 02. 

Acervo do Arquivo Central da UFS. 
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 Nos mesmos termos redigidos, outro ofício de nº 22/69 foi encaminhado ao Secretário de Saúde do Estado de 

Sergipe, também solicitando cadáveres para estudos anatômicos.  



 

 

            Para melhor visualização, optou-se por fazer a transcrição da imagem, referente ao 

ofício do IBUFS nº 23/69 solicitando cadáveres para o ensino de Anatomia nesta instituição.  

 

Como é de conhecimento, V. Excia foi criado o Instituto de Biologia da 

Universidade Federal de Sergipe, destinado a administrar o ensino Básico 

das Ciências Biológicas. Levando em consideração as dificuldades de tôdas 

as Instituições do gênero que iniciam suas atividades, vimos, através deste, 

solicitar a V. Excia. Preciosa colaboração no sentido de que sejam 

fornecidos á Cadeira de Anatomia deste Instituto Cadáveres recolhidos para 

essa Secretária e não reclamados pelos familiares, a fim de suprir as 

necessidades do ensino de Anatomia Humana no Instituto (sic) (IBUFS, 

1969).  

 

No que tange ao espaço físico do IBUFS, nas palavras de alguns ex-professores e ex-

alunos que frequentaram as salas de aula e os laboratórios da Rua Vila Cristina, a maioria era 

ambiente comum a vários cursos. Apenas os laboratórios que serviam aos estudos de Botânica 

e Zoologia eram normalmente exclusivos dos alunos de Ciências Biológicas. Embora esses 

alunos possuíssem espaço ainda mais reduzido, segundo alguns depoimentos.  

E Franco (2011), quando perguntado sobre a qualidade das salas de aula, respondeu de 

forma comparativa: “Eram bons. Os ambientes de aulas eram [...], salas muito boas. Tão boas 

quanto as que existem aqui. Só era menor, né!?”.  

Como exemplo da problemática surgida devido ao tamanho dos laboratórios nas 

instalações localizadas no bairro 13 de Julho, a imagem 03, a seguir, confirmava o espaço 

reduzido para as aulas práticas; pois, de início, observou-se a maior proximidade na 

disposição dos microscópios sobre a única bancada disponível.   

Não havendo possibilidade de serem utilizados todos os microscópios ao mesmo 

tempo, o laboratório servia a parte dos alunos matriculados em uma aula; obrigando os 

professores a realizarem uma espécie de rodízio com os alunos.  

Ou seja, seriam necessárias diversas sessões de aulas práticas para dar conta do 

contingente de alunos matriculados, o que onerava o tempo disponível para tais tarefas, em 

detrimento de outras atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão, que deveriam ser 

desempenhadas pelo mesmo professor. 

 



 

 

 
 Imagem 03: Laboratório de Ecologia onde se viam equipamentos e materiais dessa disciplina que pertencia ao 

Departamento de Biologia Animal do IBUFS. Fonte: Arquivo Central da UFS. Autoria desconhecida, s/d. 

Fotografia s/n, dossiê s/n, caixa 36. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

Um exemplo dessas atividades esperadas pelos professores no início da organização 

do curso de Ciências Biológicas da UFS foi registrado na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 04: Instalação do Departamento de Biologia Vegetal no IBUFS. Fonte: Arquivo Central da UFS.  

Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n, dossiê s/n, caixa 36.  Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

A imagem representa as instalações físicas e equipamentos do Departamento de 

Biologia Vegetal no Laboratório de Botânica II (Anatomia Vegetal). Percebeu-se que o 

docente, Prof. Antonino Campos de Lima, orientava na preparação de lâminas contendo 

material vegetal para posterior observação
111

desses tecidos. Era prática comum preparar 

coleções didáticas para as aulas de Anatomia Vegetal
112

, tarefa desempenhada principalmente 

pelos primeiros professores do referido curso. 

Obviamente, os primeiros professores foram responsáveis pela organização de 

algumas coleções e amostras montadas para serem utilizadas em salas de aula. Parte dessas 

coleções, após a saída desses professores era, com algumas exceções, doada, parcial ou 

integralmente, aos próximos docentes; impedindo que o material didático tivesse que ser 

novamente composto pelo novo professor da disciplina. 
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 A bandeja logo à frente, em cima da bancada contém lâminas e lamínulas preparadas. Aos frascos observados 
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em tecido animal. 



 

 

O depoimento de Santos (2011) esclareceu como funcionavam as doações de coleções 

de estudo nos departamentos do curso de Ciências Biológicas da UFS.  

 

Normalmente, material de professor é como a política, não dá continuidade. 

Eu dei sorte porque quando saí, deixei minha coleção de bentos. E ela só 

existe ainda por causa de Carmem que se dizia minha escravinha. [...] outro 

dia cheguei lá e vi a sala rodeada de alunos e ela me convidou para entrar e 

disse: “Venha ver meus escravinhos”. Ri muito. Mas está tudo lá. Deixei 

minhas coleções para o departamento (SANTOS, 2011). 

 

Também Vasconcelos (2011) elucidou que: 

 

[...] Quando eu me aposentei, eu deixei toda a minha coleção de Anatomia 

Comparada para o Departamento de Biologia. Todos os fetos que eu tinha 

estudado, toda a coleção de ovos, toda a coleção de peixes, de anfíbios, de 

répteis e de mamíferos. Passei com todos os planos que eu tinha, aula 

prática, [...] e inclusive as mesas de dissecção que eu tinha conseguido 

através da minha pesquisa. Eram mesas de aço enormes e pequenas [...] 

deixei umas na Morfologia, umas na Fisiologia (VASCONCELOS, 2011). 
 

Quanto à formação docente, importante aspecto na concepção de identidade dos 

discentes, desde a preparação para a implantação da antiga Faculdade de Medicina, em 1959, 

que os professores das matérias básicas tentavam assegurar uma melhor qualidade no ensino 

através da busca de uma formação complementar e da aquisição de habilidades técnicas 

voltadas ao Ensino Superior nessa área. Há registros
113

, em fotografias e solicitações oficiais, 

desse processo de formação docente, em que se pretendeu garantir o funcionamento do curso 

de Medicina em suas disciplinas iniciais, através da formação docente dos médicos 

envolvidos com o início do funcionamento do curso de Medicina, através de cursos 

complementares realizados fora do Estado de Sergipe. 

Quando ocorreu a criação da FUFS e, logo a seguir se estabeleceu seu estatuto, por 

ordem da Reforma Universitária de 1968, decretou-se a criação dos institutos básicos, e as 

disciplinas iniciais do curso de Medicina foram deslocadas para o IBUFS, conforme 

anteriormente exposto. 

Feita a partilha entre as disciplinas do curso profissionalizante e do curso básico, que 

formou o IBUFS, os professores que ministravam as disciplinas iniciais do curso de Medicina 

continuaram como professores adjuntos no IBUFS; salvo pequenas modificações; pois, o 

Estado de Sergipe não dispunha de profissionais que os substituíssem (GARCIA, 2008, p.40).   
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 Ver Garcia (2008). 



 

 

Mais tarde, com a criação de novos cursos e com a aposentadoria de alguns 

professores, surgiu um período sugestivo para a execução de vários concursos públicos para 

as disciplinas básicas ministradas no IBUFS. Como exemplo de professores titulares, que, no 

ano de 1969, lecionaram disciplinas do curso básico oferecido no Instituto de Biologia da 

UFS, pode-se confirmar que: 

 

Entre as muitas dificuldades para a criação da Faculdade de Medicina estava 

a preparação docente para assumir as disciplinas básicas do curso médico, 

sobretudo a Bioquímica, a Biofísica e a Farmacologia. Assim, para suprir 

essas demandas, Lourival Bomfim
114

 aceitou a tarefa de ficar responsável 

pelo ensino da Biofísica, Antonio Garcia preparou-se para ensinar 

Bioquímica e Volmer Bomfim, Farmacologia (GARCIA, 2008, p.50). 

 

Em seu trabalho, Garcia (2008) prosseguiu com detalhes, quanto à formação dos 

professores do “ensino das ciências básicas”; e, identificou, inclusive, outras disciplinas que 

seriam, mais tarde, igualmente importantes na formação dos profissionais das Ciências 

Biológicas na UFS.  De acordo com o referido autor: 

 

A Fisiologia ficou com o Professor Antero Pales Carozo, que, na 

Universidade Federal da Bahia, fez estágio preparatório para ensinar esta 

complexa disciplina. A disciplina de Histologia e Embriologia Geral ficou, 

inicialmente, com o Dr. João Conrado Guerra e depois com o professor Dr. 

Nestor Piva. A Parasitologia, com o Dr. Alexandre de Menezes Neto
115

 e a 

Anatomia Humana com os professores Silvano Isquerdo Laguna 

(Universidade de Valladolid, Espanha) e Oswaldo da Cruz Leite. A 

Farmacologia ficou sendo ministrada por professores convidados, tanto o Dr. 

Armando Carvalho (UFPE) ministrava as aulas durante os primeiros 

semestres.  Depois, a disciplina foi ministrada sequencialmente pelos Drs. 

Valmir Bomfim, José Pereira Carreira e Raimundo Almeida. [...] A 

Microbiologia foi ministrada no começo da Escola pelo Dr. Teotonilo 

Mesquita que pediu demissão no final do curso de 1962, criando um grave 

problema para a direção da Faculdade. Para suprir a lacuna, veio da Escola 

Baiana de Medicina e Saúde Pública o Prof. Brenha Chaves (sic) (GARCIA, 

2008, p.50-51). 

 

Inicialmente, mesmo com os professores ministrando as disciplinas básicas no curso 

de Medicina, já no IBUFS, havia uma deficiência na experiência desses professores junto às 

aulas práticas.  Para tentar sanar tais problemas, a solicitação de professores de outros Estados 

era garantia de mão de obra especializada no ensino. Como exemplo, constatou-se que o 

diretor do IBUFS, professor Nestor Piva, encaminhou ao reitor um ofício solicitando a 

                                                           
114

 Foi preparar-se nos Estados Unidos. 
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 Prof. Alexandre Gomes de Menezes Netto. 



 

 

contratação da professora Clotildes Lourdes Branco para ministrar aulas aos professores do 

IBUFS durante dois meses. E se justificou a escolha do departamento favorecido pela 

presença da docente da seguinte forma: 

 

Como já é do conhecimento de V. Magnificência, êsse Instituto vem se 

ressentindo em alguns dos seus Departamentos de um certo treinamento de 

seu pessoal docente no sêtor de trabalhos práticos. 

Entendimentos havidos com diversos titulares das disciplinas que compõem 

êsses Departamentos deixaram claro que a melhor solução para minorar tais 

deficiências sem prejuízo do ensino, em vista do pequeno número de 

docentes existente atualmente, será trazer técnicos de outras Universidades 

Brasileiras com a finalidade de ministrar curso intensivo restrito ao pessoal 

docente. 

Na tentativa de dar início a tal programa, entramos em entendimentos com 

vários centros especializados brasileiros a fim de convidarmos técnicos para 

ministrar tais cursos. 

