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RESUMO 

 
 
Neste estudo, foi selecionado como objeto de análise a Faculdade de Educação 

(FACED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a qual representa à primeira 

FACED criada no Estado. O trabalho foi delimitado temporalmente entre 1967 e 1971, 

por serem estes os anos que marcaram a criação da Faculdade e a colação de grau da 

primeira turma do curso de Pedagogia. Em se tratando de um trabalho de pesquisa 

histórica, a instituição foi analisada mediante procedimentos metodológicos envolvendo 

a análise documental e a análise bibliográfica, ambas ancoradas nos pressupostos da 

Nova História Cultural. A História Oral ofereceu suporte a entrevistas semi-estruturadas 

e depoimentos de ex-professores, ex-funcionários e ex-alunos da instituição. Diante da 

análise, a pesquisa revelou que a Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Sergipe, criada legalmente em 1967, só foi instalada em 1968 através do 

desmembramento da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. A criação e a 

integração da FACED à Universidade citada foi uma exigência do Conselho Federal de 

Educação, através do relator do processo de criação da UFS, Newton Sucupira.  

 

Palavras-chave: História da Educação, Ensino Superior, Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Sergipe. 
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ABSTRACT 

 

 
In this study, we selected  the College of Education (Faculdade de Educação) (FACED) 

from Federal University of Sergipe (Universidade Federal de Sergipe) (UFS) as an 

object of analysis, which represents the first FACED created in the state. The study was 

limited in time between 1967 and 1971, once these are the years that marked the 

creation of the College and the graduation of the first class of the Faculty of Education. 

In the case of a historical research work, the institution has been analyzed by 

methodological procedures involving documentary analysis and bibliographic review, 

both anchored in the assumptions of the New Cultural History. The Oral History 

supports semi-structured interviews and statements from former teachers, former 

employees and former students of the institution. After the initial analysis, the research 

reveals that the Faculty of Education of Federal University of Sergipe, legally 

established in 1967, was only installed in 1968 through the breakup of the Catholic 

Faculty of Philosophy of Sergipe. The creation and association of the FACED to the 

cited University was a requirement of the Federal Council of Education, by the reporter 

of the creation of the UFS, Newton Sucupira.  

 

Keywords: History, Faculty of Education, Federal University of Sergipe. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente texto tem o objetivo de apresentar a trajetória histórica da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Sergipe, no período de 1967 a 1971. A 

proposta inicial deste estudo é esclarecer questões relativas ao processo de criação, 

instalação e funcionamento dessa instituição, no espaço do ensino superior sergipano. 

Nesse sentido, também se pretende compreender as expectativas perante sua efetiva 

contribuição na formação do magistério e, consequentemente, no desenvolvimento 

cultural do Estado de Sergipe. 

 O interesse pela temática surgiu após a participação da autora em um projeto de 

pesquisa intitulado Perfil histórico e antropológico do desenvolvimento urbano de 

Aracaju (1855-2005),
1
 entre o período de agosto de 2005 a julho de 2006.  Dentre seus 

diferentes eixos, esse projeto tinha por finalidade analisar a história do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do qual a autora, enquanto 

bolsista no Programa de Iniciação Científica, era membro.  

Essa experiência proporcionou o descobrimento de alguns documentos 

referentes à Faculdade de Educação (FACED), o que provocou indagações a respeito 

dessa unidade de ensino e de sua ligação com a formação dos técnicos ou especialistas 

em educação e dos professores formados pela UFS. Como na época não foram 

encontrados estudos sobre esse tema
2
, iniciaram-se os preparativos para a primeira 

pesquisa.  

Assim, duas razões iniciais conduziram a realização deste estudo: a primeira foi 

a curiosidade acerca da história da Faculdade de Educação em Sergipe, e a segunda, o 

fato de não haver textos específicos sobre essa instituição. 

                                                 
1
 Esse projeto estudou três elementos presentes na organização dos padrões culturais em circulação na 

cidade: a constituição das práticas científicas da Psicologia, um estudo sobre o campo da Química e a 

trajetória histórica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. O estudo foi coordenado 

pelo prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

 
2
 Não foi encontrado nenhum texto específico sobre esse objeto de estudo, mas existem três trabalhos que 

apresentam breves informações a respeito da história da Faculdade de Educação da UFS: ARAÚJO, Gerri 

Sherlock. A Universidade Federal de Sergipe sob o signo da reforma universitária (1968). São 

Cristóvão/SE: Departamento de História/Centro de Educação e Ciências Humanas/ Universidade Federal 

de Sergipe, 2008 (Monografia de Licenciatura em História); FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de et 

all. Retrospectiva histórica do curso de Pedagogia. In: ROLLEMBERG, Maria Stella Tavares; SANTOS,  

Lenalda Andrade. UFS: História dos cursos de graduação. São Cristóvão/SE: UFS, 1999, p. 179-199; 

FREITAS, Anamaria G. Bueno de; SOBRAL, Maria Neide (Orgs.). História e memória: o Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão/SE: Editora UFS, 2009. 



2 

 

Com relação à periodização da pesquisa, foram utilizadas algumas conclusões de 

Le Goff (2003). Para este historiador, a periodização não deve estar subordinada à 

História Política, mas sim, estar atrelada a mudanças ou a acontecimentos importantes 

no processo histórico do objeto de análise. Nesse sentido, o marco temporal deve ser 

construído pelo autor, de modo que justifique e convença os leitores a razão por que 

determinado período será analisado. Basta lembrar que a periodização determina o 

momento inicial e final de análise, e ―[...] é o principal meio de inteligibilidade das 

mudanças significativas‖ (LE GOFF, 2003, p. 47).  

O autor ainda acrescenta que ―[...] datar é e será sempre uma das tarefas 

fundamentais do historiador, mas deve fazer-se acompanhar de outra manipulação 

necessária da duração – a periodização - para que a datação se torne historicamente 

pensável‖ (LE GOFF, 2003, p. 47). 

Diante disso, o recorte temporal deste trabalho abrange desde 1967, ano em que 

foi criada a Faculdade de Educação da UFS
3
, a 1971, quando colou grau a primeira 

turma do curso de Pedagogia da instituição
4
. Entretanto, com a intenção de compreender 

o campo do ensino superior sergipano e posicionar melhor o leitor diante do objeto de 

estudo, fez-se necessário recuar no tempo para analisar algumas informações e 

questionamentos. 

No início da pesquisa foram formuladas três hipóteses: 1) O processo de criação 

da FACED, assim como a fundação da UFS, não ocorreu de forma consensual e 

harmônica; 2) As discussões referentes à dissolução da Faculdade Católica de Filosofia 

de Sergipe em institutos específicos e na Faculdade de Educação estavam inseridas no 

campo acadêmico nacional e embutidas na legislação educacional; 3) Incumbida de 

formar o magistério superior e técnicos ou especialistas em Educação, a FACED passou 

a ser responsável pela análise e pelo aprimoramento das práticas de ensino, 

tranformando-se no locus pedagógico da UFS e do Estado
5
. 

Para verificar essas hipóteses, a investigação foi desenvolvida por meio dos 

seguintes objetivos: esclarecer questões relativas ao processo de criação, instalação e 

                                                 
3
 Essa instituição foi criada com a denominação de Faculdade de Filosofia e Educação, através do 

Decreto-Lei nº. 269 de 1967, responsável pela criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe. 

 
4
 Embora este estudo compreenda o marco temporal de 1968 a 1971, é preciso esclarecer que a Faculdade 

de Educação da UFS permaneceu funcionando até 1978, período em que ela foi transformada em 

Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. 

 
5
 A Escola Normal também desempenhou um importante papel perante essas funções. No entanto, é 

importante considerar que aquela instituição não formava professores em nível superior. 
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funcionamento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Sergipe no 

espaço do ensino superior; estudar os procedimentos educacionais e as práticas 

desenvolvidas no cotidiano da faculdade; analisar as funções da FACED/UFS no 

funcionamento do Colégio de Aplicação, dos cursos de Pedagogia e Licenciatura da 

UFS e identificar as contribuições da FACED para o campo pedagógico sergipano. 

Nesse arranjo, iniciaram-se os procedimentos para a realização de uma pesquisa 

histórica associada a uma análise bibliográfica e documental
6
, ambas ancoradas nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Nova História
7
, mais precisamente da nova 

corrente historiográfica denominada História Cultural
8
.  

De acordo com Burke (1991), essa nova
9
 modalidade da História, ou de fazer 

História, surgiu mediante a Revolução Historiográfica realizada pela Escola dos 

Annales
10

, a partir de 1929. Para esse autor:  

 
Uma boa parte dessa nova história é o produto de um pequeno grupo 

associado à revista Annales, criada em 1929. Embora esse grupo seja 

chamado geralmente de Escola dos Annales, por se enfatizar o que 

possuem em comum, seus membros, muitas vezes, negam sua 

existência ao realçarem as diferentes contribuições individuais no 

interior do grupo (BURKE, 1991, p. 11-12). 

                                                                                                             

A História Cultural, esclarece Chartier (1990, p. 16-17), ―tem por principal 

objetivo identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade 

social é construída, pensada, dada a ler‖. Portanto, ao voltar-se para a vida social, esse 

campo pode tomar por objeto as formas e os motivos das suas representações e pensá-

                                                 
6
 Nesse processo, também foram utilizados os procedimentos para a prática da História Oral. 

 
7
 Segundo Burke (1992, p. 10) ―A Nova História é a história escrita como uma reação deliberada contra o 

―paradigma‖ tradicional, aquele termo útil, embora impreciso, posto em circulação pelo historiador de 

ciência americano Thomas Kuhn‖.  

 
8
 O movimento de constituição da História Cultural é abordado por vários autores, entre os quais se 

destacam: Burke (1992), Chartier (1990) e Le Goff (1990). 

 
9
 A modalidade anterior é representada por uma concepção de História tradicional. A historiografia 

produzida por essa velha tendência apresentava a descrição de fatos acentuadamente políticos, moldados 

em uma tradição positivista, a qual incrementava análises com predominância narrativa de aspectos 

econômicos da vida social em detrimento de aspectos sócio-históricos e culturais. 

 
10

 O termo Escola dos Annales é a forma como ficou conhecido o movimento historiográfico que emergiu 

na França no final do terceiro decênio do século XX, a partir da criação da revista Annales. Esse 

movimento buscou renovar o campo de pesquisa em História, inserindo novos sujeitos e objetos, e teve 

como principais características a interdisciplinaridade, o alargamento conceitual de documento e a 

problematização dos objetos.  
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las como análise do trabalho de representação das classificações e das exclusões que 

constituem as configurações sociais e conceituais de um tempo ou de um espaço.  

A importância dos ensaios de Chartier (2002) está entre os que exemplificam e 

discutem essa nova abordagem, direcionada para a confecção de uma História Cultural 

da sociedade em detrimento de uma História Social da Cultura. Para ele,  

 
Os desafios foram numerosos e diversos, da reviravolta lingüística à 

americana ao retorno ao político, cristalizado na ocasião do 

Bicentenário da Revolução Francesa, da reviravolta crítica pleiteada 

pela redação dos Annales ao questionamento do estatuto de 

conhecimento da história. As discussões travadas em torno dessas 

propostas, às vezes perturbadoras, transformaram profundamente os 

modos de pensar, de trabalhar e de escrever dos historiadores. Elas 

fizeram surgir novos objetos; obrigaram a reformular questões 

clássicas (por exemplo, o da subjetividade do discurso histórico); 

levaram a correlacionar de maneira inédita às formas da dominação, a 

construção das identidades sociais e as práticas culturais 

(CHARTIER, 2002, p. 22). 

 

A renovação das pesquisas decorrente das mudanças provocada no campo da 

História e da ascensão da História Cultural no panorama historiográfico mundial 

permitiu que o campo da História da Educação
11

 também fosse revitalizado. Sob essa 

lente, uma multiplicidade de novas fontes vem sendo utilizadas e novos temas têm 

adquirido centralidade como objetos de pesquisa, estabelecendo, assim, as necessárias 

conexões entre História e História da Educação.  

Com a ampliação no uso das fontes, alguns historiadores analisaram e 

abordaram uma nova concepção de documento e uma nova maneira de manuseá-lo. De 

acordo com a explicação de Le Goff (2003): 

 
Nenhum documento é inocente. Deve ser analisado. Todo documento 

é um monumento que deve ser desestruturado, desmontado. O 

historiador não deve ser apenas capaz de discernir o que é falso, 

avaliar a credibilidade do documento, mas também saber 

desmistificá-lo. Os documentos só passam a ser fontes históricas 

depois de estar sujeitos a tratamento destinados a transformar sua 

função de mentira em confissão de verdade (LE GOFF, 2003, p. 110). 