Atendendo a prioridades setoriais e de acôrdo com os Departamentos de 

Fisiologia e Biologia Molecular solicitamos de V. Magnificência a 

necessária autorização para convidarmos a professôra Clotildes Lourdes 

Branco, adjunto de Fisiologia da Universidade do Paraná, no sentido de 

ministrar um curso de férias de 2 (dois) mêses para os professores dos 

Departamentos citados. Essa Reitoria poderá conceder as passagens de ida e 

volta do técnico convidado e uma pequena remuneração que poderá ser 

estipulada por V. Magnificência posteriormente. As despesas de 

hospedagem não serão feitas porque temos condições de oferecer alojamento 

em residência particular. 

Certos de que o nosso pedido será estudado com a melhor boa vontade por 

V. Magnificência apresentamos os nossos mais altos protestos de 

consideração e apreço (IBUFS, 1969). 
116

 

 

Convites a professores de outros estados brasileiros para a docência no Ensino 

Superior em Sergipe também foram realizados à época. Alguns convidados não ministravam 

cursos para os docentes, mas para os próprios alunos. Eram cursos de verão ou de inverno, 

realizados geralmente no período de férias da UFS. O depoimento de Franco (2011) 

confirmou a existência destes professores, ao dizer que: 

 

Eles eram professores de Universidades Federais.  A universidade pagava o 

pro labore e [...], pagavam hospedagem. E a gente dava toda a assistência a 

eles. Vip, né!? Para que eles ficassem aqui confortáveis. Às vezes passavam 

um mês aqui e [...], ou mais. Os cursos eram intensivos, o que eu gostava. 

Tinha na época de férias, no período normal [...]. Dependia do professor 

(FRANCO, 2011). 

 

Mesmo com os registros das condições financeiras não favoráveis à elevação da verba 

na UFS, especialmente nos seus primeiros anos de existência, outra forma de tentar resolver a 
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 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº126/69. 



 

 

questão da deficiência no número de professores em relação ao número de alunos foi recorrer 

ao aumento da carga horária dos docentes já existentes. Em parte de um ofício do diretor do 

IBUFS para o Reitor da UFS, observou-se: 

 

Vimos solicitar a Vossa Magnificência as providências a resolver um 

problema sôbre o qual já estivemos em contato e para cuja solução 

recebemos a devida atenção. 

Êsse Instituto tem insistido com a necessidade de ampliar as horas de 

trabalho de diversos professores em vista do grande número de alunos 

existentes em cada uma de suas séries e de necessidade de sub-dividir essas 

mesmas turmas em várias turmas de aulas práticas  (sic) (IBUFS, 1970) 
117

. 

 

Enfim, percebeu-se que dois dos principais entraves expostos para que as aulas 

práticas tivessem boa qualidade foram: quantidades de alunos superiores ao desejável nos 

laboratórios de aulas práticas e deficiência na formação dos professores que ministravam 

essas práticas laboratoriais. 

É importante saber que as peculiaridades das aulas laboratoriais não permitiam um 

número elevado de alunos; ao contrário dos demais ambientes de ensino, como por exemplo, 

os auditórios e as salas de aula. A qualidade do ensino nas aulas de laboratório esteve 

diretamente relacionada tanto à formação dos docentes, quanto à disponibilidade instrumental 

desses laboratórios.  

Como ilustração da necessidade de uma quantidade maior de turmas a serem 

oferecidas, principalmente para as disciplinas que necessitavam de aulas nos laboratórios, 

observou-se, na imagem 05 que, embora sem data específica, representou uma situação 

comum no IBUFS, à época: laboratórios pequenos para uma quantidade significativa de 

alunos.   

           O acompanhamento da aula, que deveria ser realizado pelo professor, obviamente ficou 

prejudicado; como se pode observar, por exemplo, na medida em que se percebeu o registro 

fotográfico de um procedimento laboratorial incorreto, do aluno que levou o recipiente de 

vidro aberto diretamente ao nariz
118

. Na aula retratada, os alunos realizavam prática de 

pipetagem de fluídos, não sendo possível identificar outras características, nem o nome dos 

alunos presentes.  
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 INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 86/70. 
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 Esta é uma prática pouco cuidadosa dentro dos conhecimentos sobre segurança laboratorial. É sumariamente 

proibida, em condições ideais de orientação, o manuseio com inalação direta de quaisquer substâncias 

armazenadas, sendo estas desconhecidas ou não. 



 

 

Imagem 05: Laboratório do Departamento de Biologia Molecular onde se vê os estudantes em aula prática. 

Fonte: Arquivo Central da UFS. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n, dossiê s/n, caixa 36.  Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

Por causa da necessidade urgente de professores qualificados no quadro docente do 

IBUFS, e apesar das tentativas de solucionar o problema da demanda de professores, a pós-

graduação para os professores do curso de Ciências Biológicas foi outra solução de formação 

docente difundida; ao menos no período cronológico pesquisado nesta dissertação. 

Dos primeiros professores do Instituto de Biologia da UFS com pós-graduação em 

1972, dois ministravam disciplinas básicas para todos os cursos pertencentes ao IBUFS, 

inclusive, para os discentes do curso de Ciências Biológicas. E os outros dois ministravam 

disciplinas básicas exclusivas do curso de Ciências Biológicas da UFS.   

Portanto, a formação profissional de professores que atenderam ao curso de Ciências 

Biológicas, à época, esteve em pleno desenvolvimento; como mostra o quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 08: Quadro dos professores do IBUFS com pós-graduação em 1972 

Nome Local Mestrado/área 

 

Situação 

 

 

Eduardo Antônio Conde 

Garcia 

 

Instituto de Biofísica do Rio 

de Janeiro 

 

 

Biofísica 

 

Em conclusão 

 

Francisco Prado Reis 
 

Universidade de São Paulo 

 

Anatomia 

 

Em conclusão 

 

 

Maria Auxiliadora 

Santos
119

 

 

 

Universidade de São Paulo 

 

Zoologia Marinha
120

 

 

Em conclusão 

 

 

Raimundo Santos Barros 

 

Universidade Federal de 

Viçosa 

 

 

Fisiologia Vegetal 

 

Concluído 

Fonte: Arquivo Central da UFS. INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 225/72.  UFS/CCBS/DBI 02, 

item 01. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

Sobre a formação dos professores do curso de Ciências Biológicas da UFS, Reis 

(2011)
121

 falou: 

O que eu me lembro é que na realidade, justiça seja feita, o Departamento de 

Biologia foi o curso que teve, de início, as pessoas mais bem qualificadas 

[...]. Talvez aí tenha existido algum convênio desse negócio. Eles foram bem 

aquinhoados com este modelo de qualificação, foi a época em que se estava 

implantando as pós-graduações. Eu voltei em 77. Eduardo
122

 parece que 

tinha voltado em 76 e já encontrei o pessoal da Biologia muito bem 

avançado, com qualificação. Era um departamento que já tinha gente já 

qualificada. Mestrado e Doutorado. E quem não fez Doutorado foi porque 

não quis (REIS, 2011). 

 

Segundo Reis (2011), no geral, o conjunto de professores que compunha o curso de 

Ciências Biológicas na UFS, à época, “era um grupo muito bem qualificado”. Pois, constatou-

se que: 
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 Juntamente com os professores Raimundo Santos Barros e Antonino Campos de Lima, foi organizadora da 

primeira grade curricular do curso de Ciências Biológicas e do movimento em prol da implantação do referido 

curso.   
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 Antes da pós-graduação em Zoologia Marinha, para a Profª Maria Auxiliadora Santos foram solicitadas 

ajudas de custo para um estágio no Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (Of. N. 

197/70, do diretor do IBUFS ao reitor). 
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 REIS, Francisco do Prado. Entrevista concedida à pesquisadora, em 03 de novembro de 2011.  Ex-professor 

dos cursos de Ciências Biológicas e de Medicina do IBUFS. 
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 Referindo-se ao Prof. Dr. Eduardo Conde Garcia.  



 

 

Na década de 80, ele já estava consolidado. O nosso problema é que, com 

algumas aposentadorias, repentinas, desestruturaram o curso. Mas eu acho 

que era um curso já estruturado, na década de 80. Colegas, tinham uns seis a 

oito doutores no curso, e era talvez o curso mais estruturado da universidade 

inteira (FRANCO, 2011). 

 

A seleção e a sequência de saídas desses professores para a formação em nível de pós-

graduação eram discutidas em atas e atendiam a prioridades de cada departamento que 

formava o IBUFS. Reuniões eram realizadas para que se discutissem os critérios e as 

necessidades de cada departamento; constituindo-se, então, mais um foco de disputa entre os 

agentes do campo. 

Segundo Santos (2011), os professores tinham um compromisso com a pós-graduação. 

“[...] a gente entrava com o compromisso de trabalhar dois anos e sair para fazer mestrado. 

Trabalhar mais dois anos e fazer doutorado”. 

Ainda sobre a obrigatoriedade da pós-graduação, Vasconcelos (2011) afirmou que 

“[...] havia uma lei na universidade, naquela época, que depois de dois anos, se você não 

tivesse mestrado você era dispensado. Muitos professores tiveram que sair porque não foram 

fazer mestrado”. 

Quanto à formação didático-pedagógica oferecida aos professores pertencentes aos 

diversos cursos e que atuavam no Instituto de Biologia da UFS, dentro da própria 

universidade, existia o Departamento de Educação e Cultura
123

que lecionava para os docentes 

da UFS. Como exemplificação, lia-se o ofício nº3 de 1970, que dizia: 

 

Conforme comunicação recebida dêsse Departamento sôbre o “Curso de 

Didática do Ensino Superior” informamos a V.Sª., que do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal de Sergipe, participará do referido curso 

os professores Raimundo Mendonça de Araújo e Nestor Piva (IBUFS, 

1970).
124

 

 

Um aspecto relevante a ser observado foi que, no geral, ao mesmo tempo em que 

necessitavam de melhor preparação, os docentes do IBUFS não podiam deixar de atender aos 

alunos matriculados em suas necessidades de aulas e de orientações. 

Neste mesmo período, concursos eram realizados na tentativa de atrair profissionais 

com uma formação adequada para as disciplinas básicas de cada departamento, em especial, 

para aquelas aulas que eram oferecidas a uma quantidade maior de alunos e de cursos; 
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 O Diretor do Departamento de Educação e Cultura da UFS, à época, era José Leônidas de Meneses. 
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 Veja INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº03/70. 



 

 

necessitando de mais turmas e consequentemente mais professores atuando no Ensino 

Superior vinculado ao IBUFS. 

 

2.3 - Concursos públicos para disciplinas do curso de Ciências Biológicas da UFS 

 

   Registros em atas, solicitando liberação para a realização de concursos públicos, foram 

encontrados no acervo do Arquivo Central da UFS. Os documentos comprobatórios da 

realização desses concursos, como fichas de avaliação com notas e algumas atas, contendo 

comentários e resultados das diversas provas (didáticas, técnicas, práticas e de títulos) foram 

registrados.  

   Estes documentos sugeriam um período extremamente voltado tanto à preparação, 

quanto à seleção docente, durante a organização das disciplinas básicas ministradas para os 

cursos do Instituto de Biologia da UFS, inclusive, o curso de Ciências Biológicas. 