 

                                                 
11

 Segundo Justino Magalhães (2005), a História da Educação é um discurso científico sobre o passado 

educacional, nas suas diversas dimensões e acepções, tendendo para uma História total, mas é também 

memória e paradigma. É memória educacional enquanto preservação, organização e comunicação de 

materiais museológicos e arquivísticos, e, enquanto repositório de recordações e representações verbais, 

emocionais, afetivos, fisiológicos. É também paradigma quanto ao pensar, ao dizer, ao escrever, ao 

projetar e ao agir em Educação, facultando também como um dos principais argumentos e conteúdos da 

racionalidade e da ação educativa. 
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A extensão na utilização das fontes e o novo entendimento dedicado a elas 

também ocasionaram o crescimento do universo temático e dos objetos de estudo, como 

afirma Pesavento (2005),  

 
A rigor, a preocupação com as sensibilidades da História Cultural 

trouxe para os domínios de Clio à questão do indivíduo, da 

subjetividade e das histórias de vida. Não mais, contudo uma história 

biográfica, dos grandes vultos da História, mas muito mais biografia 

de gente simples, da gente sem importância, dos subalternos. Uma 

história de indivíduos que deriva, assim, de uma história social 

renovada: do estudo dos pobres, dos subalternos enquanto classe ou 

grupo, detentores de uma expressão cultural dita popular, passou-se a 

uma história de vida das pessoas humildes, na qual possam ser 

surpreendidos os sentimentos, as sensações, as emoções, os valores 

(PESAVENTO, 2005, p. 56). 

 

Para essa autora, o diálogo da História com outras áreas do conhecimento foi um 

dos aspectos mais importantes e característicos da prática da História Cultural a 

partir da década de 1960:  

 
Quando a História se defronta com os seus novos parceiros, que vem 

da Literatura, da Antropologia, da Arte, da Arquitetura e do 

Urbanismo, da Psicologia e da Psicanálise, o diálogo a ser mantido 

não estabelece hierarquias ou territórios de propriedade de um campo 

específico. O que cabe registrar é a presença de um tema/objeto 

comum, partilhado por diferentes discursos e pontos de observação 

sobre o real, assim como também o lugar específico de onde é 

lançada a questão ou o problema (PESAVENTO, 2005, p. 109). 

 

 No Brasil, esse novo referencial teórico-metodológico vem ganhando novos 

adeptos e influenciando as pesquisas em História da Educação. Sobre a produção da 

historiografia educacional brasileira, Vidal & Faria Filho (2005) apresentam vários 

elementos analíticos acerca dos caminhos trilhados pela História da Educação e 

concluem que:  

 
No âmbito dos estudos históricos, a influência mais reconhecida 

refere-se  a chamada nova história cultural francesa. Às vezes difusa 

no corpo dos textos analisados pelos balanços realizados, outras vezes 

explícita apenas na bibliografia e, em muitos outros casos, 

aparecendo no diálogo substantivo desenvolvido em trabalhos de 

cunho mais historiográfico. [...] as tendências verificadas no conjunto 

dos resumos indicam a crescente consolidação de um campo 

disciplinar que se desenvolve no interior do campo pedagógico, mas 

que nitidamente inscreve-se no âmbito da chamada História Cultural 

(VIDAL & FARIA FILHO, 2005, p. 124). 
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 Na oportunidade, Pesavento (2005) aborda outro estudo que confirma essa 

informação:  

 
A História Cultural corresponde hoje a cerca de 80% da produção 

historiográfica nacional, expressa não só nas publicações 

especializadas sob forma de livros e artigos, como nas apresentações 

de trabalhos, em congressos e simpósios ou ainda nas dissertações e 

teses, defendidas e em andamento, nas universidades brasileiras 

(PESAVENTO, 2005, p. 7-8). 

 

Após o advento da Escola dos Annales, os estudos culturais despertaram a 

atenção de pesquisadores em História da Educação de diversos países. Foi pensando 

nisso que neste estudo serão utilizadas obras de eixos irradiadores da História Cultural, 

produzidas por historiadores da Educação oriundos da França, Inglaterra, Portugal e 

Espanha. 

Diante da historiografia educacional brasileira, inicialmente foram analisadas 

obras que tratam da história da Faculdade de Educação no Brasil e em Sergipe
12

. Na 

produção sergipana foi localizado o artigo Retrospectiva histórica do curso de 

Pedagogia
13

, elaborado por algumas professoras do Departamento de Educação da 

Universidade Federal de Sergipe. Esse texto registra apenas uma breve análise sobre o 

objetivo inicial e as contribuições da faculdade, além de focalizar os professores e 

diretores que idealizaram a instituição sem maiores detalhes. 

Contudo, é preciso lembrar que o objetivo central da obra é focalizar a trajetória 

do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Logo, como esse curso 

estava inserido dentro da Faculdade de Educação dessa universidade, também foram 

abordadas algumas informações referentes a ela. 

Em 2009, uma obra similar foi organizada para comemorar os 40 anos do curso 

de Pedagogia da UFS. O livro intitulado História e memória: o curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe (1968-2008) também foi constituído pelos professores 

do Departamento de Educação da UFS, com o objetivo de apresentar ao leitor a história 

dessa graduação através das reformulações e das produções acadêmicas que haviam 

                                                 
12

 As obras sergipanas utilizadas nessa análise bibliográfica têm outras temáticas e outros objetos de 

estudo. No entanto, todas foram selecionadas devido a sua breve referência à Faculdade de Educação da 

UFS e à escassez de estudos sobre este objeto. 

 
13

 Conforme FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de et all. Retrospectiva histórica do curso de 

Pedagogia. In: ROLLEMBERG, Maria Stella Tavares; SANTOS, Lenalda Andrade. UFS: História dos 

cursos de graduação. São Cristóvão/SE: UFS, 1999, p. 179-199. 
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sido produzidas no curso de Pedagogia durante aquele período. Nesse sentido, o livro 

faz breves referências à Faculdade de Educação.  

 Em outro estudo, denominado A Universidade Federal de Sergipe sob o signo 

da Reforma Universitária (1968), Araújo (2008) identifica a relação entre a Reforma 

Universitária e a elaboração dos instrumentos jurídicos que delinearam a organização 

acadêmica e administrativa da UFS, inaugurada em 1968. 

Para explicar esse fato, Araújo (2008) adotou um conceito mais amplo de 

Reforma Universitária, reportando-se a um conjunto de medidas, ideias e proposições 

contidas no Decreto-Lei nº. 53/66, no Decreto-Lei nº. 252/67 e na Lei nº. 5.540/68. 

Segundo ele, as diretrizes dessa reforma determinaram uma série de decisões na 

constituição da UFS, dentre elas a opção pelo regime jurídico de fundação federal, a 

adoção do princípio de unidade entre ensino e pesquisa, a criação de institutos básicos e 

a criação da Faculdade de Educação. Porém, a disposição espacial da estrutura física da 

UFS representava um descompasso com o modelo recomendado pela reforma. 

 Ao analisar a bibliografia nacional, foram encontrados três
14

 textos que 

comentam a trajetória dessa faculdade no Brasil. O primeiro foi o estudo de Heládio 

César Gonçalves Antunha, intitulado As origens da Faculdade de Educação da USP 

que detalha desde suas raízes na Escola Normal da Capital até sua instalação no ano de 

1970. O autor, enquanto testemunha ocular dos fatos
15

, justifica anunciando que são os 

estudos pedagógicos do curso Normal que irão caracterizar esses estudos em nível 

superior e posteriormente transformar-se na pré-história da Faculdade de Educação 

(FACED) da Universidade de São Paulo (USP). Ele ainda acrescenta que o Instituto de 

Educação de São Paulo, criado em 1933, é o antepassado mais direto daquela 

instituição.  

 O segundo texto foi elaborado pela professora Beatriz A. de Moura Fétizon, com 

o título Faculdade de Educação: antecedentes e origens. Nesse estudo, Fétizon (1994) 

esclarece a história da FACED-USP por meio de críticas a respeito da deficiência 

estrutural com que essa instituição foi originada na Universidade de São Paulo em 

relação aos outros campos do conhecimento. 

                                                 
14

 Nesse processo, também foi encontrado o texto de Sucupira (1969), mas devido à recorrente utilização 

desse artigo no transcorrer da dissertação, este não foi aqui abordado. 

 
15

 Heládio César Gonçalves Antunha foi professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo. Com o desmembramento dessa faculdade, em 1969, foi transferido para a 

Faculdade de Educação da USP. 
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 Para ela, desde suas origens no Instituto de Educação da USP, a FACED-USP 

atravessou muitos problemas relacionados principalmente à inferioridade que 

caracterizava os estudos pedagógicos em nível superior. Esse desprestígio era 

ocasionado principalmente pela formação dos seus professores catedráticos que, na sua 

maioria, não tinham nível superior, pelo caráter de formação profissionalizante dos 

alunos e pela breve duração dos seus cursos.  

 O último artigo foi produzido por Macioniro Celeste Filho e recebeu o título A 

Reforma Universitária e a criação das Faculdades de Educação. Este trabalho reflete 

sua análise do doutorado
16

, a qual também apresenta no primeiro capítulo a história de 

criação da FACED associada às consequências da Reforma Universitária no Brasil.  

Para tal, ele abordou as discussões dos integrantes do Conselho Federal de 

Educação sobre o destino das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) na década 

de 1960, perante as novas propostas de reorganização do ensino superior. De acordo 

com seu estudo, verifica-se uma disputa pela autonomia no campo científico entre os 

membros das diferentes áreas do conhecimento que integravam essa unidade.  

Além dessa historiografia, outras obras e textos que abordam a história do ensino 

superior no Brasil e em Sergipe foram utilizados. Existe ainda o livro do historiador 

político Ibarê Dantas (2004), que, embora não trate diretamente do assunto, traz 

informações relevantes sobre a política do Estado. Tal obra proporcionou a 

compreensão de algumas divergências, entendimentos e desentendimentos no espaço do 

ensino superior que foram originados pelas disputas político-partidárias. 

Essa abordagem permitiu conhecer o que a historiografia sergipana produziu 

sobre o assunto, além de garantir uma maior compreensão acerca dessa temática. A 

iniciativa ainda proporcionou uma atenção especial aos autores locais e aos seus 

estudos.  

   Em se tratando de um estudo que versa sobre uma instituição educacional, a 

presente pesquisa adotou o entendimento de Magalhães (2005) e partiu do princípio de 

que: 

                                                     

A história de uma instituição educativa não constitui uma abordagem 

descritiva ou justificativa da aplicação de uma determinada política 

educativa, como também se não confina à relação das instituições 

com o seu meio envolvente. A construção deste objeto do 

                                                 
16

 Consultar: CELESTE FILHO, Macioniro. A reforma universitária e a Universidade de São Paulo – 

década de 1960. São Paulo/SP: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006 (Tese de Doutorado 

em Educação). 
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conhecimento - a instituição educativa como totalidade em 

organização e desenvolvimento na sua internalidade e na sua relação 

ao exterior – opera-se através de um marco teórico interdisciplinar e 

de uma hermenêutica cruzada entre memórias, arquivos e museus, no 

âmbito de uma projeção e de uma regressão investigativas – um 

percurso metodológico indutivo/dedutivo (MAGALHÃES, 2005, p. 

102). 

 

Pensando nisso, o objeto de estudo deste trabalho foi examinado através das 

categorias de análise elaboradas por Pierre Bourdieu (1983, 1990, 2004, 2007) como 

campo, habitus e capital, além da concepção de cultura escolar desenvolvida por 

Dominique Julia (2001) e Viñao Frago (1995). 

Nas concepções de Pierre Bourdieu (1983b), buscou-se compreender as relações 

de força, os conflitos e as disputas, associados à criação e implantação da faculdade. 

Nesse sentido, o campo
17

 foi conceituado como "[...] espaços estruturados de posições 

(ou de postos) cujas propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser 

analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em parte 

determinadas por elas)" (BOURDIEU, 1983b, p. 89). 

Segundo Bourdieu (1983b), a garantia de funcionamento de um campo é dada 

pela existência de objetos de disputa e de pessoas portadoras de habitus que conheçam e 

reconheçam as leis do jogo, legitimando-as. 

Para o autor, habitus deve ser entendido como: 

 

[...] um sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem 

implícita ou explicita que funciona como um sistema de esquemas 

geradores de estratégias que podem ser objetivamente afins aos 

interesses objetivos de seus autores sem terem sido expressamente 

concebidas para este fim (BOURDIEU, 1983b, p. 94). 

 

 Ao trabalhar com a noção de habitus, Bourdieu (2007) contribui para identificar 

um conjunto de disposições socialmente construídas a partir da instituição educacional. 

Nesse sentido, o autor acrescenta que, habitus é: 

 
[...] um sistema de disposições duráveis e transferíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 

com uma matriz de percepções, apreciações e ações e torna possível a 

realização de tarefas insignificantes diferenciadas, graças às 

transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os 

                                                 
17

 No entendimento de Bourdieu (1983b), um campo se caracteriza, entre outros aspectos, pela definição 

dos objetos de disputa e dos interesses específicos relativos a esses objetos, que só são compreendidos e 

valorizados por quem faz parte desse espaço. Nesse estudo serão utilizadas as expressões: campo 

religioso, campo científico e campo acadêmico. 



10 

 

problemas da mesma forma e graças às correções incessantes dos 

resultados obtidos, dialeticamente produzidos por estes resultados 

(BOURDIEU, 2007, p. XLI). 

 

 Neste estudo, também foi incorporado o conceito de capital
18

, mais 

especificamente o de capital cultural e científico, para entender a posição e hierarquia 

dos idealizadores e professores no interior da faculdade. O primeiro corresponde a um 

tipo de capital que tem na posse dos títulos escolares uma manifestação institucional, ou 

seja, um conjunto de saberes, experiências e conhecimentos acumulados ao longo da 

vida, tanto pelas experiências escolares quanto pelas experiências vividas em outros 

ambientes, diferentemente do capital científico, que 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. 26). 