   Dentre as disciplinas estritamente relacionadas com o curso de Ciências Biológicas 

que se encontrava em implantação, havia registros de concursos públicos para preenchimento 

das vagas de auxiliar de ensino
125

. As vagas para professor assistente também eram comuns, à 

época.  

   Dentre as anotações registradas sobre bancas examinadoras para provimento do quadro 

docente do IBUFS, apenas dois concursos, sendo ambos para professor assistente, foram 

detectados com certo detalhamento de informações contidos em ata; ambos datados de 1975.  

   Os quadros a seguir foram elaborados pela pesquisadora para apresentar dados sobre 

essas bancas examinadoras, já que a própria escolha das disciplinas que foram contempladas 

com professores concursados não existiu apenas a partir da necessidade da presença desses 

docentes; mas, partiram de acordos firmados entre os demais departamentos e seus interesses. 

Vigoraram, mais uma vez, as disputas por espaços acadêmicos na busca por apoio em 

decisões de conselhos departamentais. Observou-se tal fato a partir de depoimentos de alguns 

professores e menção em atas. 

   Em se tratando dos concursos públicos para professores, apresentaram-se, a seguir, 

dados das primeiras bancas examinadoras para professor assistente do curso de Ciências 

Biológicas da UFS.   
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 O auxiliar de ensino era uma figura hierárquica que estava entre o professor horista e o professor assistente.  

Tanto o professor horista, quanto o auxiliar de ensino poderiam ser contratados sem concurso; mas apenas o 

auxiliar de ensino e o professor assistente poderiam ser contratados pós concurso público.    



 

 

 

Quadro 09: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 

Banca examinadora 

 

Cargo Disciplina Candidato Período Etapas 

Diva Diniz Corrêa 

Tagea Bjornberg 

Alexandre Gomes de 

Menezes Netto 

Cleovansóstenes 

Pereira de Aguiar 

Ayda Vera Alcântara 

Cardoso 

 

 

 

Professor 

assistente 

 

 

 

Protozoologia e 

Helmintologia 

 

 

 

Edivaldo 

Rosas dos 

Santos 

 

 

 

 

13 a 15 

de 

outubro 

de 1975 

I - Julgamento 

de títulos 

II - Prova 

didática 

III - Prova 

prática 

 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ata de 13 

out. 1975. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

O edital nº 06/75, publicado na imprensa da cidade, anunciou o concurso para 

professor assistente das disciplinas Protozoologia e Helmintologia, conforme quadro acima. A 

banca examinadora contou com a presença de duas professoras visitantes oriundas do 

Departamento de Biologia da USP: Diva Diniz Corrêa e Tagea Bjornberg. O ponto sorteado 

da prova didática, com 24 horas de antecedência, foi o de número 6 que foi o “Filo 

Platyhelminthes (características e generalidades)” 

Após as apresentações do candidato, o Prof. Alexandre Gomes de Menezes Netto, que 

presidiu a banca examinadora, fez algumas considerações sobre o candidato. Já o ponto da 

prova prática realizada na sala nº 27 do IBUFS, foi o de número 10, que correspondeu a 

“observações da topografia interna dos Nemertinos (observação em lâmina)”. O candidato fez 

a exposição do assunto no quadro e em lâminas. Outra banca examinadora foi realizada pela 

candidata Maria Auxiliadora Santos, no mesmo período que a anterior (quadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 10: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 

Banca 

examinadora 

 

 

Cargo 

 

Disciplina 

 

Candidata 

 

Período 

 

Etapas 

 

 

Ayda Vera 

Alcântara 

 

Alexandre Gomes 

de Menezes Neto 

 

Cleovansóstenes 

Pereira de Aguiar 

 

 

 

 

 

Professor 

Assistente 

 

 

 

 

Invertebrados 

Superiores 

 

 

 

 

Maria 

Auxiliadora 

Santos 

 

 

 

 

13 a 15 de 

outubro de 

1975 

 

 

I - Julgamento 

de títulos 

II - Prova 

didática 

III - Prova 

prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ata de 13 out. 

1975. Acervo do Arquivo Central da UFS 

 

No edital de divulgação, edital nº 06/75, publicado na imprensa da cidade, anunciou-se 

o concurso para professor assistente de Invertebrados Superiores. O ponto sorteado da prova 

didática, com 24 horas de antecedência, foi o de número 6: “Annelida: alimentação”. E o 

ponto da prova prática foi o de número 4 que correspondeu a “Cnidaria: Antozoa”. 

Os demais concursos, apresentados a seguir, foram realizados para preencher as vagas 

de professores auxiliares; e são anteriores às bancas para professores assistentes, já 

comentadas. Para as vagas de professores auxiliares, poderiam concorrer candidatos que 

possuíssem apenas a graduação. Ao contrário das vagas de professor assistente, que exigia dos 

candidatos a formação em pós-graduação, em nível de mestrado.   

Então, de maneira geral, os primeiros concursos para preenchimento de vagas no 

IBUFS ocorreram em 1972.  Antes desta data, havia contratos ou incorporação direta de 

professores da antiga Faculdade de Ciências Médicas, por exemplo, para o quadro docente 

daquela instituição. 

Observados os próximos quadros, destacaram-se informações referentes aos concursos 

para auxiliares de ensino, como: professores presentes nas bancas examinadoras, disciplinas 

pleiteadas
126

, nome dos candidatos concorrentes, período de realização do concurso e etapas 

da seleção. 
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 Prestava-se concurso público para uma só disciplina ou cadeira, à época. 



 

 

 

 

Quadro 11: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 

Banca 

examinadora 

 

Cargo Disciplina Candidatos 
Período do 

concurso 
Etapas 

Jayme Loyola e 

Silva 

 

Raimundo 

Mendonça de 

Araújo 

 

Cleovansóstenes 

Pereira de 

Aguiar 

 

 

 

 

Auxiliar 

de Ensino 

 

 

 

 

Zoologia 

III 

Almerinda Edina 

dos Santos 

 

Francisco Teles Sá 

 

Maria da 

Conceição 

Barreiros 

Monteiro 

 

 

 

 

17 a 19 de 

janeiro de 

1972 

 

I - Julgamento 

de títulos 

 

II - Prova 

didática 

 

III - Prova 

prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em  INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

Para a disciplina Zoologia III (Zoologia dos Arthropodas), no ano de 1972, 

concorreram três candidatos. Com a banca examinadora composta pelos professores Jayme 

Loyola e Silva, Raimundo Mendonça de Araújo e Cleovansóstenes Pereira de Aguiar, os 

candidatos foram avaliados com provas didática, de títulos e prática, sendo estes: Almerinda 

Edina dos Santos, Francisco Teles Sá e Maria da Conceição Barreiros Monteiro, no período 

de 17 a 19 de janeiro de 1972.   

Sobre o concurso público representado no quadro 12, o comentário de Santos (2011), a 

seguir, demonstrou uma circunstância ocorrida antes da banca e que não apareceu nas atas, 

nem nos demais registros sobre a História do curso de Ciências Biológicas da UFS. Santos 

(2011) registrou em sua fala: 

Às vezes eu chamava candidatos para prestar os concursos iniciais para as 

disciplinas do curso de Biologia. Por exemplo, teve um concurso que eu via 

uma professora como boa candidata. Eu estava na hora do sorteio do ponto e 

caiu dissecção de minhoca para a prova prática. Cheguei na sala e disse a 

esta menina da Bahia: “vá lá em casa que eu ensino dissecção de minhoca 

para você”. Aí quando a gente ia passando pela secretaria, o Edvaldo Rosas 

disse assim: “Já perdi, porque não sei dissecar minhoca”. Aí eu fiquei com a 

consciência ética pesando e chamei a menina e o Edvaldo para dizer: 

“Vamos lá para casa não. Estejam aqui à tarde que eu ensino a dissecção de 

minhoca para quem quiser”. Eu ensinei. E o Edvaldo desenhava muito bem. 

O Jayme
127

 chegou para mim e disse: “Dora, ele desenha muito bem e entra”.  
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 Prof. Jayme Loyola e silva. 



 

 

E a menina, coitada, não sabia nem desenhar uma minhoca (SANTOS, 

2011). 

Quadro 12: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 

Banca 

examinadora 

 

Cargo Disciplina Candidatos 
Período do 

concurso 
Etapas 

Jayme Loyola e 

Silva 

Raimundo 

Mendonça de 

Araújo 

Cleovansóstenes 

Pereira de Aguiar 

Auxiliar 

de Ensino 
Zoologia 

I 

Edivaldo Rosas 

dos Santos 

Maria da 

Conceição 

Byrne Grassi 

Sônia Maria 

Lima Mathias da 

Silva 

17 a 19 de 

janeiro de 

1972 

I - Julgamento 

de títulos 

 

II - Prova 

didática 

 

III - Prova 

prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

Na disciplina Zoologia I (Protozoologia e Helmintologia), o concurso para auxiliar de 

ensino possuía a mesma banca examinadora e o mesmo período de execução do concurso para 

a disciplina Zoologia III. Os candidatos foram: Edivaldo Rosas dos Santos, Maria da 

Conceição, Byrne Grassi e Sônia Maria Lima Mathias da Silva. A melhor pontuação do 

concurso foi a do candidato Edivaldo Rosas dos Santos
128

, sendo aprovado para Auxiliar de 

Ensino e, mais tarde, fez parte da direção do IBUFS.  

   Para a disciplina Botânica (quadro 13), a banca examinadora, realizada entre os dias 31 

de janeiro de 1972 e 02 de fevereiro de 1972, foi formada por Geraldo Mariz, Lourival 

Bomfim e Raimundo Mendonça de Araújo. Avaliou-se o desempenho dos seguintes 

candidatos à vaga: Moacir Omena de Oliveira, Marcelo Ramos da Fonseca, Leão Nunes de 

Lima, Luiz Carlos Melo Garcez e Eduardo Jorge Lopes Neves. E a melhor pontuação foi 

apresentada por Marcelo Ramos da Fonseca. 
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 Também foi o primeiro vice-diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 



 

 

 

 

Quadro 13: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 

Banca 

examinadora 

 

Cargo Disciplina Candidatos 
Período do 

concurso 
Etapas 

Geraldo Mariz 

Raimundo 

Mendonça de 

Araújo 

Lourival 

Bomfim 

Auxiliar de 

Ensino 
Botânica 

Moacir Omena 

de Oliveira 

Marcelo Ramos 

da Fonsêca 

Leão Nunes de 

Lima 

Luiz Carlos 

Melo Garcêz 

Eduardo Jorge 

Lopes Neves 

31 de janeiro a 02 

de fevereiro de 

1972 

I - Julgamento 

de títulos 

II - Prova 

didática 

III - Prova 

prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

   E, na banca seguinte, realizada entre os dias 13 e 15 de agosto de 1973, a candidata 

Sônia Rosália Golob prestou concurso para Auxiliar de Ensino da disciplina Fisiologia e 

Anatomia Comparada. Na banca examinadora estavam os professores Raimundo Mendonça 

de Araújo, João Gilvan Rocha e Naércio Menezes, como no quadro 14. 

   Nesse mesmo período, prestava concurso Ayda Vera Alcântara Cardoso, para Auxiliar 

de Ensino da disciplina Cordados, com a seguinte banca examinadora: Raimundo Mendonça 

de Araújo, Osvaldo da Cruz Leite e Naércio Menezes.  