 

 Com relação à Dominique Julia (2001), propõe-se trazer subsídios para a 

pesquisa do cotidiano, da composição organizacional e das práticas pedagógicas 

associadas à instituição analisada. Para ele denomina-se cultura escolar
19

: 

 
[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas à finalidade que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 

ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser 

analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que 

são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, ao utilizar 

dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a 

saber, os professores primários e os demais professores (JULIA, 

2001, p. 10-11). 

 

 Esse historiador caracteriza a cultura escolar como objeto histórico que deve ser 

estudado a partir da análise histórica entre as relações de conflito e consensos que ela 

cultiva com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas. Neste trabalho, essa 

                                                 
18

 Para Bourdieu (2004), o significado de capital varia de acordo com o campo em que está inserido. 

 
19

 Neste estudo seria mais apropriada a utilização de uma categoria de análise referente à ―cultura 

acadêmica‖. Contudo, em razão da ausência de uma definição específica e legitimada, a respeito das 

práticas no interior das instituições de ensino superior (sob a linha teórica assumida na presente pesquisa), 

fez-se necessária a utilização da categoria ―cultura escolar‖ para desenvolver tais propostas.  
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definição está relacionada a breves considerações sobre o espaço escolar, o tempo, o 

currículo e as disciplinas escolares.  

 O mencionado conceito é adicionado à concepção de Viñao Frago (1995), que 

considera cultura escolar como um conjunto de teorias, critérios ou princípios, normas 

e práticas sedimentadas ao longo do tempo no seio das instituições. Estas observações 

atribuem à Faculdade de Educação uma singularidade, em comparação a outros 

estabelecimentos do campo acadêmico. 

O roteiro da presente pesquisa compreendeu três passos: inicialmente, foi 

realizado o levantamento e a análise bibliográfica por meio de consultas a bibliotecas e 

acervos que possuíam obras referentes à História da Educação, com ênfase nos estudos 

acerca da história do ensino superior e da Faculdade de Educação em Sergipe e no 

Brasil.  

Dentre os locais pesquisados estão: Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação/UFS; Programa de Documentação e Pesquisa Histórica/UFS; Biblioteca 

Central/UFS; Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e acervos particulares. 

O segundo passo envolveu o levantamento e análise de fontes que carregavam 

vestígios da instituição. Essas fontes foram representadas pelos seguintes documentos: 

ofícios, grade curricular, decretos, leis, convites de formatura, diplomas, 

correspondências, cadernetas, regulamentos, resoluções, pareceres, registro de 

matrícula, avaliações, regimentos, exames vestibulares, fotos, livros, atas, ementas, 

jornais, relatórios, diários, entre outros. 

A documentação foi pesquisada nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe, Arquivo do Centro de Educação e Ciências Humanas/UFS, Arquivo do 

Conselho Diretor/UFS, Biblioteca Pública Epifânio Dória, Instituto Dom Luciano 

Duarte, Arquivo e Biblioteca Central da UFS, Arquivo do Conselho Estadual de 

Educação, acervos particulares
20

, Arquivo do PDPH/UFS, Arquivo do Departamento de 

Educação/UFS e na home page do Senado e da Universidade Federal de Sergipe
21

.   

Na constante busca por informações, a imprensa teve um papel fundamental. 

Nesse processo, foram focalizados diferentes jornais e revistas (locais e nacionais), com 

                                                 
20

 Foram disponíveis documentos de alguns entrevistados e ex-professores da FACED/UFS: Miguel 

André Berger, Alva Virgínia Vieira Curvelo, Carmen Dolores Cabral Duarte, Denise Porto Cardoso, 

Wilma Leal de Oliveira, Maria Ivanda Bezerra de Sant’anna, Ada Augusta Celestino Bezerra da Silva, 

Judite de Oliveira Aragão e Selma Vieira Duarte. 

 
21

 Na home page do Senado foi pesquisada a legislação federal, relacionada ao ensino superior. Endereço: 

http://www.senado.gov.br/legislacao/. Na home page da UFS, foram analisadas todas as resoluções do 

CONEP e CONSU aprovadas entre os anos de 1968 a 1971. Endereço: http://posgrap.ufs.br/scar/. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/
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destaque para o periódico Diário Oficial da União, o qual cumpriu uma importante 

função na fundamentação das hipóteses levantadas e na compreensão das ações e 

perspectivas governamentais frente à temática.  

Para Nóvoa, 

 
[...] é difícil encontrar um outro corpus documental que traduza com 

tanta riqueza os debates, os anseios, as desilusões  e as utopias que 

têm marcado o projeto educativo nos últimos dois séculos. Todos os 

atores estão presentes nos jornais e revistas: os professores, os alunos, 

os pais, os políticos, as comunidades [...]. As suas páginas revelam 

quase sempre ―o quente‖, as questões essências que atravessaram o 

campo educativo numa determinada época. A escrita jornalística não 

foi ainda, muitas vezes, depurada das imperfeições do cotidiano e 

permite, por isso mesmo, leituras que outras fontes não autorizam 

(NÓVOA, 1997, p. 30). 
 

A História Oral foi utilizada nesta pesquisa com o intuito de alargar a 

perspectiva de interpretação e compreensão das práticas que eram desenvolvidas no 

cotidiano da faculdade. O depoimento oral de testemunhas elucidou dúvidas sobre a 

documentação e esclareceu questões relativas às relações sociais no interior da 

instituição. As entrevistas foram semiestruturadas e obedeceram a um roteiro 

previamente elaborado, que serviu como guia para direcionar a conversa. Com relação à 

História Oral, Thompson (1992) argumentou que: 

 
Finalmente, a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e 

mais fundamental para a História. Enquanto os historiadores estudam 

os atores da História a distância, a caracterização que fazem de suas 

vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser descrições 

defeituosas, projeções da experiência e da imaginação do próprio 

historiador: uma forma erudita de ficção. A evidência oral, 

transformando os ―objetos‖ de estudo em ―sujeitos‖, contribui para 

uma História que não é só mais rica, mas viva e mais comovente, mas 

também mais verdadeira (THOMPSON, 1992, p. 137). 

 

A última etapa foi realizada através da análise, interpretação, cruzamento e 

confronto das fontes, além da construção do texto. Todas realizadas com o subsídio do 

aporte teórico eleito para este estudo. 

Quanto à organização estrutural, este trabalho encontra-se dividido em cinco 

partes. Na introdução é apresentado o objeto de estudo, a periodização, as finalidades da 

investigação, os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, as 

categorias de análise e as contribuições desta obra para o campo da História da 

Educação. 
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O primeiro capítulo visa explicar como as discussões envolvendo a dissolução 

da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (FCFS) e a criação da Faculdade de 

Educação da UFS estavam inseridas num processo de reorganização do ensino superior 

no Brasil. Para tal, analisou-se como essa nova configuração foi sendo delineada pelos 

integrantes do Conselho Federal de Educação e como ela determinou a organização do 

ensino pedagógico superior em Sergipe.  

Esse tópico também aborda como o processo de desmembramento da Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe e a criação da Faculdade de Educação da UFS estavam 

associados aos acordos e às divergências entre seus idealizadores. Além disso, analisa a 

estrutura e o cotidiano da FACED/UFS perante essa nova configuração. 

O segundo capítulo versa sobre a consolidação e a legitimação da FACED/UFS 

a partir de 1969, atentando sempre para sua relação com os cursos oferecidos e com as 

atividades desenvolvidas. Também é apresentado o arranjo curricular dos cursos de 

Pedagogia e Licenciatura e suas contribuições na promoção de eventos ligados à 

Educação e à formação de professores. 

O último capítulo explora o processo seletivo e as diferentes formas de admissão 

de professores e alunos na unidade. Ainda nessa parte, verifica-se a solenidade de 

formatura dos primeiros egressos do curso de Pedagogia na UFS.  

Para finalizar, aborda-se de forma sucinta, a trajetória da unidade e os principais 

aspectos de sua história.  

Em virtude disso, este trabalho busca contribuir para a compreensão do campo 

do ensino superior em Sergipe, por meio da história de um modelo de faculdade que se 

proliferou em todo o país no final da década de 1960, levando em conta as 

especificidades regionais e as singularidades locais e institucionais.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Enquanto as escolas eram estabelecimentos isolados, 

cada uma existia como entidade fechada, mergulhada 

em seus próprios problemas e sem sentir a sua 

repercussão no meio ambiente. Mas, com a criação 

da universidade, já não seria tão fácil manter tal 

isolamento (TEIXEIRA, 2005, p. 224). 

 

 

 

Da Faculdade Católica de Filosofia à Faculdade de Educação 
 

 

1.1 - O ensino superior em Sergipe: a Faculdade Católica de Filosofia  

 

O primeiro núcleo de formação pedagógica
22

 em nível superior no Estado de 

Sergipe foi atribuído a uma Faculdade de Filosofia. Essa unidade foi batizada com o 

nome de Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (FCFS), devido a sua íntima 

ligação com os clérigos da Arquidiocese de Aracaju
23

. 

 O envolvimento com a Diocese foi estabelecido a partir de um acordo entre o 

governador José Rollemberg Leite (1947-1951) e o bispo Dom Fernando Gomes
24

, no 

qual o Governo garantia uma subvenção anual de cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00) e 

                                                 
22

 Diante dessa informação é importante ressaltar que em 1913 o ensino superior passou a funcionar 

efetivamente em Sergipe com a criação do curso de Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano Sagrado 

Coração de Jesus. Contudo, essa iniciativa não tinha o objetivo de formar professores, e sim formar 

padres para atuar na Igreja Católica e impedir o crescimento do protestantismo e de outras religiões. Cf. 

BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Os Padres de Dom José: O Seminário Sagrado Coração de 

Jesus 1913-1933. São Cristóvão/SE: Núcleo de pós-graduação em Educação/Universidade Federal de 

Sergipe, 2004 (Dissertação de Mestrado em Educação). 

 
23

 Até a década de 40 do século XX a formação para o magistério no Estado de Sergipe era realizada 

especialmente através do curso Normal pós-primário. O curso superior para essa finalidade somente 

passou a ser ministrado após a instalação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe com seus cursos 

de licenciatura. Segundo Freitas (2003), alguns alunos que concluíram o curso Normal no Instituto de 

Educação Rui Barbosa também cursaram posteriormente as graduações oferecidas pela FCFS. Cf. 

FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestidas de azul e branco: um estudo sobre as 

representações de ex-normalistas (1920-1950). São Cristóvão/SE: Grupo de Estudos e Pesquisas em 

História da Educação/NPGED, 2003. 

 
24

 Dom Fernando Gomes ocupou o cargo de bispo da Diocese de Penedo (1943-1949), da Arquidiocese 

de Aracaju (1949-1957) e, finalmente, da Arquidiocese de Goiânia (1957-1985), onde ficou até a morte. 

Em Aracaju, Dom Fernando Gomes foi precedido por Dom José Thomaz da Silva e sucedido por Dom 

José Vicente Távora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Penedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Aracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Aracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Goi%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Thomaz_da_Silva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vicente_T%C3%A1vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vicente_T%C3%A1vora
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a Diocese se responsabilizava pela criação e funcionamento da faculdade. De acordo 

com Fortes Neto (1991), 

 
A Faculdade de Filosofia surgiu, inicialmente, por proposta do Prof. 

Felte Bezerra. Não podendo o Estado assumir responsavelmente o 

empreendimento e verificando o empenho e o entusiasmo de Dom 

Fernando Gomes e do Pe. Luciano Cabral Duarte, que constituíram 

uma entidade específica, conseguiu o Governador José Leite da 

Assembléia Legislativa a aprovação de projeto que possibilitava 

recursos para a existência, funcionamento e continuidade da então 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (FORTES NETO, 1991, 

p. 16). 

  

 Ao aceitar o compromisso, Dom Fernando Gomes concedeu ao padre Luciano 

José Cabral Duarte
25

 a responsabilidade de organizar todo o procedimento de criação da 

FCFS. Ao receber a notícia de que seria o responsável pela criação da unidade de 

ensino, o padre Luciano Duarte
26

 viajou até Recife para conhecer a Faculdade Católica 

de Filosofia de Pernambuco. Logo após apreciar o método administrativo e pedagógico 

da instituição pernambucana, produziu e encaminhou o projeto da criação da FCFS à 

Diretoria do Ensino Superior do MEC, então a cargo do Dr. Jurandi Lodi, que o 

conduziu ao Conselho Nacional de Educação. Para Lima (1993), 

 
A certeza de tal aprovação por parte do Governo Federal era tão 

evidente que já se veiculava a preparação de um curso pré-vestibular 

gratuito para fevereiro de 1951, com o possível mês de março para a 

realização da seleção. O programa do concurso vestibular, inclusive, 

já estava pronto e poderia ser encontrado no Seminário Diocesano 

com o Pe. Luciano Duarte. As inscrições para o mesmo também já 

estavam abertas e as exigências eram, entre outras, o curso ginasial 

completo (dois ciclos) ou o curso normal também completo (LIMA, 

1993, p. 79-80). 

 

                                                 
25

 Nesse período Dom Fernando Gomes era o Exm.° bispo diocesano de Sergipe, e Luciano José Cabral 

Duarte era padre. Atualmente, Luciano José Cabral Duarte é arcebispo emérito de Aracaju. Nomeado 

arcebispo em 1971, governou a Arquidiocese de Aracaju até o mês de agosto de 1998. Anteriormente, em 

1966, já fora designado bispo auxiliar do então arcebispo de Aracaju, Dom José Vicente Távora. Nascido 

em 1925, ordenou-se sacerdote em 1948. Doutorou-se em Paris, pela Sorbonne, em 1957, obtendo grau 

máximo. No campo do magistério, Luciano José Cabral Duarte foi o primeiro diretor da Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe e professor da Escola de Serviço Social. Também foi o principal 

precursor no processo de criação da Universidade Federal de Sergipe, integrando o Conselho Diretor da 

Fundação Universidade Federal de Sergipe e tornando-se membro do Conselho Federal e Nacional de 

Educação. Cf. MORAIS, Giselda. Dom Luciano José Cabral Duarte: Relato biográfico. Aracaju/SE: 

Gráfica Editora J. Andrade, 2008. 

 
26

 A referência a Luciano José Cabral Duarte, no decorrer do texto, será de acordo com sua posição na 

hierarquia de sua congregação religiosa (secular). Então, durante o estudo, ele será denominado de padre 

(1948-1958), monsenhor (1958-1966), bispo (1966-1970) e arcebispo (1971-1998). 



16 

 

Foi com muita expectativa que durante os meses de dezembro de 1950 a janeiro 

de 1951, os sergipanos aguardavam a publicação no Diário Oficial da União o decreto 

presidencial que autorizava ―oficialmente‖ a criação da FCFS. A fundação ocorreu em 

20 de setembro de 1950, pela entidade mantenedora Sociedade Sergipana de Cultura
27

, 

mas o funcionamento dos cursos ainda não havia sido aprovado pelo Governo Federal. 

 O esperado Decreto nº. 29.311, do Governo Federal, foi finalmente publicado no 

Diário Oficial da República no dia 2 de março de 1951 e datava de 28 de fevereiro desse 

mesmo ano. O documento, assinado pelo presidente Getúlio Vargas e pelo ministro da 

Educação e Saúde Pública Simões Filho, autorizava a abertura de cinco cursos
28

: 

Geografia e História
29

, Pedagogia, Filosofia, Letras Anglo Germânicas e Matemática.  

A instituição superior começou a funcionar provisoriamente em 12 de março de 

1951 no prédio emprestado do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, localizado na 

capital, Aracaju (rua Itabaianinha) sob a licença da Ordem das Irmãs Sacramentinas
30

, 

só passando a ter sede própria em 30 de março de 1959. Esse colégio pode ser 

visualizado através da figura 01. 

 

 

                                                 
27

 A Sociedade Sergipana de Cultura tinha a finalidade de instruir, manter e dirigir as faculdades de 

caráter cultural e social, as quais futuramente integrariam a Universidade Católica de Sergipe. Dentre os 

objetivos da instituição, compreendia-se: ministrar o ensino superior em todas as suas modalidades, 

estimular a investigação científica e contribuir para que a cultura superior proporcionasse uma elevação 

cultural, inspirada nos princípios cristãos. A instituição foi fundada e composta por intelectuais (Silvério 

Leite Fontes e Felte Bezerra), políticos (José Rollemberg Leite), médicos (Lucilo da Costa Pinto e José 

Olino de Lima Neto) e integrantes da Igreja Católica, entre eles Frei Edgar Stanikowski, Padre Luciano 

José Cabral Duarte, Dom José Vicente Távora e o presidente Dom Fernando Gomes. Cf. MORAIS, 

Giselda. Sociedade Sergipana de Cultura. In. Dom Luciano José Cabral Duarte: Relato biográfico. 

Aracaju/SE: Gráfica Editora J. Andrade, 2008, p. 431-433. 

 
28

 Em 1952 e 1954 foram autorizados respectivamente o funcionamento dos cursos de Letras Neo-latinas 

(Decreto nº. 30.697/52) e o de Didática (Decreto nº. 34.961/54). 

 
29

 O curso de Geografia e História constituía uma única disciplina até o ano de 1963. No ano seguinte, os 

cursos de Geografia e História ganharam autonomia assegurada em novo Regimento Interno da FCFS. 

Sobre o curso de Geografia e História, consultar: OLIVEIRA, João Paulo Gama. O curso de Geografia e 

História da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1951-1954): entre alunas, docentes e 

disciplinas – uma história. São Cristóvão/SE: Departamento de História/Universidade Federal de Sergipe, 

2008 (Monografia de Licenciatura em História). 

 
30

 A congregação religiosa das Irmãs Sacramentinas era responsável pelo Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes. Cf. COSTA, Rosemeire Macedo. Fé, civilidade e ilustração: as memórias de ex-alunas do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903-1973). São Cristóvão/SE: Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação/Universidade Federal de Sergipe, 2003 (Dissertação de Mestrado em Educação). 
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Figura 01 - Pátio do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde 

funcionou a FCFS na década de 50 do século XX. 

Acervo: Museu do Homem Sergipano/UFS. 

 

  

Durante o período de criação e instalação, a maior dificuldade enfrentada pelo 

primeiro diretor da FCFS, padre Luciano Duarte, diz respeito ao aspecto financeiro. De 

acordo com relatos da professora Maria Thétis Nunes, verificou-se que:  

 
Dificílimos foram os primeiros anos de funcionamento da FAFI

31
. De 

acordo com a própria Thétis, ―alguns professores foram abandonando 

as cátedras, minguavam os alunos. Permaneceu, porém, um grupo de 

abnegados e idealistas animados pelo otimismo de seu diretor; que 

nele acreditava, e nos acenava com a esperança de dias melhores‖. 

Salvaram-na o idealismo e o desprendimento dos professores Gonçalo 

Rollemberg Leite, Felte Bezerra, Garcia Moreno, Maria Thétis Nunes, 

Frei Edgard Stanikowski, Fernando Porto, Luiz Rabelo Leite, José 

Silvério Leite Fontes, Manuel Cabral Machado, José Rollemberg 

Leite, sob a condução corajosa e obstinada do padre (depois 

arcebispo) D. Luciano José Cabral Duarte. Enaltecendo a dedicação e 

reconhecendo os sacrifícios de alguns em prol da sobrevivência da 

FAFI, ele teria, certa feita, desabafado: ―Triste Faculdade Católica de 

Filosofia se não fossem os ateus‖ (SANTOS, 1999a, p. 128). 
 

Outra dificuldade enfrentada pelo padre estava relacionada ao pequeno número 

de candidatos que tinham interesse em cursar as graduações referentes ao magistério, 

pois, devido à precária remuneração dos professores na época, os jovens não se sentiam 

                                                 
31

 É importante informar que apesar de alguns estudos fazer referência a Faculdade Católica de Filosofia 

de Sergipe com a sigla FAFI, nesta dissertação foi utilizada a sigla FCFS. 
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estimulados para ingressar nessa carreira. Como podemos verificar, mediante estudos de 

Nunes Mendonça (1958):  

 
[...] Quase nada se tem feito para atrair ao magistério candidatos 

interessados e portadores dos requisitos indispensáveis ao respectivo 

desempenho, bem como para facilitar a tôdas as camadas da 

população, principalmente aos jovens do interior, a formação 

pedagógica [...] O ideal das moças sergipanas, residentes na Capital ou 

provenientes da classe média nas cidades do interior, não é mais o 

magistério. As suas aspirações voltam-se para os cargos federais e 

autárquicos, hoje acessíveis a todos mediante habilitação em concurso, 

e para as profissões mais bem remuneradas (NUNES MENDONÇA, 

1958, p. 158). 

 

Segundo Nunes (2008), a localização da FCFS no centro da cidade (nas 

proximidades do mercado Thales Ferraz) e o funcionamento dos cursos no período 

noturno também contribuíram para essa baixa demanda. É importante lembrar que a 

FCFS só funcionava durante a noite, em virtude das atividades desenvolvidas pelo 

Ginásio Nossa Senhora de Lourdes, no período diurno, no mesmo prédio.  

Em 30 de junho de 1959, a Sociedade Sergipana de Cultura criou o Ginásio de 

Aplicação da faculdade. No mesmo ano, a FCFS inaugurou sua sede própria, localizada 

na rua de Campos (conforme figura 02) onde permaneceu funcionando até seu 

desmembramento em 1968. 

 

 
Figura 02 - Padre Luciano José Cabral Duarte em frente ao 

prédio da FCFS em 1959.  
Acervo: Instituto Dom Luciano Duarte (IDLD). 
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No ano posterior, o Ginásio de Aplicação passou a funcionar, visando ser ele um 

campo de estágio dos alunos dos cursos de licenciaturas da Faculdade Católica de 

Filosofia. Segundo Santos (2003), muitos desses alunos das licenciaturas também 

atuavam como professores dos ginásios instalados durante a Campanha Nacional dos 

Educandários Gratuitos em Sergipe. A constituição do corpo docente e a direção desses 

ginásios, criados durante a campanha, motivaram uma disputa entre os alunos da 

Faculdade de Direito e os alunos da FCFS. ―Resolvida essa questão, o corpo docente 

passou a ser constituído basicamente por estudantes da Faculdade de Filosofia [...]‖ 

(SANTOS, 2003, p. 56). 

É importante lembrar que a FCFS possuía um importante veículo de divulgação 

e propaganda. O jornal ―A Cruzada‖, o qual também tinha na sua direção o padre 

Luciano Duarte
32

, disseminava por todo o Estado anúncios a respeito da faculdade. Esse 

órgão da imprensa foi significativo no processo de criação, instalação e consolidação da 

citada unidade escolar (MORAIS, 2008). 

Segundo Sales (2005)
33

, o jornal católico foi criado e utilizado ao longo dos anos 

como instrumento de difusão e legitimação do discurso católico, sendo elemento 

fundador e consolidador de práticas sociais concernentes ao discurso romanizador 

emanado da Diocese de Aracaju, de modelagem da sociedade. 

No início da década de 60 do século XX, iniciou-se um movimento a favor da 

criação de uma universidade em Sergipe. Esta campanha fortaleceu-se após o II 

Seminário Estadual de Reforma Universitária realizado no município de Santo Amaro 

das Brotas, ainda em 1963. Nessa ocasião, foi lançada a Declaração de Santo Amaro das 

Brotas, documento elaborado pelos estudantes e publicado na imprensa local, no qual 

abordaram alguns pontos referentes ao modelo universitário almejado, entre eles o 

regime jurídico
34

 de fundação federal. 

Essas propostas, publicadas na declaração de Santo Amaro das Brotas em 1963, 

não ocorreram de forma consensual, mas sim através de muitas discussões que dividiam 

                                                 
32

 No período de 1949-1954. 

 
33

 O estudo de Sales (2005) analisa o jornal diocesano ―A Cruzada‖ no período de 1918 a 1969.  

 
34

 No que diz respeito à natureza jurídica, foi possível esclarecer que as duas posições demonstravam 

benefícios e malefícios para a futura universidade. A autarquia, por exemplo, proporcionava cargos bem 

remunerados e estabilidade profissional do corpo docente (a qual funcionaria como cátedras), além disso, 

recebia investimentos exclusivamente do Governo Federal e mantinha uma centralização a ele através do 

MEC. Em contrapartida, a fundação podia cobrar anuidades escolares, receber subvenções das entidades 

públicas e privadas e funcionaria com professores e técnicos administrativos contratados, podendo existir 

uma circulação constante de profissionais. 
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duas opiniões. A primeira orientada pelo monsenhor Luciano Duarte, que defendia o 

modelo de fundação federal, e a segunda liderada pelo diretor da Faculdade de 

Medicina, Antônio Garcia Filho
35

, que almejava a Universidade de Sergipe sob o 

modelo autárquico.  

 As desavenças lideradas por esses dois grupos ocasionavam agressivas 

discussões em debates promovidos por estudantes e principalmente em matérias 

registradas na imprensa local. Os jornais ―A Cruzada‖ e a ―Gazeta de Sergipe‖ se 

caracterizavam como porta-vozes, respectivamente, desses professores na disputa entre 

os dois modelos de universidade
36

. 

Assim, iniciaram as divergências em torno da criação da Universidade de 

Sergipe, entre os diferentes agentes do campo acadêmico sergipano
37

, representados por 

alunos, professores e políticos. Essa desarmonia representava as disputas de poder, as 

relações de força e a posição social dos agentes diante dos interesses, manifestações e 

decisões adotadas.  

Os principais motivos de discordâncias estavam relacionados à rejeição das 

faculdades de Direito
38

 e de Química
39

 em serem incorporadas à universidade e ao 

regime jurídico que seria adotado. Além disso, os alunos e alguns docentes 

                                                 
35

 Na Faculdade de Medicina, a posição de Antônio Garcia Filho provocou várias críticas, devido às 

opiniões divergentes entre seu diretor e os membros da entidade mantenedora da faculdade, os quais não 

compartilhavam a mesma opinião e defendiam uma universidade fundacional (Cf. SILVEIRA, 2008). 