 

Quadro 14: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

Banca 

examinadora 
Cargo Disciplina Candidatos 

Período 

do 

concurso 

Etapas 

Raimundo 

Mendonça de 

Araújo 

João Gilvan 

Rocha 

Naércio 

Menezes 

Auxiliar 

de 

Ensino 

Fisiologia 

Animal 

Comparada 

Sônia Rosália 

Golob 

13 a 15 de 

outubro de 

1973 

I - Julgamento de 

títulos 

II - Prova didática 

III - Prova prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 



 

 

   Já na disciplina Biologia dos Artrópodos, observando o quadro 15, percebeu-se que 

teve como candidatos: Jacira Ferreira Soares, Tibiriçá de Melo e Silva, Maria Conceição 

Barreiros Monteiro e Carlos Eduardo Falavigna da Rocha; sendo que somente o último 

candidato compareceu aos exames sob a audiência da mesa examinadora, composta por: 

Raimundo Mendonça de Araújo, Cleovansóstenes Pereira de Aguiar e Jayme Loyola. 

 

Quadro 15: Concurso público para docente do curso de Ciências Biológicas do IBUFS. 

Banca 

examinadora 
Cargo Disciplina Candidatos 

Período do 

concurso 
Etapas 

Cleovansóstenes 

Pereira de Aguiar 

Raimundo 

Mendonça de 

Araújo 

Jayme Loyola e 

Silva 

 

Auxiliar 

de Ensino 

Biologia 

dos 

Artrópodos 

Jacira Ferreira 

Soares 

Tibiriçá de Melo e 

Silva 

Maria da 

Conceição 

Barreiros Monteiro 

Carlos Eduardo 

Falavigna da 

Rocha 

14 a 16 de 

agosto de 

1973 

I - 

Julgamento 

de títulos 

II - Prova 

didática 

III - Prova 

prática 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

   Além destes, ainda aconteceram os primeiros concursos públicos para as seguintes 

disciplinas: Ecologia Vegetal (1973), Ecologia Animal (1973), Microbiologia e Imunologia 

(1974), Genética e Evolução (1975), Invertebrados Superiores (1975) e outros.  

   É interessante comentar que houve um período intenso de concursos entre os anos de 

1972 e 1977, excetuando-se o ano de 1976, quando não foram encontrados registros de 

concursos. Supõe-se que, por ter sido um ano de intensa reorganização departamental no 

IBUFS, e consequentemente no curso de Ciências Biológicas da UFS, os concursos foram 

suspensos justamente porque já havia sido preenchidas, inicialmente, as necessidades do curso 

referido, que funcionava no antigo Instituto de Biologia da UFS. 

   Os depoimentos de Barreto (2011) e de Franco (2011), confirmaram como ocorriam os 

processos de seleção, através de detalhes destacados sobre as próprias bancas examinadoras 

em que se submeteram os entrevistados. 

Os que chegaram depois, né!? Das duas turmas posteriores [...], fui professor 

deles. No ano de 1976. No ano seguinte, aí foi aberto um concurso público, 

não é!? Tivemos 4 concorrentes.  Eram 2 biólogos e 2 agrônomos.  Um deles 

eu ainda vejo por aí, não é!? E tinha, se não me engano, uma vaga. Uma 

vaga, uma vaga! E era um concurso público normal, com banca, não é!? A 



 

 

banca, no meu concurso, veio alguém de fora; do Jardim Botânico, sei lá.  

De fora.  Veio ali do Rio de Janeiro ou de São Paulo [...] (BARRETO, 

2011). 

E quando indagado sobre a forma como aconteceu sua entrada na docência no Ensino 

Superior pela UFS, Franco (2011) afirmou: 

 

Eu fiz um concurso. Dentro da universidade. Foi uma banca examinadora 

igual a que tem hoje: prova escrita, prova oral e a aula. 

As mesmas exigências de hoje. Uma aula sobre um ponto sorteado e uma 

prova sobre um ponto sorteado também. E uma banca examinadora. 

É, havia uma necessidade desses professores [...]. Provavelmente se deu 

preferência aos professores formados em Biologia (FRANCO, 2011). 

 

O tratamento dispensado aos concursos públicos, nesta dissertação, pode ser 

compreendido na medida em que se apresentou a forma como se deu provimentos ao curso de 

Ciências Biológicas da UFS, com docentes como agentes organizadores do currículo, à época, 

através da formação deste curso. 

Consequentemente, a identidade dos discentes apresentou dependência direta das 

escolhas curriculares que se pautaram inicialmente nas disciplinas escolhidas que eram 

solicitadas nos concursos para docentes, a exemplo de: Botânica, Fisiologia Animal 

Comparada e Biologia dos Artrópodos. 

 

2.4 – Situação do Ensino de 1º e 2º graus da década de 1970 no Estado de Sergipe: na 

necessidade de preparação de professores licenciados em Ciências Biológicas 

 

   Além de ser importante para a preparação da identidade dos futuros profissionais das 

Ciências Biológicas, responder às questões norteadoras da organização curricular, não é tarefa 

simples. Procurar responder às perguntas do currículo e caracterizar o campo de trabalho em 

que os profissionais possam se inserir é primordial na busca de uma resposta satisfatória aos 

problemas de organização de qualquer curso. 

   Por isso, relatou-se aqui a situação do ensino de 1º e 2º graus em Sergipe, na intenção 

de apresentar uma perspectiva de opção de trabalho nas salas de aula que existiam à época 

para a modalidade de ensino da licenciatura. Esta caracterização auxiliou na análise curricular 

do curso de Ciências Biológicas da UFS, dentro do período estudado.   

   Para o biólogo lecionar no 1º grau, o curso de Ciências Biológicas da UFS ofereceu a 

Licenciatura Curta, como modalidade de ensino. E, para o 2º grau, existiu o complemento de 

estudos, na modalidade de Licenciatura Plena. Esta, para discentes oriundos da formação em 

Licenciatura Curta, já habilitados ao ensino. 



 

 

   Ao observar o censo de 1970, viu-se que Sergipe possuía uma população de 900.744 

habitantes; dos quais 100.960 na faixa etária entre 15 e 19 anos. Sendo que 22.384 destes 

habitantes residiam em Aracaju. 

   Os dados existentes sobre o 1º grau, que retratavam o período de interesse na presente 

pesquisa, entre 1969 e 1983, são relativamente escassos, se comparados aos dados trabalhados 

por pesquisadores que produziram trabalhos com o 2º grau como modalidade estudada. 

   O trabalho de Caetano (1998), por exemplo, apresentou o quadro seguinte, com a 

quantidade de unidades escolares existentes de 1975 a 1993, sobre as quais a autora fez 

algumas considerações pertinentes, dentre estas a de que: 

 

Para analisar a situação do ensino de 2º grau em Aracaju, estamos tomando 

como base, neste capítulo, apenas dois aspectos: o número de unidades 

escolares e a matrícula nestes estabelecimentos, utilizando os anos de 1975 

de vigência da reforma; [...]; 1984 quando se tornara opcional a 

profissionalização no 2º grau, e 1989 quando a situação se consolida. 

Retomamos esses dados quatro anos depois (1993) para verificarmos a 

situação atual das matrículas e instituições (CAETANO, 1998, p.35). 

 

É interessante notar que, em 1978, por exemplo, existiam 49 unidades escolares que 

ofereciam o ensino profissionalizante, das quais 20 ofereciam habilitação em Magistério, 

sendo que quatro estavam localizadas na capital (Cf. BERGER & BERGER, 1993, p.185 -

250).  E na tabela a seguir, verificou-se um aumento significativo, sobretudo de unidades 

escolares estaduais sobre o quantitativo total, na cidade de Aracaju.  O que significou, no 

mínimo, maior campo de trabalho para os profissionais oriundos do curso de Licenciatura 

Plena em Ciências Biológicas a partir do ano de 1975, ano em que se formavam os primeiros 

biólogos em Sergipe. 

Tabela 02: Unidades Escolares por dependência administrativa - Aracaju – 2º Grau  

(1975 – 1993) 

ANOS TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR 

1975 18 02 04 01 11 

1979 21 02 05 01 13 

1984 30 01 10 03 16 

1989 32 01 14 03 14 

1993 39 01 16 03 19 

 Fonte: CAETANO (1998) apud ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE SERGIPE – 1974 A 1994 – SEPLAN/Se 

Caetano (1998) apontou que existiam duas questões que deviam ser analisadas para se 

verificar a situação dos docentes, em relação ao ensino de 2º grau à época. “A primeira a ser 

analisada é a formação do professor” e “a segunda questão diz respeito às condições de 



 

 

trabalho”. Ao dizer que “a reforma universitária de 1968 marcou de forma profunda o 

professor do ensino de 2º grau”, a pesquisadora identificou elementos que, segundo a opinião 

dela
129

, promoveram o “despreparo do professor quanto ao aprofundamento de conteúdos”: o 

tecnicismo, a departamentalização, as licenciaturas de curta duração e a ausência de curso de 

Filosofia e Política para a formação do professor. (CAETANO, 1998, p.47 – 48).   

 No geral, para Sergipe, devido a todas as conjunturas econômicas e sociais que se 

fizeram presentes no Estado, a crise brasileira da década de 1970 afetou menos negativamente 

a economia sergipana, se comparada com os efeitos sobre os demais Estados brasileiros. 

 

Em Sergipe, a década de 1970 sob a tutela militar, utilizou-se mais 

acintosamente do modelo capitalista na cultura, sobretudo na Educação. 

Dentro desse contexto, o atendimento à demanda do Ensino Médio e o 

nascimento da Universidade Federal de Sergipe receberam incentivos sem 

precedentes (DANTAS, 2004, p.203).  

 

Diante do comentário anterior e do fato de que se recebia incentivos financeiros e 

políticos para a implementação de uma educação científica, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, confirmou-se que, ao contrário do que se imaginava devido à conjuntura nacional, 

houve consideráveis incentivos financeiros, em forma de investimentos, diretamente 

relacionados ao ensino de Ciências Biológicas em Sergipe.  Percebeu-se também que a 

quantidade de escolas construídas estava em amplo crescimento em Sergipe, a partir de 

meados da década de 1970.  

Foi, por exemplo, no período logo após a promulgação da Lei nº 5.692/71, que “o 

Estado começa a investir na construção de grandes escolas de caráter profissionalizante [...]” 

(CAETANO, 1998, p.41). 

 Além disso, segundo Berger & Berger (1993), “[...] em 1970 é que são criados os 

Colégios Estaduais Costa e Silva e Castelo Branco. É interessante observar que somente 100 

anos após a criação do Atheneu são criadas as escolas estaduais de 2º grau em Aracaju” 

(BERGER & BERGER, 1993, p.30). 