 
36

 Cf. LIMA, Maria José Torres. A política de federalização das universidades e a constituição 

histórica da comunidade científica brasileira. Universidade Federal de Sergipe (1950-1970). São 

Cristóvão/SE: Departamento de Educação / Universidade Federal de Sergipe / CNPq, 2009 (a) (Relatório 

de Iniciação Científica).  

 
37

 Segundo Bourdieu (1983b), a sociedade é composta por vários campos, vários espaços dotados de 

relativa autonomia, mas regidos por regras próprias. No que se refere à expressão ―campo acadêmico‖ 

utilizado neste estudo, tem a pretensão de identificar as correlações de poder e força entre os agentes 

(detentores de diferentes tipos e acumulações de capitais) inseridos no espaço do ensino superior 

sergipano. 

 
38

 Os professores da Faculdade de Direito temiam que a instituição de ensino superior perdesse parte dos 

recursos destinados a ela, para dividir com as outras faculdades isoladas. Além disso, alguns docentes não 

concordavam com a natureza jurídica de fundação por acreditarem que haveria desvantagens no processo 

de incorporação, pois na unidade havia professores-fundadores catedráticos, e no caso da fundação não 

haveria vínculo efetivo, pois a estabilidade seria assegurada pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  

 
39

 No que diz respeito à Escola de Química, foi possível observar que os professores discrepavam de 

diversos itens presentes no anteprojeto de Lei da criação. Segundo Conceição (2010, p.115), ―as 

discordâncias foram muitas, a exemplo da transformação da Escola de Química em Instituto de Química 

[...].‖ Além disso, assim como nas Faculdades de Direito, existia certo receio dos professores catedráticos 

com relação à estabilidade profissional no interior da UFS. 
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reivindicavam uma maior participação nas discussões e no processo de elaboração do 

anteprojeto de Lei de criação da universidade.  

Embora houvesse divergências entre alunos, professores e políticos, a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi constituída com o agrupamento das seis 

faculdades isoladas
40

 e o Ginásio de Aplicação, todos localizados na capital: Faculdade 

de Ciências Econômicas, Escola de Química, Faculdade Católica de Filosofia, Escola de 

Serviço Social, Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina. As duas primeiras 

instituições pertenciam à esfera do Governo Estadual, as duas seguintes eram privadas 

confessionais, e as duas últimas inicialmente particulares, sendo que a Faculdade de 

Direito foi federalizada em 1960
41

. Como podemos verificar em Oliva (2008):  

 
As faculdades de Ciências Econômicas e de Química, que realmente 

se concretizaram, iniciaram as atividades a partir de 1950 e a elas 

viriam somar-se a Faculdade de Direito em 1951 – que depois 

passaria a alçado do Governo Federal – e as Faculdades de Filosofia e 

de Serviço Social iniciativas ligadas à Igreja Católica, a primeira 

instalada em 1951 e a segunda em 1954. Em 1961 foi criada a 

Faculdade de Medicina, resultado da união de diferentes forças da 

sociedade que logo intensificaram o movimento em prol da instalação 

de uma Universidade Federal em Sergipe (OLIVA, 2008, s/p.). 

 

Logo, em 15 de maio de 1968, foi realizada a sessão de instalação da 

Universidade Federal de Sergipe. Nesse dia, o único Estado do nordeste brasileiro que 

ainda não possuía uma universidade festejava a realização.  

 

1.2 - O desmembramento da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 

 

 

O ensino superior brasileiro, até o início do século XX, foi constituído 

basicamente por cátedras ou faculdades profissionais isoladas. A solução encontrada na 

                                                 
40

 Em 1967, já havia sido criada a Faculdade de Odontologia de Sergipe, mas devido ao atraso na sua 

instalação, não foi incorporada à UFS. 

 
41

 Os problemas financeiros representaram um dos motivos determinantes para a criação da UFS, pois o 

Estado e as entidades mantenedoras enfrentavam dificuldades para arcar com as despesas das faculdades 

isoladas. Segundo registros do professor Manuel Cabral Machado, havia professores que não recebiam 

salários e outros que eram recompensados com pagamentos simbólicos. Então, com a criação da 

Universidade Federal, receberiam investimentos da União e livraria as faculdades das ameaças de 

fechamento (OLIVEIRA, 2009a). 
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década de 30 desse século para a constituição de universidades
42

 foi a criação de um 

núcleo integrador de caráter não profissional, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL), na qual seriam reunidas todas as cátedras de ensino de tópicos gerais, até 

então dispersas pelas diversas faculdades profissionais
43

. 

As Faculdades de Filosofia se legitimaram especialmente após o Decreto-Lei nº. 

1.190, de 4 de abril de 1939, aprovado pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

com a definitiva organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil, considerada modelo padrão para as demais instituições dessa natureza em todo o 

país.  

Essa faculdade foi organizada em cinco seções: Filosofia, Ciências, Letras, 

Pedagogia e a seção especial de Didática, oferecendo onze cursos: Matemática, Física, 

Química, História Natural, Geografia e História, Ciências Sociais, Letras Clássicas, 

Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas, Filosofia e Pedagogia, estruturados em 

três séries, mais o curso de Didática de um ano, sendo concedidos diplomas de Bacharel 

e Licenciado (BRASIL, 1939). 

 De forma similar, seria constituída a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 

em 1950, a qual também aglutinou os mesmos campos do conhecimento com as 

respectivas seções e cursos desenvolvidos por meio de disciplinas semelhantes naquele 

intervalo de tempo. Esta constatação foi possível após a análise do regimento dessa 

instituição, que havia sido elaborado pelo modelo da Faculdade Católica de Filosofia de 

Pernambuco. 

 Porém, na FCFS não foi possível a realização de todos os cursos mencionados 

no seu regimento devido à orientação do Governo Federal, à deficiência de verbas e a 

carência de alunos. Inicialmente funcionaram as graduações em Geografia e História, 

Filosofia e Matemática, sendo que anos depois começaram a atuar os cursos de Letras 

                                                 
42

 Segundo Cunha (2000), as primeiras universidades criadas no Brasil foram: a Universidade de Manaus 

(em 1909), a Universidade Particular de São Paulo (em 1911) e a Universidade do Paraná (em 1912). A 

pioneira foi extinta em 1926, a segunda dissolvida em 1917 e a última foi proibida de funcionar por conta 

da resolução que vedava faculdades em cidades com menos de 100 mil habitantes. Ele ainda acrescenta 

que a primeira universidade brasileira criada legalmente pelo Governo Federal e que vai ostentar uma 

existência duradoura é a Universidade do Rio de Janeiro, instituída em 1920. 

 
43

 Esse modelo foi incorporado ao ambicioso projeto da Universidade de São Paulo (USP) criada em 

1934. 
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Neo-latinas (1952), Letras Anglo-Germânicas (1953), Didática (1954)
44

 e Pedagogia 

(1968)
45

.  

 Dentre suas finalidades, as faculdades de Capanema e a do padre Luciano Duarte 

apresentavam distanciamentos e aproximações. Enquanto a primeira recomendava 

prioritariamente formar trabalhadores intelectuais para atender a um projeto de 

construção nacionalista e ocupar os quadros técnicos da burocracia estatal, a segunda 

estabeleceu uma intenção voltada aos interesses da Igreja Católica, direcionando a 

formação integral do homem para uma elevação moral da sociedade em conformidade 

com os valores cristãos
46

. 

 De acordo com o texto legal do Decreto-Lei nº. 1.190/39:  

 
Art. 1º A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, 

instituída pela Lei n. 452, de 5 de julho de 1937, passa a denominar-

se Faculdade Nacional de Filosofia. Serão as seguintes as suas 

finalidades:  
 
a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas 

atividades de ordem desinteressada ou técnica;  

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal;  

c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam 

objeto de ensino (BRASIL, 1939, s/p). 

 

 Com relação ao Regimento da FCFS, pode-se notar que: 

 
Art. 2º A Faculdade tem por fim: 
 
1. promover o desenvolvimento da cultura do espírito, como meio de 

formação integral do homem e da elevação moral da sociedade; 

2. estimular a investigação científica; 

3. preparar candidatos ao magistério do ensino secundário ou normal 

(REGIMENTO DA FCFS, s/d, s/p). 

 

No que se refere às semelhanças, verifica-se que ambas tinham a intenção de 

estimular a produção científica e formar professores para atuar no ensino secundário e 

                                                 
44

  O curso de Didática formava os licenciados no esquema ―3+1‖, estabelecido pelo Decreto nº. 3454 de 

24 de julho de 1941. Esse sistema caracterizava os 3 anos do curso de bacharelado (nos cursos de 

Biologia, História, Geografia, Pedagogia, Matemática, Letras, Filosofia, entre outros.) e 1 ano de curso de 

Didática, que proporcionava aos bacharéis formados o acesso ao diploma de licenciatura. Cf. CUNHA, 

Luiz Antônio. Ensino Superior e Universidade no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira et all. 500 

anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte/MG: Autêntica, 2000, p. 325-343. 

 
45

 A história do curso de Pedagogia da FCFS será abordada no capítulo II (item 2.2) desta dissertação. 

 
46

 Nesse ponto é preciso frisar que embora a FCFS apresentasse de forma mais explícita a relação estreita 

com os valores da Igreja Católica, não se pode negar a influência do catolicismo na Faculdade Nacional 

de Filosofia. Basta lembrar que durante a sua organização, Capanema acatou várias recomendações do 

católico Alceu de Amoroso Lima. 
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normal. Supõe-se que a formação dos docentes nesse último grau de ensino também 

beneficiaria a escola primária, devido à sua influência na formação dos professores do 

curso Normal.  

Contudo, é preciso abordar que na realidade sergipana não houve a valorização 

do espírito científico, pois o interesse expressivo pela segunda opção e a falta de 

tradição de alguns professores com a área da pesquisa ocasionaram um descompromisso 

com a produção do conhecimento.  

Diante dessa afirmação, é necessário deixar claro que este estudo não está 

negando o exercício da produção científica na instituição, pois foram encontrados 

registros que confirmam a prática de alguns professores no desenvolvimento dessa 

função, através de estudos publicados em livros, jornais e na revista da FCFS. Portanto, 

a intenção é justamente frisar que havia uma preocupação maior com a formação do 

magistério.  

Além disso, muitos dos seus egressos também se tornaram docentes do próprio 

ensino superior, com atuação em faculdades sergipanas e posteriormente na 

universidade. Isso ocorreu devido à carência de professores formados para atuarem 

nesses estabelecimentos de ensino. 

A busca pelas finalidades mencionadas, entre as faculdades de filosofia, visava 

associar centros de pesquisa de altos estudos, influenciadas pelo modelo da 

Universidade de Berlim (Humboldt)
47

, aos centros de treinamento profissional de 

educadores norte-americanos (Teacher’s College)
48

. Todavia, nem todas elas acolheram 

essa experiência, transformando-se em meros núcleos de transmissão do conhecimento 

divorciados da pesquisa.  

Desse modo, a breve análise sobre a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 

e a consulta a diferentes textos sobre as faculdades de filosofia no Brasil esclareceram 

as adaptações realizadas nessas unidades, modificações que foram motivo de críticas 

com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1961
49

 

(BRASIL, 1961). 

                                                 
47

 Esse modelo destaca a importância da pesquisa como função primordial da universidade, ao lado do 

ensino, concebendo o trabalho científico como livre de quaisquer tipos de injunções. Além disso, defende 

a base na constituição de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como órgão central do ensino 

superior e com consequente ênfase na formação científica de cunho humanista e não pragmático.  

 
48

 Teacher’s College são faculdades norte-americanas destinadas exclusivamente ao ensino superior de 

Educação, ou seja, na formação de professores em nível superior. 

 
49

 Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961.  
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Na construção dessa Lei, em seu artigo nº. 79, ficou determinado que as 

universidades deveriam ser constituídas no mínimo de cinco estabelecimentos, entre os 

quais uma Faculdade de Filosofia (FAFI)
50

. Entretanto, esta obrigatoriedade foi logo 

vetada devido às acusações dessas unidades terem se transformado, na sua maioria, em 

faculdades de formação profissional de professores secundários dissociada da pesquisa e 

se proliferado no campo do ensino superior
51

, tornando desnecessária a exigência de que 

toda universidade brasileira mantivesse essa instituição. 

Equiparando-se às diversas outras faculdades de formação profissional 

existentes, as FAFIs também teriam fracassado em seu papel de órgão integrador da 

universidade e na suficiência da produtividade científica
52

. Assim, essa antiga 

concepção de universidade integrada pela Faculdade de Filosofia foi descartada na 

década de 1960 pelos intelectuais que aprovaram a LDB e os membros do Conselho 

Federal de Educação
53

, responsáveis pela elaboração dos Decretos-Leis nº. 53/66 e 

252/67.  

 Na articulação de diferentes críticas e de novas propostas para definir seu 

destino, merece um breve destaque a posição de três membros do Conselho Federal de 

Educação (CFE): Anísio Teixeira, Valnir Chagas e Newton Sucupira
54

.  

 

                                                 
50

 É importante frisar que, após o Decreto-Lei nº. 8.457 de 1945, as faculdades de filosofia, Ciências e 

Letras passaram a denominar-se Faculdade de Filosofia.  

 
51

 Em 1954, o número de faculdades de filosofia (40 unidades) superava todas as outras instituições de 

ensino superior no Brasil. Já em 1960 esse número passou para 113. Cf. FERNANDES, Florestan. ―A 

reforma universitária e a faculdade de filosofia‖. In. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de 

Janeiro/RJ: MEC/Inep, Nº. 37, p. 195-197, jan.-mar,1962. 