Quanto à rede privada, em 1970, existiam 17 unidades de ensino que ofereciam o 2º 

grau. Mas é interessante notar que não existia relação direta entre o número de unidades 

escolares e matrículas nos dois sistemas de ensino, o público e o privado (CAETANO, 1998, 

p.30).  
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A população escolarizável de 15 a 19 anos, segundo os censos realizados nas décadas 

de 70, 80 e 90, em Sergipe, apresentou uma taxa de crescimento da ordem de 30% em cada 

década. Isso significa que existiram incentivos à formação profissional para ampliar a oferta 

de escolas; e, consequentemente, incentivou-se a abertura de vagas para discentes e docentes; 

o que justificou os investimentos nas licenciaturas, incluindo, o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas no Estado de Sergipe, nascente à época.   

 

Porque a Biologia veio para atender às necessidades das escolas em 

expansão do Ensino Público de Sergipe, porque o que marcava naquela 

época era o Atheneu.  Os outros foram criando colégios, foram criando, 

foram criando, então precisava de corpo docente aí e a gente tinha. 

(VASCONCELOS, 2011). 

 

Apesar de ser reconhecida a tradição em ocupação dos cargos docentes por professores 

sem formação pedagógica adequada, instituída por uma graduação na modalidade de 

licenciatura, compreendeu-se que, à época, para um prazo imediato, não foi possível para os 

licenciados em Sergipe atuarem em todos os espaços antes ocupados, por exemplo, por 

acadêmicos de Medicina e por médicos. Também odontólogos, engenheiros agrônomos e 

bacharéis em Direito ocupavam estes cargos docentes no 2º grau. Era uma característica 

nacional e não somente local.  

Por isso, houve disputas para destituir os agentes de um campo aparentemente 

estabelecido na atuação do ensino de Biologia no antigo 2º grau em Sergipe, a partir da 

década de 1970.  E o depoimento de Santos (2011) foi exemplificador de como aconteceu no 

começo das disputas de campo, existentes por conta das vagas para lecionar Biologia no 

ensino de 2º grau em Sergipe. 

 

Para falar a verdade, fui a primeira bióloga do Estado, porque quando eu 

voltei, foi sem uma vaga [...]. Não tinha vaga na universidade e eu fui pedir 

uma vaga na Secretaria de Educação. A secretária de lá, não sei se era 

mesmo a secretária ou assistente da secretária, disse que não tinha vaga. E eu 

falei: “como não tem vaga se eu estou sabendo que só tem eu de bióloga no 

Estado todo?” E ela virou para mim e disse: “Os estudantes de Medicina 

estão aí há muito tempo, então as vagas são deles”. Menina, me deu um 

desespero e eu comecei a reclamar, aí me deram só 12 horas no Atheneu. 

Não dava para me sustentar com 12 horas. Muito pouco (SANTOS, 2011). 

 

A relação que se estabeleceu entre a relativamente pequena quantidade de 

profissionais formados como licenciados em Ciências Biológicas da UFS nas primeiras 

turmas, aliada a outros fatores, tais como: vagas para docentes no Ensino de 1º e 2º graus; 



 

 

necessidades de profissionais docentes no Ensino Superior para as disciplinas básicas; bem 

como a necessidade de biólogos nos órgãos ambientais que estavam sendo organizados no 

Estado de Sergipe, foram importantes na caracterização do perfil dos primeiros egressos e na 

efetiva empregabilidade desses profissionais que estavam sendo formados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo III 



 

 

DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

DA UFS ÀS ACOMODAÇÕES NA CIDADE UNIVERSITÁRIA 

 (1977 a 1983) 
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1213 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Central da 

UFS.  Autorias 

desconhecidas, s/d. 

Fotografia “g”: nº 2052, dossiê 

1362, caixa 38.  Fotografia 

“h”: s/n, dossiê nº 1362, caixa 38.  Fotografia “i”: s/n, dossiê s/n, caixa 38. Acervo do Arquivo Central da UFS. 



 

 

  Neste capítulo ressaltaram-se algumas mudanças acadêmicas ocorridas após o 

reconhecimento do curso de Ciências Biológicas da UFS, em 1977. As características do 

desenvolvimento econômico na sociedade sergipana alteraram a dinâmica de formação de 

licenciados e bacharéis no referido curso. Também as perspectivas de modificações das novas 

instalações do curso e as pesquisas desenvolvidas pelos grupos de estudos nas décadas de 

1970 e 1980; além da implantação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde provocaram 

ajustes que o curso teve que sofrer, para que as pretensões de formação discente sustentassem 

as intencionalidades de criação do curso de Ciências Biológicas da UFS, dentro do marco 

temporal estabelecido para esta dissertação. 

 

3.1 - Reconhecimento do curso de Ciências Biológicas da UFS 

 

O processo de reconhecimento do curso de Ciências Biológicas da UFS coincidiu com 

um período, inicialmente sem matrícula de alunos.  Era o ano de 1977. Talvez o retorno de 

alunos que, formados na Licenciatura Curta, queriam complementar estudos com a habilitação 

para o ensino no 2º grau pudesse ser um fator para a inexistência de matrículas naquele 

período; já que estes alunos ocupariam as dependências dos laboratórios e salas de aula 

disponíveis para o referido curso.   

A grade curricular para complementação de estudos, a seguir representada, 

apresentava quatro períodos, conforme legislação da época, para que o aluno adquirisse a 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, depois de cursada a Licenciatura Curta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 03: Complementação da Licenciatura Curta para a Licenciatura Plena: Licenciatura 

em Ciências e Habilitação em Biologia (II grau) 

 

Período 

 

Código Disciplina Crédito Carga horária 

062 

DBM 101 

DBM 201 

DBV 102 

DBA 606 

DBV 201 

DBA 302 

EDF 106 

Biofísica 

Bioquímica 

Anatomia Vegetal 

Invertebrados Inferiores 

Biologia dos Vegetais Inferiores 

Histologia e Embriologia I 

Educação Física VI  

4 

4 

3 

3 

3 

4 

- 

75 

75 

60 

60 

60 

75 

30 

072 

ORE 106 

DBV 104 

DBA 607 

DBA 608 

DBV 301 

CED 415 

DBA 103 

DBV 401 

Estrutura e Funcionamento do Ensino II 

Sistemática de Fanerógamas 

Invertebrados Superiores 

Artrópodos 

Fisiologia Vegetal 

Psicologia do Desenvolvimento II 

Anatomia Comparada 

Microbiologia I  

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

30 

60 

60 

60 

60 

45 

60 

60 

082 

DBA 701 

DBA203 

CED 205 

DBA 204 

DBA 901 

DBV 302 

EPB 104 

DID 241 

Cordados 

Fisiologia Animal Comparada 

Filosofia da Educação 

Ecologia Animal 

Paleontologia 

Ecologia Vegetal 

Prática Educativa de EPB  

Prática do Ensino de Biologia 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

4 

60 

75 

30 

60 

60 

60 

30 

60 
Fonte: Arquivo Central da UFS. Conselho de Ensino e Pesquisa. Res. nº 12/76/CEP. UFS/CCBS/DBI 05, item 

22. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

É importante salientar, ainda, que a formação dos bacharéis, como já referenciado, 

estava nas pretensões iniciais da formação do curso de Ciências Biológicas da UFS; contudo, 

até o ano de 1982 esta modalidade de ensino esteve ausente. Alguns estudos mais detalhados 

precisavam ser realizados para descobrir os motivos que justificaram tal fato. Talvez a 

dificuldade em obter professores para algumas disciplinas específicas fosse um dos fatores 

para a ausência oficial da referida modalidade no início da organização do curso no Estado de 

Sergipe. “O bacharelado foi depois que o curso já estava alicerçado. A gente começou a 

trabalhar no bacharelado para atender às indústrias, para formar profissionais” 

(VASCONCELOS, 2011). 

Durante o período estudado na presente dissertação, formaram-se 106 licenciados e 22 

bacharéis. A primeira turma formou-se com quatro alunos no segundo período de 1975, 

composta pelos seguintes licenciados: Elúzia Maria de Carvalho Almeida da Costa, Gilvane 

Viana Souza, José Otônio de Almeida e Vânia Maria Nogueira Silva. 



 

 

A tabela 04, a seguir, foi elaborada a partir de dados fornecidos pelo trabalho de 

pesquisa de Alcântara & Franco (1998) e representou a quantidade de alunos matriculados e 

egressos do curso de Ciências Biológicas da UFS, desde a instalação do curso em 1972 até o 

ano de 1983. Esses dados, juntamente com as análises realizadas sobre as circunstâncias que 

favoreceram as escolhas na organização da identidade curricular do curso, são capazes de 

fornecer subsídios para se inferir os papéis desempenhados pelos licenciados e bacharéis, no 

marco temporal evidenciado.  

 

Tabela 04: Curso de Ciências Biológicas da UFS (1969 – 1983) 

ANO MATRICULADOS EGRESSOS ANO MATRICULADOS EGRESSOS 

1972 30 - 1978  14 

1973 59 - 1979  05 

1974 78 - 1980  15 

1975 57 04 1981  35 

1976 87 04 1982 153
130

 17 

1977  06 1983 154
131

 23 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora, com base em ALCÂNTARA, Ayda Vera. FRANCO, Marly 

Magalhães. Histórico do Curso de Ciências Biológicas. In: ROLLEMBERG, Maria Stella Tavares; SANTOS, 

Lenalda Andrade. UFS: História dos cursos de graduação. São Cristóvão: UFS, 1998, p. 249 - 260. 

 

Outro fator interessante a ser discutido foi a formação do primeiro bacharel em 

Ciências Biológicas da UFS estar contabilizado no mesmo ano e período da entrada dos 

primeiros alunos do bacharelado deste curso. Quem era este aluno bacharel em Ciências 

Biológicas formado no segundo semestre de 1982? E em quais condições ele obteve o título 

de bacharel? Era egresso da licenciatura do curso? Se sim, quais disciplinas cursou para 

complementar a segunda modalidade?  

A inserção do bacharelado em Ciências Biológicas na sociedade sergipana esteve 

limitada às necessidades desse profissional em contribuição com o desenvolvimento 

econômico do Estado, a partir de meados da década de 1970, quando se formaram as 

primeiras turmas de licenciados. Mediante a caracterização do espaço social e econômico de 

Sergipe, percebeu-se que o mercado de trabalho não absorveria toda a quantidade de biólogos 

que se formariam, sob a previsão das vagas ofertadas no concurso vestibular; porém, devido à 

inferior quantidade de profissionais formados no curso de Ciências Biológicas da UFS, 

inferiu-se que houve respectivas associações entre a demanda de vagas, tanto em instituições 
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públicas quanto particulares, e a quantidade de biólogos formados em licenciatura ou 

bacharelado, até o marco temporal definido para esta pesquisa. 

 

3.2 - Caracterização do espaço na sociedade sergipana: na perspectiva da formação de 

licenciados e de bacharéis em Ciências Biológicas no Estado de Sergipe 

 

Segundo Dantas (2004), o quadro político de Sergipe encontrava-se marcado pelo 

autoritarismo desde 1967, pois: 

 

As instituições viviam sob o acompanhamento dos órgãos de informação, as 

relações pessoais predominando de modo mais acentuado, as formas de 

participação sendo substituídas pelos métodos de cooptação, as forças 

intermediárias enfraquecidas. Enfim, a sociedade civil revelava-se mais 

debilitada diante da tutela militar que também manietava a sociedade política 

(DANTAS, 2004, p.179). 

 

Eram os reflexos da política militar distribuídos em todo o Brasil. Todos os setores da 

sociedade foram influenciados pelos regimes militares nas décadas de 1960, 1970 e 1980. E o 

desenvolvimento econômico intensificou-se em Sergipe devido a interferências políticas na 

região. Por exemplo, gastou-se bastante em rodovias. Mas, os maiores investimentos foram 

realizados pela Petrobras, que os repassou para o Estado de Sergipe, nas décadas de setenta e 

oitenta, cerca de US$ 250 milhões e para a construção de Minas de Potássio, US$ 1 bilhão e 

duzentos milhões (Cf. DANTAS, 2004, p.204 – 205). 

Na mesma época, as pesquisas sobre minerais em Sergipe revelavam a existência, no 

subsolo sergipano, de milhões de toneladas de potássio, sal gema, enxofre, magnésio, dentre 

outros. 

Os investimentos econômicos pelos quais Sergipe passou a contar, na década de 1970, 

com os acordos MEC/USAID/GOVERNO DE SERGIPE facilitaram sobremaneira a inserção 

do Estado na política e na economia nacionais. Embora não sem problemas de ordem 

financeira e técnica, estes acordos mencionados foram essenciais à fundação da UFS e, por 

conseguinte, à implantação do curso de Ciências Biológicas no Estado. Com relação ao ensino 

não universitário, alguns investimentos são importantes de serem mencionados por conta da 

ampliação do número de vagas para professores licenciados através curso de Ciências 

Biológicas em estudo. 

 

 



 

 

Em 1979, toma posse no Governo de Sergipe, Augusto do Prado Franco. 

Dentre outras iniciativas, „[...] Cerca de 550 salas de aula foram construídas, 

permitindo grande ampliação do número de matrícula, mas a Secretaria de 

Educação, que nos últimos dez anos vinha sendo gerida sem grandes 

interferências políticas, a partir de 1979 voltou a ser instrumento de 

barganha eleitoral, [...] (sic) (DANTAS, 2004, p.199). 

 

O mesmo autor chamou atenção para o fato de que, se houvesse análise no número de 

matrículas sobre os 20 anos a partir de 1962, perceberia-se que a soma de matrículas nos dois 

primeiros graus multiplicou-se por 4,1; passando de 71.527 para 293.829 alunos. (Cf. 

DANTAS, 2004, p.213).  

Outro quantitativo importante para as análises desta pesquisa é que o número de 

profissionais formados pela UFS, até o ano de 1982, em todos os cursos oferecidos, foi 5.860 

estudantes; permitindo pensar que, “[...] apesar de estar inserido num período de Regime 

Militar, havia saldos positivos em diversos setores da economia e educação sergipanas” (Cf. 

DANTAS, 2004, p.215). 

Sabendo-se que a área de mercado de trabalho também deve ser pensada quando se faz 

o planejamento de curso superior a partir das escolhas que formam sua identidade curricular, 

percebeu-se que, a partir das análises realizadas, não havia necessidades, em curto prazo, de 

um alto percentual de biólogos, licenciado ou bacharéis. Havia, muito mais, a necessidade de 

geólogos ou profissionais das Ciências Naturais, devido ao crescimento nos setores de 

minérios e à implantação da própria Petrobras em solo sergipano. 

Porém, devido à nova legislação com a Reforma Universitária de 1968, em que o 

curso de Ciências Naturais foi substituído pelo de Ciências Biológicas, estes novos 

profissionais ocuparam-se do ensino de 1º e 2º graus, além do Ensino Superior; outros 

formaram o contingente profissional de recém criados órgãos governamentais em Sergipe, 

como, por exemplo, a ADEMA. 

Sergipe não necessitava de um alto contingente de biólogos, licenciados ou bacharéis, 

à época; porém não era correto afirmar que o Estado não precisava desses profissionais. 

É verdade que a função do biólogo, assim como outras, não estava demarcada 

plenamente; mas o que sobreviveu no imaginário, criado especialmente por outros agentes do 

campo, é que Sergipe, à época da formação das primeiras turmas de profissionais das Ciências 

Biológicas, não apresentava campo de trabalho para biólogos. 

  

 



 

 

Eu dei aula de Biologia. A minha formação não é de biólogo. Geraldo 

Bezerra, outros colegas, todos deram aulas nos colégios. Aliás, foi minha 

salvação.  Eu dei aulas com a Professora Maria Lúcia Lobão.  Foi lá que 

comecei. No Atheneuzinho, dando aulas de Biologia (REIS, 2011). 

 

Quando apareceram os primeiros embates entre os acadêmicos de Medicina, que 

lecionavam a disciplina Biologia no antigo 2º grau, e os licenciados em Ciências Biológicas 

formados pela UFS, uma das reações mais apresentadas era afirmar que o mercado de 

trabalho encontrava-se saturado para o biólogo. Porém, o referido depoimento de Reis (2011), 

que foi o primeiro professor da disciplina de Anatomia Comparada para o curso de Ciências 

Biológicas na UFS, confirmou o interesse dos médicos e estudantes de medicina em lecionar 

Biologia no 2º grau. 

 

3.3 - Situação da pesquisa no curso de Ciências Biológicas da UFS em fins da década de 

1970 e no início da década de 1980 

 

As pesquisas desenvolvidas pelo então Departamento de Biologia da UFS, com 

docentes e discentes do curso de Ciências Biológicas da própria universidade, apresentou-se 

proeminente na medida em que, no início da década de 1980, os professores estavam 

empenhados no aprimoramento de equipes multidisciplinares. Tanto as diferentes áreas de 

pesquisa, dentro do próprio departamento uniam-se na elaboração e no desenvolvimento de 

projetos; quanto a inserção de profissionais pertencentes a outros cursos era constante. Dentre 

as parcerias de pesquisa mais comumente realizadas com o Departamento de Biologia da 

UFS, encontravam-se os docentes do Departamento de Geografia e do Departamento de 

Química. Um dos focos de pesquisa amplamente desenvolvido foi o de perspectiva ambiental, 

quase sempre voltado para o levantamento dos biomas sergipanos. 

Quando entrevistado sobre a preparação curricular para a pesquisa, propiciada pelo 

curso de Ciências Biológicas da UFS, Barreto (2011) fez um relato significativo a respeito 

dos primórdios das pesquisas sobre Meio Ambiente na UFS. 

 

Você verifica bem isso quando você observa a estrutura curricular do curso. 

Por exemplo, na estrutura curricular vigente na década de 70, é o único setor 

que, explicita alguma coisa, já em trabalho, já em discussão acadêmica, no 

que diz respeito às questões ambientais e de Ecologia. E sempre fala em um 

legado. Anos depois, no Departamento de Geografia e no Departamento de 

Química. No Departamento de Geografia, as iniciativas são por conta do 

professor Emanuel Franco, Iniciativas pessoais. [...] Um grande professor, 

um grande cientista, não é!? Ele começou a encaminhar uma discussão sobre 

o tema. Com a chegada, aqui no Estado, da professora Vânia Fonseca, 



 

 

juntamente com o professor Alexandre Diniz, começou a se engendrar o que 

seria o Núcleo de Estudos Ambientais, chamado inicialmente de PISA, o 

Projeto Integrado do Semi-Árido. E lá tinha professores da Biologia fazendo 

parte, como o professor Marcelo
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. Posteriormente, a Geografia liderou, não 

é? Com muita assertividade. E foi construído o Mestrado em Meio Ambiente 

e Desenvolvimento. Mas, com a Biologia desde o início como compartícipe, 

não é!? E um parceiro, digo assim, em primeira hora das funções. Até 

porque, não tinha nem sentido, se fazer qualquer coisa na área ambiental sem 

a participação do Departamento de Biologia. Porque era aqui que havia 

disciplinas e alguma pesquisa efetiva na área, não é!? O Departamento de 

Química Industrial, na década de 70 para a década de 80, já lecionava a 

disciplina Ciências do Ambiente, não é!? Que também foi um trabalho em 

parceria. Tanto é que ainda hoje os projetos estuarinos, de Biologia Aquática 

e de problemas ambientais são em parceria com a Química (BARRETO, 

2011). 

 

Sobre a participação dos licenciados na pesquisa, o ex-aluno manifestou-se 

relacionando a participação dos discentes com o apoio de órgãos de fomento da pesquisa no 

Estado àquela época. 

 

Então, é isso que eu quero dizer para você. Até para você saber da História 

que faz parte da vida do curso. Então, eu junto à professora Gilvane, 

acredito, salvo engano, fomos os primeiros estudantes de Biologia da UFS 

que fomos aceitos como estagiários remunerados dentro de um projeto de 

pesquisa.  Era um projeto onde a SUDENE estava envolvida. A SUDENE 

sempre presente à época. Era a SUDENE, o Governo do Estado e o 

CONDESE. A SUDENE diretamente não, mas entre a SUDENE e o 

CONDESE a relação era estreita. E o CONDESE, conosco, era perfeito. 

Tanto é que conseguíamos dinheiro e tudo, através do CONDESE. Ele era de 

uma forma direta. Não havia o nível de burocracia e a dificuldade era 

mínima. Era uma relação muito íntima e foi uma boa parceria. Tanto é que 

não só esse projeto, mas também esse projeto que eu falei, de zoneamento. 

Foi o primeiro zoneamento ecológico florestal do Estado de Sergipe. Foi 

inclusive iniciado em 1976. Vou citar a pessoa que coordenou: a professora 

doutora Lílian Vanderlei. Que depois foi professora aqui, da Geografia. Hoje 

ela é, salvo engano meu, da Secretaria de Planejamento do Estado ou alguma 

coisa assim (BARRETO, 2011). 

 

Segundo depoimentos, as pesquisas apresentadas pelo Departamento de Biologia, 

especialmente no início da década de 1980, eram consideradas pela própria equipe gestora da 

UFS, como extremamente importante; ao ponto de serem propiciados equipamentos e demais 

condições para a instalação de bases de pesquisa exclusivas aos pesquisadores do referido 

departamento.  

Dentre estas bases de pesquisa, encontrava-se a base do Crasto, localizada próximo a 

cidade de Estância, Sergipe. Um barco e uma casa sede, além de outros instrumentos e 
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 Marcelo Ramos da Fonseca. 



 

 

funcionários de apoio que mantinham a base de pesquisa, pertenciam ao Departamento de 

Biologia, que havia despontado no desenvolvimento experimental na UFS.  A imagem a 

seguir é representativa deste período, onde identificou-se o referido barco, em uma das 

expedições através dos rios da região do Crasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06: Registro de expedição na base de pesquisas do Crasto, próximo a Estância-SE.  Fonte: Santana 

(2000).   

 

Quando entrevistado sobre a base avançada de pesquisas, Franco (2011) comentou 

que: 

O departamento funcionava com uma base do Crasto. Tinha um barco, tinha 

uma base de pesquisa avançada, né!? E eu sou um dos fundadores, viu? 

Inclusive, idealizadores disso, da base de lá do Crasto. Depois mudaram a 

política e as coisas passaram a funcionar de forma diferente, mas é assim 

mesmo. Eu fiz expedições com pessoas, com estrangeiros aqui. Gente que 

veio de Harvard veio da Universidade de Longainer. Veio gente que fez 

levantamentos e publicou fora, e colocou a Mata Atlântica de Sergipe no rol 

da Mata Atlântica do Brasil, porque antes se dizia que aqui só tinha mico, 

né!? Na mata, nós levantamos umas 300 espécies de animais: pássaros e tal. 