 
52

 No caso específico da USP, foi possível verificar que a FFCL realizou a produção científica e a 

formação de professores em nível superior. Em contrapartida, os pesquisadores Antunha (1974) e Fétizon 

(1984) alegam que, além de não conseguir tornar um núcleo central e integrador, essa unidade também 

era acusada de configurar um núcleo crítico e contestador da política universitária e um crescimento 

interno desordenado no número de matrículas. 

 
53

 O Conselho Federal de Educação instituído pela Lei 4.024/1961 era um órgão de assessoramento do 

ministro da Educação e Cultura com função de natureza técnica, normativa e decisória, e cujo objetivo era 

orientar a política educacional do país. Esse órgão era responsável por decidir a autorização para o 

funcionamento e o reconhecimento de estabelecimentos e cursos de ensino superior, federais e 

particulares. Seus membros eram escolhidos dentre as pessoas de notáveis saber e experiência em matéria 

de educação e nomeados pelo presidente da República. Cf. ROCHA, Lucia Maria da Franca. A expansão  

do ensino superior e o Conselho Federal de Educação. Brasília/DF: Universidade de Brasília/UnB, 

1984 (Dissertação de Mestrado em Educação).    

 
54

 Esses educadores afirmavam que as faculdades de filosofia constituíam um sério obstáculo à 

implementação de um novo modelo de universidade. 
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O educador Anísio Teixeira
55

 formulou críticas a respeito das faculdades de 

filosofia e apostou na criação de estabelecimentos específicos destinados à formação de 

professores e no investimento de escolas pós-graduadas de pesquisa e estudos 

avançados. No decorrer de sua crítica, ele explicou que: 

 
A realidade, entretanto, foi que as faculdades de filosofia, ciências e 

letras, mergulhadas no contexto do ensino superior brasileiro de 

escolas profissionais, separadas e independentes, acabaram por se 

fazerem escolas normais de preparo do magistério secundário e, com 

poucas exceções, colégios de artes liberais (TEIXEIRA, 2005, p. 

201). 

 

 Então, para as FAFIs abandonarem essa experiência de instituições puramente 

transmissoras do saber e tornarem-se criadoras do novo conhecimento, o educador 

mostrou que era necessário  

 
[...] criar uma nova escola, a escola pós-graduada para estudos 

profundos e avançados, destinados à produção do conhecimento [...]. 

A escola pós-graduada é o centro de formação do professor de ensino 

superior e dos pesquisadores e cientistas humanos, sociais e físicos de 

todo o país (TEIXEIRA, 2005, p. 202-203). 

 

 Segundo depoimentos da ex-representante do Diretório Acadêmico da Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe, Maria Olga de Andrade, esse educador também foi 

responsável por rejeitar as propostas de criação da Universidade de Sergipe no Conselho 

Federal de Educação. Esta afirmação era divulgada através de reuniões promovidas pelo 

monsenhor Luciano Duarte, com o objetivo de prestar esclarecimentos aos alunos, aos 

professores e à imprensa sobre a criação da universidade. Para ela, ―Anísio Teixeira era 

um dos que eram contra a vinda da universidade, e foi ele quem disse que Sergipe não 

deveria passar de um curso secundário bem feito. Isso pesou muito na época‖ 

(ANDRADE, 2010). 

                                                 
55

 Anísio Spínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité (BA). Filho de fazendeiro, estudou 

em colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e em 1924 já 

era inspetor-geral do Ensino na Bahia. Foi nomeado diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, onde 

criou entre 1931 e 1935 uma rede municipal de ensino que ia da escola primária à universidade. No ano 

de 1962 tornou-se membro do Conselho Federal de Educação, no qual atuou até 1968. Muitas de suas 

ideias eram inspiradas na filosofia de John Dewey (1852-1952), de quem foi aluno. Cf. NUNES, Clarice. 

Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança Paulista/SP: EDUSF, 2000. 
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No entendimento de Valnir Chagas
56

, as FAFIs surgiram concebidas 

originalmente como núcleo central de união entre ensino e pesquisa da universidade. 

Porém, desde a década de 30 do século XX, essa função fora desfigurada 

principalmente pela resistência da cúpula deliberativa das escolas existentes de 

formação profissional, as quais, segundo ele, 

 
[...] não se ajustaram ao sentido de integração que teriam de assumir 

daí por diante e, ao invés, até mesmo em seus currículos mantiveram 

o ensino fundamental que deveriam transferir à Faculdade de 

Filosofia. Esta, por sua vez, foi progressivamente absorvendo o estilo 

geral da educação superior que já se praticava, a tal ponto que, 

destinando-se embora a ministrar um número de cursos a rigor 

imprevisível, terminou por organizar-se didática e 

administrativamente à imagem de antigos institutos concebidos em 

esquemas únicos de formação (CHAGAS, 1961, p. 59). 

 

 Apesar das críticas, Valnir Chagas demonstrava a esperança de que o propósito 

original das faculdades de filosofia pudesse ser recuperado. Ao discutir sobre a 

organização das universidades, propõe duas tendências: a retomada de fato das FAFIs 

em seu propósito original ou sua extinção. Neste sentido, abordou os esforços para a 

criação da Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, em 1962, da qual foi um 

dos protagonistas, e citou a experiência de Darcy Ribeiro e seu esquema para a 

organização da Universidade de Brasília, que designou aos diferentes institutos um 

novo plano que assinalava a base da universidade. 
 

O conselheiro Newton Sucupira
57

 era o mais incisivo com relação ao fim dessas 

faculdades, pois procurou mostrar mais suas deficiências do que seus êxitos. Como 

                                                 
56

 Raimundo Valnir Cavalcante Chagas nasceu no Estado do Ceará, em 21 de junho de 1921, e faleceu no 

dia 4 de julho de 2006. Bacharel em Direito e licenciado em Pedagogia, destacou-se como profissional do 

ensino da língua portuguesa e como educador. Atuou no Conselho Federal de Educação (1962-1976) e 

contribuiu para a gênese e regulamentação do sistema brasileiro de educação. Foi um dos principais 

autores da Reforma Universitária de 1968 e da reforma do ensino de primeiro e segundo graus. Valnir 

Chagas foi também um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB), em cuja Faculdade de 

Educação lecionou até 1991. Cf. FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque et all. Dicionário de 

Educadores no Brasil: da Colônia aos dias atuais. 2ª ed. aumentada. Rio de Janeiro/RJ: Editora UFRJ & 

MEC/INEP/COMPED, 2002. 

 
57

 Newton Lins Buarque Sucupira, natural de Alagoas, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do 

Recife em 1942. No período que compreende os anos de 1948 a 1964, exerceu a função de professor de 

Filosofia da Faculdade de Filosofia em Recife e, em 1961, é empossado no cargo de professor catedrático 

de História e Filosofia da Educação na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1962, é indicado por 

Anísio Teixeira para integrar o primeiro grupo de intelectuais que compuseram o Conselho Federal de 

Educação, cargo em que permaneceu até 1978. Foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. 

Faleceu em 2008. Mais informações sobre sua biografia, consultar: BOMENY, Helena. Newton 

Sucupira e os rumos da educação superior. Brasília/DF: Paralelo 15, 2001. 
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podemos notar, ainda em 1963, ele já não acreditava mais na salvação das FAFIs, 

posicionando-se da seguinte forma:  

 

Com efeito, a missão dessas faculdades não é somente a de formar 

professores de ensino médio, mas também a de promover a pesquisa 

científica básica e exercer a função integradora da universidade. 

Infelizmente a tradição de nosso ensino superior à base de faculdades 

profissionais não permitiu que ela pudesse realizar sua missão desde 

quando foram fundadas. Por isso mesmo tornou-se ela uma faculdade 

como as demais, profissionalizou-se como as outras. Em princípio 

uma reforma universitária poderia ser orientada no sentido de restituir 

às faculdades de filosofia seu verdadeiro papel dentro da 

universidade, reorganizando-se em departamentos que centralizariam 

toda pesquisa científica básica. Contudo, nesta altura cremos que 

seria muito difícil quebrar uma tradição já bem cristalizada 

(SUCUPIRA, 1963, p. 4). 

 

 Para ele, enquanto professor experiente da Faculdade de Filosofia do Recife, a 

solução seria desmembrá-la e criar institutos próprios para cada área do conhecimento, 

pois assim proporcionaria coerência científica às diversas áreas do saber. Seis anos 

depois, Sucupira (1969) continuou defendendo a extinção das FAFIs, até mesmo a 

unidade integrada à USP, considerada, segundo ele, uma experiência bem-sucedida 

frente à pesquisa científica. De acordo com o conselheiro, 

 
no que concerne ao objetivo de integração universitária é, fora de 

dúvida, que a ação das faculdades de filosofia foi praticamente nula. 

Não conseguiram concentrar as disciplinas dos diferentes cursos da 

universidade que se incluíam em suas áreas específicas de 

conhecimento. [...] E não cremos que, nesta altura da evolução de 

nosso sistema universitário, pudéssemos ainda recuperar o papel de 

integração que estaria reservado à faculdade de filosofia, mesmo que 

retirássemos de seu âmbito o setor pedagógico, conservando-lhe 

apenas as duas funções de realizar a pesquisa e formar ―trabalhadores 

intelectuais especializados‖ e dotando-a de uma organização mais 

plástica e funcional (SUCUPIRA, 1969, p. 270). 

 

 Em contrapartida, o professor Fernando de Azevedo
58

 não concordava com as 

críticas e as novas propostas defendidas por esses educadores, pois, segundo ele, essa 

unidade estava cumprindo sua função de produção científica e a formação de 

                                                 
58

 Educador, ensaísta e sociólogo, Fernando de Azevedo (1894-1974) foi o principal introdutor das 

concepções do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) no Brasil. Foi diretor geral da Instrução 

Pública do Distrito Federal (1926-30); diretor geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo (1933); 

diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo (1941-42). Cf. TOLEDO, Maria Rita. 

Fernando de Azevedo e a Cultura Brasileira ou As Aventuras e Desventuras do Criador e da 

Criatura. São Paulo/SP: Faculdade de Educação da PUC, 1995 (Dissertação de Mestrado em Educação).  
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professores, além de ser a Faculdade de Filosofia o coração da universidade (CUNHA, 

2007). 

Cunha (2007) apresentou outros argumentos para explicar o interesse desses 

educadores do CFE na fragmentação das faculdades de filosofia. O primeiro argumento 

diz respeito à intenção dos professores de diferentes áreas na autonomização e na 

criação de institutos específicos de Geografia, História, Psicologia, Pedagogia, 

Matemática, Física, Química, Letras, entre outros. No segundo, Cunha (2007) esclarece 

que a desintegração iria ocasionar uma maior facilidade do governo em controlar o 

grande número de alunos e o movimento estudantil que integrava a unidade. Dentre 

seus argumentos, ainda expõe que havia o interesse, de Anísio Teixeira e dos pedagogos 

do CFE, em criar uma instituição específica de formação de professores para expandir 

seu campo de atuação: 

 
A fragmentação das FFCLs resultou da ação dos pedagogos do 

Conselho Federal de Educação, interessados na autonomização de sua 

atividade profissional no âmbito das universidades. [...] Os interesses 

de autonomização dos pedagogos convergiram, decerto, com os de 

outras seções, que aspiravam transformar-se em institutos (CUNHA, 

2007, p. 78). 

 

O autor também aborda que, apesar de haver divergências políticas e 

pedagógicas entre Anísio Teixeira, Newton Sucupira e Valnir Chagas, todos 

demonstravam interesses em comum, e o maior deles era a admiração pelo modelo 

escolar dos Estados Unidos, particularmente no que se refere à criação dos teacher’s 

colleges, fonte inspiradora das faculdades de educação no Brasil. 

A luta por independência das diferentes áreas do conhecimento no interior das 

FAFIs representava as disputas travadas entre os professores no interior do campo 

científico pela busca do monopólio da legitimidade e autonomia científica.  

Ao explicar o funcionamento de um campo, Bourdieu (1983a) adverte que nele 

são manifestadas relações de poder, o que implica entender que o campo se estrutura a 

partir de uma desigualdade que determina a posição dos agentes específicos. A partir 

desse esclarecimento, Pierre Bourdieu (1983a) acrescenta que as lutas por espaço no 

campo científico são dispositivos necessários para a acumulação do capital científico. 

Para esse autor: 

 
O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre 

posições adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo 
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de uma luta concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa 

luta é o monopólio da autoridade científica definida, de maneira 

inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se 

quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida 

enquanto capacidade de falar e agir legitimamente (isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um 

agente determinado (BOURDIEU, 1983a, p.122-123). 

 

Foi perante tais circunstâncias que em 1966 e 1967 os membros do Conselho 

Federal de Educação, dentre eles, Newton Sucupira, elaboraram respectivamente os 

Decretos-Leis nº. 53 e 252 que estenderam os conceitos e a estrutura da Universidade de 

Brasília às demais universidades federais do país. Nesse dispositivo, as faculdades de 

filosofia foram substituídas por institutos específicos do campo das ciências exatas, 

humanas e biológicas, e pela Faculdade de Educação (FACED), representando o 

instituto próprio dos pedagogos e professores. 