Só apareceu gente para desmentir. Não porque isto está errado, mas ninguém 

tomou a atitude para tirar a mata do anonimato. Então, até o IBAMA 



 

 

competia com a gente, porque o IBAMA queria atender as demandas do 

governo, né!?  (FRANCO, 2011). 

 

Diante das perspectivas de pesquisa, em forma de incentivos que o curso de Ciências 

Biológicas recebia, inferiu-se que é pouco provável que o curso tenha surgido aleatoriamente. 

Além do mais, o pioneirismo demonstrado por alguns docentes, juntamente com o nível de 

formação relativamente elevado dos professores do curso garantiram um elevado 

desenvolvimento nas pesquisas da UFS; mesmo antes da relativa melhoria nas condições 

laboratoriais que a mudança para o campus universitário proporcionou.  

Ainda sobre as pesquisas realizadas pelos professores do curso de Ciências Biológicas, 

Zucon (2011)
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 afirmou que: 

 

A gente teve um boom de crescimento na época que criou o Núcleo de 

Estuários e Manguezais. Nós éramos o modelo da universidade. O reitor 

citava a gente como modelo, porque era uma coisa do grupo de pesquisa e do 

projeto que era estudar manguezais de Sergipe, que é o que a gente tem de 

riqueza em termos biológicos que agregava tanto a Botânica como a 

Zoologia. Então, achava assim, era a melhor proposta que tinha e a gente fez 

bastante coisa. Foi uma proposta de Auxiliadora, que coordenou muitos anos 

(ZUCON, 2011). 

 

Observou-se, como já mencionado, que as disputas de campo foram internas e 

externas à própria UFS. 

 

3.4 - CCBS e a construção da Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos” 

 

            A instituição Centro de Ciências Biológicas e da Saúde surgiu antes mesmo da 

implantação do prédio atual construído no campus universitário “Prof. José Aloísio de 

Campos”.  Foi na gestão de Gilson Cajueiro de Holanda que o curso de Ciências Biológicas 

da UFS instalou-se em suas atuais acomodações na cidade de São Cristóvão, Sergipe, em 

1983.  

            E registrar imagens que retratavam a construção da cidade universitária era comum 

entre os reitores, que divulgavam o andamento das obras.  Não foi uma obra de execução 

rápida e, desde a posse do primeiro reitor, iniciou-se a procura por um local adequado à 

construção que abrigaria em um só lugar os cursos pertencentes à UFS. 
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 ZUCON, Maria Helena. Entrevista concedida à pesquisadora, em 22 de junho de 2011.  Professora do curso 

de Ciências Biológicas do IBUFS. 

 



 

 

            A imagem seguinte representou um momento da construção do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, na cidade de São Cristóvão.  

 

 
Imagem 07: Construção das acomodações do CCBS no Campus Universitário “Prof. José Aloísio de Campos”.     

Fonte: Arquivo Central da UFS. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n, dossiê 105, caixa 36. Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

 

Percebeu-se que outros prédios ao redor do que viria a ser o local destinado ao CCBS 

também estavam em construção. Na sucessão de reitores da UFS, o marco temporal da 

presente dissertação abrangeu quatro mandatos, conforme o quadro a seguir: 

Quadro16: Reitores da UFS (1969 – 1983) 

 

Reitores da UFS 

 

Período Formação 

 

João Cardoso do Nascimento Júnior 
1968 - 1972 Medicina 

 

Luiz Bispo 
1972 - 1976 Direito 

 

José Aloísio de Campos 
1976 - 1980 Economia 

 

Gilson Cajueiro de Holanda 
1980 - 1984 Economia 

 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 



 

 

           Observou-se que na gestão do terceiro reitor, o economista José Aloísio de Campos
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as obras de construção da cidade universitária foram mais intensamente aceleradas.  

Segundo depoimento de Reis (2011), os engenheiros civis responsáveis pela 

construção das instalações do CCBS mantiveram estreita ligação com os professores desse 

centro, na medida em que indagavam e solicitavam orientações sobre o que os docentes 

necessitavam em seus laboratórios ainda em construção.  

O professor Reis (2011) confirmou que cada instalação de bancadas, de tomadas e de 

encanação foi realizada de acordo com as instruções dos professores responsável pelos 

laboratórios do CCBS; sendo que o primeiro curso vinculado ao CCBS a mudar-se para a 

cidade de São Cristóvão foi o de Educação Física, seguido pelo de Ciências Biológicas. 

A seguir, imagem de um laboratório do curso de Ciências Biológicas da UFS, 

construído para as aulas práticas no prédio do CCBS, dentro das instalações do Campus 

Universitário “José Aloísio de Campos”, São Cristóvão, Sergipe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagem 08: Laboratório de Zoologia do CCBS no Campus Universitário “Prof. José Aloísio de        

Campos.” Fonte: Arquivo Central da UFS. Autoria desconhecida, s/d. Fotografia s/n,                                 

dossiê s/n, caixa 36. Acervo do Arquivo Central da UFS. 
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 Os pesquisadores Santos & Souza (2011) possuem trabalho publicado sobre a atuação de José Aloísio de 

Campos como reitor da UFS. Seu artigo publicado no V EDUCON intitula-se: “Contribuição do Reitor Aloísio 

de Campos para a formação do campo superior público em Sergipe (1976 – 1980)” 



 

 

Já o quadro seguinte apresentou os diretores do IBUFS, no qual se alojava o curso de 

Ciências Biológicas, dentre outros.  Interessante notar, dentro do período pesquisado, a 

quantidade de médicos que se tornaram diretores do IBUFS, em detrimento do único biólogo 

que chegou a assumir este cargo. 

 

Quadro17: Diretores do IBUFS (1969 – 1983) 

 

Diretores do IBUFS 

 

Período 
Docência 

Acadêmica 
Formação 

 

Nestor Piva 

 

1969 - 1970 Patologia Médico 

 

Osvaldo da Cruz Leite 

 

1970 Anatomia Médico 

 

Alexandre Gomes de Menezes 

Netto 

 

1970 - 1973 Parasitologia Médico 

 

Antero Pales Carozo 

 

1973 - 1976 Fisiologia Médico 

 

Cleovansóstenes Pereira de 

Aguiar 

 

1976 - 1977 Parasitologia Médico 

 

Raimundo Mendonça de Araújo 

 

1977 - 1980 
Microbiologia e 

Imunologia 
Médico 

 

Edvaldo Rosas dos Santos
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1980 - 1988 Zoologia Biólogo 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Sumariando, o marco temporal utilizado na dissertação permitiu realizar análises sobre 

as condições de implantação e de funcionamento do curso de Ciências Biológicas na UFS. 

Por sua vez, as seleções curriculares envolvidas com os diversos processos de disputas de 

campo e com as formas de tratamento epistemológico da ciência de referência, determinado 

para a formação da identidade dos egressos, licenciados ou bacharéis, no referido curso, 

refletiram parte das necessidades do campo profissional encontrado no Estado de Sergipe.   
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 Foi na gestão de Edvaldo Rosas dos Santos que o CCBS passou a existir e o antigo Instituto de Biologia da 

UFS foi extinto. 



 

 

 Considerações Finais 
 
 

                            j 

 Fonte: Arquivo Central da UFS.  Autoria desconhecida, s/d. Fotografia “j”: s/n, dossiê s/n, caixa 36.  Acervo do 

Arquivo Central da UFS. 

   

 



 

 

Nesta dissertação investigou-se qual a demanda por biólogos no Estado de Sergipe, a 

partir da segunda metade da década de 1970. Para isto, foram realizados estudos sobre o 

próprio curso de Ciências Biológicas da UFS. Ao longo da pesquisa, buscou-se relacionar a 

identidade curricular proposta pelo referido curso com as perspectivas profissionais no 

Estado.  

A partir do marco temporal de 1969 a 1983, identificaram-se os períodos de 

preparação (1969-1971); implantação e estruturação (1972-1976); reconhecimento e 

desenvolvimento da pesquisa (1977-1983), dentro do curso de Ciências Biológicas da UFS. 

Diante de uma análise pautada no conhecimento do campo das Ciências Biológicas, viu-se 

que a identidade foi favorecida dentro do perfil de mudanças em que se encontrava o campo 

epistemológico dos conhecimentos biológicos no Ensino Superior e no 2º grau do país. 

Também foi importante observar que a relação entre os cursos de Ciências Biológicas 

e Medicina era bem mais estreita do que à primeira vista se verificava. Compartilhavam o 

grupo de disciplinas básicas, os professores, os materiais de ensino e o espaço físico dentro do 

IBUFS. 

Perceberam-se as nuances da identidade dos discentes do curso de Ciências Biológicas 

da UFS como um reflexo do ato seletivo nas demonstrações de poder vinculadas às escolhas 

curriculares, depositárias das disputas de campo instituídas entre os agentes.  

Acreditou-se que a forma de distribuição não só do espaço físico, mas o financiamento 

dos recursos dentro da UFS ordenou a decisão de tentar reduzir gastos administrativos e 

ajudou nas escolhas e nas partilhas das matérias de ensino por departamento, conforme 

orientações administrativas da Reforma Universitária de 1968. Fatores como estes, de 

acomodação inicial, foram desencadeadores de disputas acirradas entre os agentes e, 

consequentemente, os resultados desses conflitos também modelaram o perfil identitário dos 

egressos dos cursos que mais diretamente concorriam por recursos dentro do IBUFS, como os 

cursos de Medicina e Ciências Biológicas.  

Compreendeu-se que à época, para um prazo imediato, não foi possível para os 

licenciados em Sergipe atuarem em todos os espaços antes ocupados por médicos e 

acadêmicos de Medicina, dentre outras profissões, como odontólogos, engenheiros 

agrônomos e bacharéis em Direito. Houve disputas para destituir os agentes de um campo 

aparentemente estabelecido na atuação do ensino de Biologia no antigo 2º grau em Sergipe. 

Mediante caracterização do espaço social e econômico de Sergipe, percebeu-se que o 

mercado de trabalho não absorveria o número de biólogos previsto através da quantidade de 



 

 

vagas ofertadas no concurso vestibular; porém, devido a inferior quantidade de profissionais 

oriundos do curso de Ciências Biológicas da UFS, houve respectivas associações entre a 

demanda de vagas, tanto em instituições públicas quanto particulares, bem como a quantidade 

de biólogos formados em licenciatura ou bacharelado, até o marco temporal definido para esta 

pesquisa. 

Sabendo-se que a área de mercado de trabalho também deve ser pensada quando se faz 

o planejamento de um perfil de curso superior e se prevê a identidade dos universitários ali 

inseridos, percebeu-se que não havia necessidades, em curto prazo, de um número elevado de 

biólogos, licenciado ou bacharéis. Havia, muito mais, a necessidade de geólogos ou 

profissionais das Ciências Naturais, devido ao crescimento nos setores de minérios e devido à 

implantação da própria Petrobras em solo sergipano. 

Porém, devido à nova legislação da Reforma Universitária de 1968, em que o curso de 

Ciências Naturais foi substituído pelo de Ciências Biológicas, estes novos profissionais 

ocuparam-se, aos poucos, do ensino de 1º e 2º graus, do Ensino Superior; e fizeram parte do 

quadro profissional de recém criados órgãos governamentais em Sergipe. 

Admitiu-se que, quanto à necessidade de biólogos em território sergipano, o que 

sobreviveu no imaginário da maior parte dos indivíduos, era que o mercado estava saturado 

para os biólogos. Criado especialmente por outros agentes do campo ouve-se dizer que 

Sergipe, na época da formação das primeiras turmas de profissionais das Ciências Biológicas, 

não apresentava campo de trabalho para estes profissionais.  

De certa forma, a relação que se estabeleceu entre a relativamente pequena quantidade 

de profissionais formados como licenciados em Ciências Biológicas da UFS nas primeiras 

turmas, aliada às necessidades de profissionais docentes no Ensino Superior e de biólogos nos 

órgãos ambientais que estavam sendo organizados no Estado de Sergipe foram importantes na 

caracterização do perfil dos primeiros egressos e na empregabilidade destes profissionais que 

estavam sendo formados através da UFS. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

DATA DA ENTREVISTA:  

ENTREVISTADO:  

SOBRE O ENTEVISTADO: anotação prévia. 

 

O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA DÉCADA DE 1970 

1) Implantação 

2) Objetivos  

3) Principais áreas de ensino  

4) Áreas que se destacaram 

5) Modelo para implantação do curso: Salvador, Recife, outro 

6) A demanda  

7) Relação com outros cursos: Medicina, Odontologia, outros 

8) Interação com outras instituições de pesquisa  

9) Interação com instituições de ensino 

10) Extensão universitária  

11) Problemáticas 

12) Necessidades de implantação  

DISCENTE: 

1) A escolha pelo curso 

2) Descrição das aulas teóricas  

3) E as aulas práticas 

4) Os espaços de aula 

5) Relação professores e alunos 

6) Metodologia aplicada pelos docentes 

7) Ser universitário na década de 1970 

8) Ser universitário do curso de Ciências Biológicas. 

DOCENTE: 

1) Ingresso como professor: concurso; Formação de banca; exigências 

2) Disciplinas ministradas  

3) Distribuição da carga horária 

4) Ser professor universitário na década de 1970 e 1980 

5) E do curso de Ciências Biológicas 

6) Intercâmbio entre os professores de Ciências Biológicas da UFS e de outras 

instituições superiores  

7) Metodologia aplicada nas aulas teóricas e práticas 



 

 

Placas de formatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 09: Placa de formatura do ano de 1978.  Autoria: Kátia de Araújo Carmo.  Data: Jul. 2009.  Acervo do 

Departamento de Biologia da UFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10: Placa de formatura do ano de 1981.   Autoria: Kátia de Araújo Carmo.  Data: Jul. 2009.  Acervo do 

Departamento de Biologia da UFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 11: Placa de formatura do ano de 1983.  Autoria: Kátia de Araújo Carmo.  Data: Jul. 2009.  Acervo do 

Departamento de Biologia da UFS. 

 

 



 

 

Tabela 05: Relação das Escolas de 2º Grau - Aracaju - 1985 
FEDERAL (01) Escola Técnica Federal de Sergipe 

ESTADUAL (10) Colégio Estadual Atheneu Sergipense 

Instituto de Educação Rui Barbosa 

Colégio Estadual Presidente Costa e Silva 

Escola de 1º e 2º Graus Presidente Costa e Silva 

Escola de 1º e 2º Graus Governador Augusto Franco 

Escola de 1º e 2º Graus Dr. Leandro Maciel 

Escola de 1º e 2º Graus Tobias Barreto 

Escola de 1º e 2º Graus Prof. Gonçalo Rollemberg 

Escola de 1º e 2º Graus Ministro Petrônio Portella 

Escola de 1º e 2º Graus Prof. Francisco Rosa 

MUNICIPAL (03) Centro Educacional Presidente Vargas 

Centro Educacional Freitas Brandão 

Escola de 2º Grau Prof. Antônio da Costa Melo 

PARTICULAR (17) Colégio Salesiano N. S. Auxiliadora 

Colégio do Salvador 

Colégio Senhor do Bomfim 

Colégio Patrocínio São José 

Colégio Dom José Thomaz 

Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus 

Associação de Ensino e Cultura Pio X 

Associação Sergipana de Administração Colégio Tiradentes 

Visão Colégio Integrado 

Colégio de Ciências Pura e Aplicada 

Colégio Brasília 

Colégio Veja 

Escola Nobre de Sergipe 

Colégio Americano Batista 

Colégio Unificado 

Colégio Dinâmico 

Grêmio Escolar Graccho Cardoso 

Fonte: CAETANO (1998) apud Departamento de Estatística/SEEC. 

 

 

 



 

 

Imagem 12:Requerimento do contrato da Profª  Maria Auxiliadora Santos. Fonte: Arquivo Central da UFS. 

INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 18/70.   Autoria: Kátia de Araújo Carmo.  Data: Mai. 2009.  

UFS/CCBS/DBI 03, item 01. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Imagem13: Requerimento do contrato do Prof. Antonino Campos de Lima. Fonte: Arquivo Central da UFS. 

INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFS. Ofício nº 72/70.  Autoria: Kátia de Araújo Carmo.  Data: Mai. 2009.  

UFS/CCBS/DBI 03, item 01. Acervo do Arquivo Central da UFS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELÁTÓRIO 

 

Sem previsão das necessidades atuais exigidas pelas disciplinas que ocupam os bons 

ofícios desse biotério, não é possível promover um relatório completo, entretanto, ao entrar 

como veterinária, em visita oficial, neste setor do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal de Sergipe no dia 1º de fevereiro do ano em curso atendendo ao honroso convite 

formulado pela Profª Sônia Rosália Golob, dividiu o meu trabalho em 3 etapas: 

 

1. TOMAR CONTATO COM AS INSTALAÇÕES EXISTENTES, VISANDO SUA 

LOCALIZAÇÃO; 

 

2. VERIFICAR 

a – acondicionamento 

b – higienização e alimentação 

Condições que reputo de maior importância num Biotério; 

 

3. CONVERSAÇÃO COM O PESSOAL 

a – tratador 

b- futura supervisora, Dr ª Sônia 

 

Sinto-me deveras satisfeita em poder comunicar a V. Magnificência que as etapas 

supra mencionadas foram cumpridas e, do que vi e senti, vai a seguinte observação 

despretensiosa, que só tem como finalidade registrar a minha passagem, vez que, sendo 

hóspede dessa Reitoria, jamais poderia deixar em branco tão honroso acontecimento e 

apresentar os justos agradecimentos pela referida oportunidade. 

Quanto ao item I – instalações, bem localizadas.  Isto com relação à ventilação e 

luminosidade. 

Em se tratando do espaço físico e da altura interna também satisfazem plenamente, 

levando-se em consideração o pequeno número de animais atualmente existente. 

Pela estrutura, vê-se que não é arquitetura moderna mas pode, com êxito, ser utilizada. 

Item 2 – este, repito, de maior importância: 

a – Foi observado com todo cuidado que os utensílios e acomodações utilizados pelos animais 

são arcaicos mas totalmente aproveitáveis, havendo apenas necessidade de ampliação, para 

ser dado maior espaço físico às aves, aos cães que dispõem de pequeno espaço, em pequenas 

gaiolas abrigando um número de exemplares superior à sua capacidade salvo melhor 

observação. 



 

 

b- Higiene e alimentação: Para um Biotério que se acha sem supervisor, há algum tempo, não 

se pode esperar muito.  Neste particular tenho a salientar um inconveniente sério: é que o 

material em estoque acha-se nas mesmas salas daquele que está em uso.  Outro ponto 

negativo é a localização das colônias em pesquisa e estudos outros, isto é, animais 

inoculadores etc., estarem em salas contíguas à dos animais sadios e normais do Biotério, para 

estudos em classe e pesquisas a que se propõem. 

A limpeza, especialmente das gaiolas, dos pisos, das paredes, móveis e utensílios está 

muito a desejar, haja vista o encontro com ratos albinos em completo estado de caquexia e 

pelos eriçados, sintoma de doença por falta de higiene adequada. 

Esses animais terão de ser sacrificados o quanto antes, pois, o tratamento nesses casos 

é desaconselhável, as gaiolas devem ser lavadas depois da remoção total dos resíduos lá 

existentes e em seguida desinfetadas cuidadosamente.  Explicações a respeito, foram dadas a 

Drª Sônia. 

Outra observação: constatei desperdício de material alimentício, com sérios prejuízos 

para os animais que ficam supernutridos, muito gordos, o que não é o ideal para os trabalhos 

em classe ou pesquisa que não o requeira nestas condições. 

Os sapos, pelo contrário, havia uns quinze dias estavam em jejum completo, inclusive 

de água, o mínimo indispensável à sua sobrevivência em cativeiro.  Estes animais requerem 

uma alimentação especial, que por mim administrada na presença do Sr. Tratados e da Drª 

Sônia, foi justificada com outras informações. 

Item 3 – a – Na palestra com o Sr. Gilberto, o tratados, homem simples, demonstrando amor 

todo especial pelos animais (qualidade para ele, indispensável), falei com palavras à altura do 

seu nível, sobre o manuseio em geral que terá, de praticar no dia a dia.  Notei satisfação por 

parte do referido senhor, que logo prometeu fazer tudo para bem servir ao Biotério. 

Finalmente passei ao item3 – b e último de minha visita: palestra com a Drª Sônia. 

Em primeiro lugar quero salientar e agradecer a gentileza com que fui cercada por 

parte daquela colega. 

Passando ao trabalho, recebi o quadro estatístico, anexo, com a situação atual do 

Biotério e procurei, na medida do possível, no pouco espaço de tempo, fornecer, ora ditando 

dados ora explicando verbalmente, tudo o que fosse possível para o bom funcionamento desse 

setor.  Os temas ventilados foram os seguintes: 

 

 

A – REGRAS GERAIS –  

1. Escolha de reprodutores – macho e fêmeas 

2. Separação das ratas prenhas 



 

 

3. Redução da ninhada 

4. Separação dos filhotes 

5. Transferência dos ratos de 2 meses 

6. Divisão dos ratos de 4 meses 

- disponíveis para experiências 

- selecionados para criação 

7. Sacrifício obrigatório 

             - fêmeas que devoram ninhadas 

- machos de 2 anos 

-animais doentes 

Ratos bravos e mordedores 

8. Não permitir animais estranhos na sala de criação 

9. Evitar utensílios das salas de experiências para as salas de criação e vice-versa 

10. Registro das ninhadas 

11. Higienização em geral 

 

8 –CONSIDERAÇÕES EPIDEMOLÓGICAS DE CARÁTER GERAL –  

1. Ecologia e meio ambiente 

2. Infecções bacterianas 

- diagnóstico 

-tratamento 

- controle 

- prevenção 

- susceptibilidade das espécies 

 

 

 

Salvador, 07 de fevereiro de 1975 

 

Drª MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 