Dentre as recomendações, o art. 4º do Decreto-Lei nº. 53/66 abordou que:  

 
Art. 4º - As unidades existentes ou parte delas que atuem em um 

mesmo campo de estudo formarão uma única unidade na 

Universidade [...]. Nas universidades em que houver Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, esta sofrerá transformação adequada à 

observância do disposto neste artigo (BRASIL, 1966, s/p.). 

 

 O Decreto-Lei n°. 252/67 estabeleceu normas complementares à legislação 

anterior: 

 
Art. 4º, § 2º Os estudos básicos e de conteúdo para a formação de 

professores e os estudos básicos para a formação de especialistas de 

educação serão feitos no sistema de unidades [...] e a competente 

formação pedagógica ficará a cargo de unidade própria de ensino 

profissional e pesquisa aplicada (BRASIL, 1967a, s/p.). 

 

Cabe destacar que o presente estudo comunga da afirmação de Sucupira (1969) 

de que a reestruturação das universidades federais, destinada pelos Decretos nº. 53/66 e 

252/67, não tem a pretensão de ser a Reforma Universitária
59

, pois deixa livres as 

universidades estaduais e particulares de seguirem ou não o modelo estrutural, embora 

represente um passo decisivo e importante para sua implantação.  

                                                 
59

 Nesse estudo, entendemos a Reforma Universitária como sendo o conjunto de normas que foram 

estendidas a todos os estabelecimentos ou cursos (sejam eles privados ou públicos e de qualquer esfera 

governamental) de ensino superior efetivadas com a promulgação da Lei 5.540 em 1968. 
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Assim, em decorrência dessa nova organização do ensino superior, iniciou-se 

uma série de discussões a respeito do destino da Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe a partir de 1966, quando da elaboração do anteprojeto de Lei para a criação da 

Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS)
60

. O diretor da FCFS, Dom Luciano 

Duarte, liderou o movimento.  

A elaboração desse instrumento normativo começou em 1965, por membros da 

Câmara do Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação (CEE-SE). Naquele 

ano, um dos integrantes desse órgão e assessor do processo Universidade de Sergipe, 

Israel Guimarães Cardoso, foi enviado ao Maranhão para estudar seu modelo de 

universidade
61

.  

Essa escolha partiu do bom desempenho que o projeto da Fundação da 

Universidade do Maranhão obteve frente ao Conselho Federal de Educação e por 

recomendação do ministro da Educação e Cultura da época, Raimundo Moniz de 

Aragão. 

Nesse arranjo constitutivo, o conselheiro federal Newton Sucupira foi 

selecionado para ser o relator do anteprojeto de criação da FUFS no Conselho Federal 

de Educação
62

. Ele, enquanto representante desse órgão, visitou Aracaju a convite de 

Dom Luciano Duarte nos dias 18 e 19 de setembro de 1966 para verificar a realidade do 

ensino superior sergipano. Nessa ocasião, a matéria publicada no jornal ―A Cruzada‖, 

de 24 de setembro de 1966, lembrou que:  

 
O fato mais importante da semana que passou para o 

desenvolvimento do Estado de Sergipe foi, sem nenhuma dúvida, a 

visita oficial que o professor Newton Sucupira, membro do Conselho 

Federal de Educação e relator do processo da criação da Universidade 

de Sergipe, fêz a Aracaju. [...] Sendo a estada do Sr. relator do 

processo 550/64, em Aracaju, de curta duração (chegou no domingo 

                                                 
60

 Essa fundação, enquanto entidade mantenedora, tinha o objetivo de criar e manter a Universidade 

Federal de Sergipe e dividir com o Governo Federal as responsabilidades pela nova instituição. 

 
61

 Mais informações sobre a historia da Universidade do Maranhão, consultar: BONFIM, Maria Núbia 

Barbosa et all. Educação Superior no Maranhão 1991-2004. In: GIOLO, Jaime; RISTOFF, Dilvo (Orgs.). 

Educação Superior Brasileira 1991-2004: Maranhão. Brasília/DF: Inep, 2006. p. 21-81. 

 
62

 O processo de criação da Universidade de Sergipe foi elaborado pelos membros do CEE-SE, e 

entregue ao senador da República Francisco Leite Neto, que por sua vez apresentou ao ministro da 

Educação e Cultura Flávio Suplicy de Lacerda, juntamente com um dossiê sobre o ensino superior 

sergipano. Esse documento foi protocolizado pelo MEC, recebendo o número 550/64. Três relatores 

foram designados para acompanhar esse processo no Conselho Federal de Educação (CFE). Os primeiros 

foram Barreto Filho e Durmeval Trigueiro, os quais logo renunciaram à função. Por último, assumiu o 

relator Newton Sucupira que apresentou o anteprojeto de lei da criação da Universidade de Sergipe ao 

CFE, em 1966, e permaneceu atuando em defesa da criação até a efetiva instalação em 1968. 
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pela manhã, para voltar na segunda-feira a tarde), dispunhamos 

apenas da manhã da segunda-feira para a inspeção das Faculdades. 

Mesmo assim, tôdas as Faculdades foram visitadas (A CRUZADA, 

1966, nº. 1.170). 

 

Ao ser questionada sobre a importância dessa visita, a ex-aluna Maria Olga de 

Andrade relatou que esse fato definiu a criação da universidade em Sergipe. Nesse 

intervalo, ela também acrescentou que: 

 
Ele, o Newton Sucupira, eu conheci pessoalmente, era um camarada 

muito exigente, sabe? E por isso mesmo ele era muito acreditado e 

respeitado no ambiente do ensino superior...muito acreditado. Então 

quando ele chegou lá no Conselho Federal de Educação e falou que ia 

defender a criação da Universidade Federal de Sergipe, a partir daí o 

processo andou (ANDRADE, 2010). 

 

O conselheiro estadual João Moreira Filho ficou responsável por organizar a 

redação do documento de criação da FUFS
63

 e do estatuto desta. Outro anteprojeto de 

criação foi elaborado pelo representante do Conselho de Desenvolvimento de Sergipe 

(CONDESE), Jaime Andrade. Na discussão sobre ambas as propostas, os membros do 

Conselho decidiram fundir os dois projetos.  

Nessa etapa, o CEE-SE determinou que somente tivessem direito a voto nas 

propostas do anteprojeto de criação os representantes das entidades mantenedoras das 

faculdades isoladas. Isto repercutiu negativamente, pois dessa forma não teriam 

participação o diretor da Faculdade de Direito, que já era federalizada, e o diretor da 

Faculdade de Medicina, o qual tinha interesses divergentes de alguns integrantes da 

sociedade mantenedora dessa faculdade
64

.  

Em sua defesa, Dom Luciano Duarte
65

 alegou que as faculdades iriam deixar de 

ser dirigidas pelas cinco entidades mantenedoras para a posse de uma única: a Fundação 

                                                 
63

 No anteprojeto elaborado por João Moreira Filho, a FCFS, ao ser integrada à Universidade Federal de 

Sergipe, seria denominada de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sergipe. Cf. ANTE-PROJETO 

DE LEI. Autoriza ao Poder Executivo instituir a Fundação Universidade Federal de Sergipe e dá outras 

providências. São Cristóvão/SE: Arquivo do Departamento de Educação/UFS, 1966, s/p. 

 
64

 A Sociedade Civil Mantenedora da Faculdade de Medicina de Sergipe foi criada no dia 12 de junho de 

1953, como entidade mantenedora da futura Faculdade de Medicina. Nessa ocasião também foram 

escolhidos os médicos que seriam os professores da instituição. A primeira diretoria tomou posse no dia 

30 de junho do mesmo ano, elegendo como presidente, o médico Augusto César Leite. Cf. SILVA, 

Henrique Batista e. História da Medicina em Sergipe. Aracaju/SE: Gráfica Editora J. Andrade Ltda., 

2007. 

 
65

 Presidente da Câmera de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação. 
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Universidade Federal de Sergipe (FUFS). Por isso, somente os presidentes ou seus 

representantes deveriam ter direito a voto, porque já tinham experiência com essas 

entidades.  

De acordo com Lima (2009a), essa forma de aprovação fez com que as decisões 

se concentrassem nas mãos do Estado, através do Secretário Estadual de Educação 

Manoel Cabral Machado
66

, que mantinha a Faculdade de Ciências Econômicas e a de 

Química, e da Igreja, por meio de Dom Luciano Duarte, que mantinha a FCFS, e a de 

Serviço Social. No entanto, para Araújo (2008), além dessas duas unidades, o peso da 

esfera federal foi significativo. 

 
Além da autorização para a criação da universidade e da 

responsabilidade de financiá-la, julgamos que, no aspecto 

pedagógico, a Universidade Federal de Sergipe de maio de 1968 

devia mais ao Governo Federal (incluídos os órgãos componentes da 

administração indireta) do que aos atores locais. A atuação do 

Conselho Federal de Educação não pode ser relevada nas análises 

sobre a criação da UFS (ARAÚJO, 2008, p. 56-57). 

 

A esse respeito, é importante ressaltar que, apesar da exclusiva participação dos 

presidentes ou representantes das entidades mantenedoras na votação das propostas, 

outros integrantes das faculdades e da comunidade em geral também compartilharam 

das discussões através da imprensa local, de debates, de assembleias e de órgãos 

representativos. 

Depois de elaborado, o anteprojeto de Lei foi finalmente aprovado pelo 

Conselho Estadual de Educação em agosto de 1966 e pelo Conselho Federal de 

Educação em novembro desse mesmo ano. Mas somente em fevereiro de 1967 é que o 

Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, autorizou o Poder 

Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Sergipe, após sua aprovação 

no Decreto-Lei nº. 269/67.  
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 Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia, ocupou vários cargos em diferentes gestões do 

Governo de Sergipe. Foi membro do Partido Social Democrático, ocupando por três mandatos o cargo de 

deputado estadual. Com o movimento militar de 1964, Manoel Cabral Machado foi nomeado Secretário 

da Educação do Governo de Celso de Carvalho (1964-1967), função em que permaneceu até 1966. No 

mesmo ano foi eleito vice-governador de Lourival Baptista (1967-1970). No campo do magistério, 

Manoel Cabral atuou em várias escolas e em quatro faculdades do Estado. Com a criação da UFS foi 

incorporado como professor. 
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Numa retrospectiva sobre a redação desse regulamento, Dom Luciano Duarte se 

utilizou do jornal ―A Cruzada‖ para homenagear João Moreira Filho e dirigir críticas 

aos opositores, especialmente aos membros do jornal ―Gazeta de Sergipe‖ 
67

: 

 
Nesta caminhada, houve uma série de incompreensões lamentáveis, e 

houve também um jornal da terra, a Gazeta de Sergipe, que fez o que 

pode para atrapalhar o andamento dos trabalhos, inclusive atacando, 

de maneira grosseira e absolutamente injusta, o Dr. João Moreira 

Filho, a quem rendo aqui uma homenagem, por seu trabalho seguro e 

eficiente. Mas, isto são coisas do passado, e deixemos para trás esses 

obstáculos superados (A CRUZADA, 1966, nº. 1.465). 

 

De acordo com o Decreto nº. 269/67, a composição da universidade foi 

estruturada da seguinte forma:  

  
Art. 19 – Integram a Universidade Federal de Sergipe os seguintes 

estabelecimentos: 
 

I – Escola de Química de Sergipe, com a denominação de Instituto de 

Química; 

II – Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe; 

A Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, que fica desdobrada 

em: 

III – Faculdade de Filosofia e Educação; 

IV – Faculdade de Letras e Comunicação; 

V – Faculdade de Ciências Humanas (BRASIL, 1967b, s/p). 

 

No mencionado artigo, percebe-se pela primeira vez o registro da criação de uma 

Faculdade de Educação em Sergipe. Como se pode verificar, ela surgiu do 

desdobramento da FCFS, juntamente com outras duas unidades (Faculdade de Letras e 

Comunicação e Faculdade de Ciências Humanas) e foi inicialmente integrada à 

Faculdade de Filosofia.  

Em carta a Newton Sucupira, os estudantes da Faculdade de Direito de Sergipe 

rejeitaram algumas propostas desse regulamento, dentre elas a conservação da 

Faculdade de Filosofia, pois, segundo os acadêmicos, manteria a centralização do 

ensino básico. Contudo, esse decreto foi responsável pela desintegração de parte da 

FCFS e pela criação de faculdades específicas, respeitando assim as exigências de 

outros dois decretos federais, o de nº. 53/66 e o de nº. 252/67.  

                                                 
67

 As matérias do Jornal ―Gazeta de Sergipe‖, através da parceria entre seu proprietário, Orlando Dantas, 

e o diretor, Antônio Garcia Filho, tentavam convencer o alunado e o leitor em geral de que as decisões 

vinham sendo tomadas de forma antidemocrática, concentradas nos interesses pessoais de Dom Luciano 

Duarte. Para tanto, utilizavam-se de depoimentos de alguns alunos e professores que se demonstravam 

contra essa posição. 
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 Vale citar que Dom Luciano Duarte era repudiado por uma parte do corpo 

discente, que o considerava anticomunista, conservador, de direita e cooperador do 

Estado Autoritário
68

. Devido a uma série de desconfianças, principalmente no que se 

refere à intenção de criar uma Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

e assumir o cargo de reitor, parte dos estudantes rejeitou as propostas estabelecidas no 

anteprojeto de Lei da criação, aprovado pelo CEE-SE.   

 
A visão que se tinha era a de que Dom Luciano, com suas 

ferramentas intelectuais, provocasse um desconforto irreparável aos 

estudantes sergipanos que sofreriam pressões e até a perda do direito 

de prosseguirem seus estudos acadêmicos, por não estarem de acordo 

com as opiniões dele e irem de encontro através de idéias e atos de 

esquerda (LIMA, 2009b, p. 76). 

 

 Em seguida, foi elaborado o anteprojeto de estatuto da FUFS, aprovado em 

agosto de 1967. Participaram desse trabalho, com direito a voz e voto, os membros do 

Conselho Diretor
69

da Fundação, um representante de cada faculdade e dois 

universitários representando o corpo discente.  

No mês anterior, uma comissão composta por professores e alunos das 

faculdades produziu a redação final das emendas. Na elaboração, muitas das discussões 

surgiram recheadas de conflitos ocasionados pelos interesses em choque, como pode ser 

registrado no depoimento do ex-aluno da FCFS, Ivan Macedo Valença:  

  
Ah! Esse estatuto dava cada confusão, eles convocavam as 

assembleias, iam todos os estudantes, a estudantada ia para vaiar, 

gritar e era uma confusão, era um negócio de doido. Geralmente essas 

reuniões eram na Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia tinha 

um auditoriozinho que cabia umas cem, cento e cinquenta pessoas e 

tinha outras reuniões na de Ciências Econômicas. É, era cada 

assembleia. Eu morria de rir porque era gritaria, era fiu-fiu, era um tal 

de fiu-fiu, tanto que nessas assembleias eu te confesso com 

honestidade que não se discutia zorra nenhuma, certo! Tinha que ter 
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 Além de cooperador do Estado Autoritário, Dantas (2004) caracteriza-o como simpatizante da Ditadura 

Militar. Cf. DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1989-2000) Rio de Janeiro/RJ: Ed. Tempo 

Brasileiro, 2004. 

 
69

 O Conselho Diretor era responsável por administrar e decidir sobre o plano de aplicação de recursos da 

Fundação Universidade Federal de Sergipe. Seus integrantes foram escolhidos pelo Presidente da 

República, pelo Ministro da Educação e Cultura, pelo Governo do Estado e pela Petrobras. Pelo Governo 

Federal foram designados os senhores Dom Luciano Duarte (presidente), Antônio Xavier de Assis Júnior 

e Lauro de Brito Pôrto (vice-presidente), tendo como suplentes: Eduardo Vital Santos Melo, Manoel 

Achiles Lima e Antero Pales Carozzo. O Ministério da Educação indicou Clóvis Conceição, sendo 

suplente João Moreira da Silva. Foram representantes do Estado de Sergipe Carlos Alberto Barros 

Sampaio, titular, e José Amado Nascimento, suplente; já a Petrobras fez-se presente no Conselho Diretor 

da Universidade através dos engenheiros José Francisco Sobral e José Barreto de Souza. 
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depois uma outra conversa, mais reservada, etc. e tal, entendeu? 

(VALENÇA, 2010). 

 

 Depois de concluído, o plano de regulamento fora enviado a Newton Sucupira 

para aprovação do Presidente da República, Artur da Costa e Silva, e ser publicado no 

Diário Oficial da União. De acordo com o Estatuto da Fundação: 

 
Art. 20º - Constituem inicialmente, a Universidade Federal de Sergipe 

os seguintes estabelecimentos: 
 
I - Escola de Química de Sergipe, com a denominação de Instituto de 

Química; 

II – Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe; 

III – Escola de Serviço Social de Sergipe, com a denominação de 

Faculdade de Serviço Social; 

IV – Faculdade de Medicina de Sergipe; 

V – Faculdade Federal de Direito de Sergipe, com a denominação de 

Faculdade de Direito; 

VI – Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, que fica desdobrada: 

                           1. Faculdade de Filosofia e Educação; 

                           2. Faculdade de Letras e Comunicação; 

                           3. Faculdade de Ciências Humanas; 
VII – Instituto de Biologia criado pelo Art. 20, alínea ―a‖ do Decreto-

Lei nº. 269, de 28 de fevereiro de 1967; 

VIII – Instituto de Matemática e Física, criado pela alínea ―b‖do Art. 

20 do Decreto-Lei nº. 269, de 28 de fevereiro de 1967 (ESTATUTO 

DA FUFS, 1967, s/p). 

 

 Diante desse documento compreende-se que a Faculdade de Educação 

permaneceu com a mesma configuração do Decreto-Lei nº. 269/67, que institui a FUFS. 

Contudo, é preciso advertir que nesse período a Faculdade de Filosofia e Educação 

ainda não havia sido instalada e que a ideia de criação era uma solicitação legal que 

estava no papel. 

 Com a aprovação do estatuto, os bens móveis e imóveis da Faculdade Católica 

de Filosofia de Sergipe deveriam ser doados ao patrimônio da fundação e integrados à 

universidade, como se verifica no Art. 3ª, item III: 

 
Art. 3º - O patrimônio da Fundação é constituído dos seguintes bens e 

direitos: 
 
 III – bens móveis e imóveis da Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe, que na data do Decreto-Lei nº. 269, supracitado, estavam 

sendo utilizados pela referida Faculdade integrada na Universidade 

(ESTATUTO DA FUFS, 1967, s/p). 
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Apesar disso, a efetiva concessão não ocorreu, pois a entidade mantenedora da 

faculdade, a Sociedade Sergipana de Cultura, recusou-se a doar definitivamente o 

prédio mediante Escritura de Instituição da FUFS, registrada em cartório no ano de 

1968. Foram cedidos definitivamente apenas os móveis pertencentes à faculdade e ao 

Colégio de Aplicação, além da concessão ao empréstimo de seu prédio pelo prazo de 

sete anos.  

 

 

 
Figura 03 – Solenidade de assinatura da Escritura de Instituição da FUFS -

1968. Da esquerda para a direita: Luiz Santana (escrivão), Dom Vicente 

Távora, governador Lourival Batista, Dom Luciano Duarte, José Aquiles de 

Lima e dois locutores.  

Acervo: Instituto Dom Luciano Duarte (IDLD). 

 

 

A solenidade de assinatura da Escritura de Instituição da FUFS foi realizada em 

30 de abril de 1968, no Palácio Olímpio Campos. Esse evento concretizou a doação do 

patrimônio representado pelos móveis e imóveis pertencentes às faculdades isoladas 

localizadas na capital. De acordo com os registros da ata,  

 
 [...] a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe e o Colégio de 

Aplicação da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, ficará 

cedido à Fundação Universidade Federal de Sergipe, pelo prazo de 

(7) anos [...]. Foi dito ainda pela Sociedade Sergipana de Cultura, na 

forma acima representada, na qualidade de mantenedora da Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe e do Colégio de Aplicação da mesma 

Faculdade, que ficam incorporados à Fundação Universidade Federal 
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de Sergipe, todos os móveis, compreendendo mobiliário, máquinas, 

biblioteca, material de laboratório, existentes na Faculdade Católica 

de Filosofia de Sergipe e no Colégio de Aplicação [...] (ESCRITURA 

DE INSTITUIÇÃO DA FUFS, 1968, s/p.). 

   

O intrigante é que, desde 1963, o Conselho Diretor da Sociedade Sergipana de 

Cultura havia resolvido doar os bens da FCFS à Universidade de Sergipe, pois 

 
[...] os conselheiros chegaram unanimemente a conclusão de 

decidirem incorporar a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe à 

Universidade de Sergipe, doando-lhe todo o seu atual patrimônio, 

estabelecendo, entretanto, uma condição na doação, que seria a 

reversão do patrimônio da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 

à Sociedade Sergipana de Cultura, em caso de a Universidade de 

Sergipe vir a extinguir-se (ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO 

DIRETOR DA SOCIEDADE SERGIPANA DE CULTURA, 1963, 

s/p.). 

 

 No entendimento de Valença (2010), o prédio da rua de Campos havia sido uma 

conquista, sobretudo de Dom Luciano Duarte e de alguns católicos. No seu depoimento, 

ele explica essa decisão: 

 
Veja bem, o prédio foi um esforço pessoal dele, da comunidade 

católica. Tá entendendo? Então naturalmente ele cedeu o curso, mas 

ele não cedeu o prédio. Por exemplo, vendia a locadora, vendia o 

acervo e não o prédio. O prédio é outra história, então foi o que 

aconteceu com ele (VALENÇA, 2010). 

 

 Após a aprovação do Estatuto da Fundação, passou a ser desenvolvido o 

anteprojeto do primeiro estatuto da Universidade Federal de Sergipe. A primeira reunião 

do grupo de trabalho ocorreu no dia 25 de agosto de 1967, na sala do CONDESE, sob a 

presidência do professor e secretário de Educação e Cultura, Carlos Alberto Sampaio. 

Sobre as reuniões desse grupo de trabalho, a secretária do Conselho Diretor e 

responsável pela elaboração das atas, Wilma Leal de Oliveira, narra: 

 

O anteprojeto do estatuto era submetido à apreciação do plenário e 

após discussões se chegava a um consenso. Nada se impunha, cada 

interessado expressava sua opinião e defendia o seu ponto de vista. 

Convém ressaltar a atuação do presidente Carlos Alberto, que tinha 

uma didática e uma postura relevante para conduzir as reuniões, o que 

deixava todo mundo à vontade (OLIVEIRA, 2010). 

 

A primeira reunião teve a participação de 22 membros, dentre eles: 

representantes dos diretórios acadêmicos, professores e diretores das faculdades, 



39 

 

integrantes do Conselho Diretor da FUFS, o deputado estadual Gilton Garcia, 

representantes do Governo Federal e do Conselho Estadual de Educação. 

Na versão de Dom Luciano Duarte, em relato ao jornal ―A Cruzada‖, de 6 de 

janeiro de 1968, ambos os Estatutos foram elaborados pelo plenário da Universidade, 

que, segundo ele, 

 
[...] é o grupo de trabalho que, a pedido do Conselho Diretor da 

Fundação Universidade Federal de Sergipe, elaborou os ante-projetos 

dos Estatutos da Fundação e da própria Universidade. Esse plenário 

era constituído dos membros do Conselho Diretor, dos diretores das 

faculdades, de um representante de cada congregação da faculdade, 

de um representante do corpo discente de cada faculdade e de uma 

representação do CEE-SE (A CRUZADA, 1968, nº. 1.526). 

 

Em outubro de 1967, ao concluir o anteprojeto, o presidente do Conselho Diretor 

foi até Recife com a finalidade de apresentá-lo a Newton Sucupira, relator do processo 

de criação da UFS no CFE, e conhecer sua posição sobre a matéria.  

O conselheiro federal, ao analisar o regulamento, afirmou que teria seu parecer 

contrário em vários aspectos, sobretudo por apresentar propostas que não respeitavam a 

ordem legal. Nesse ensejo, Dom Luciano Duarte se justificou, alegando que todas as 

decisões foram adotadas de forma coletiva.  

Ao retornar de Recife, o mesmo levou as recomendações ao conhecimento dos 

membros do plenário da universidade e aconselhou que estes ajustassem o estatuto 

dentro das exigências legais e superiores. Tais sugestões foram acatadas, mas isso não 

ocorreu de forma pacífica, pois alguns representantes discentes não aceitaram as 

recomendações. Em depoimento ao jornal ―A Cruzada‖, o presidente do Conselho 

Diretor esclareceu que: 

 
Em fins de Outubro, viajei a Recife, para trocar idéias com o Dr. 

Newton Sucupira, sôbre o nosso ante-projeto. O professor da 

Universidade de Pernambuco, que tem sido um grande amigo da 

Universidade de Sergipe, aceitou fazer uma primeira revisão, 

informal, no texto que nós tínhamos elaborado. Com sua grande 

experiência no assunto, pois há muitos anos participa do Conselho 

Federal de Educação, o Dr. Sucupira sugeriu modificações oportunas 

[...] (A CRUZADA, 1968, nº. 1.526). 
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Entretanto, no decorrer da pesquisa não foram encontrados os livros de atas
70

 

com o registro das reuniões do grupo de trabalho para a elaboração desse dispositivo 

legal
71

. Diante disso, tornou-se arriscado concluir o desenrolar dos fatos, principalmente 

no que se refere aos acordos e divergências nas discussões entre os membros 

responsáveis pela sua elaboração e pelo conselheiro federal.  

Na impossibilidade de comprovar alguns episódios, a falta dessas fontes nos 

levou a ―[...] questionar a documentação histórica sobre as lacunas, interrogar-se sobre 

os esquecimentos, os hiatos, os espaços em branco na história‖ (LE GOFF, 2003, p. 

109). Além disso, proporcionou a criação de algumas hipóteses
72

 acerca do sumiço 

desses documentos. 

Pensando nisso, Lucien Febvre recomenda ao historiador utilizar diferentes 

pistas: 

 
A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 

existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, 

quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 

permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais 

(LE GOFF, 2003, p. 98). 

 

O Conselho Diretor enviou em novembro a secretária Wilma Leal para Recife 

com o objetivo de levar o projeto reformulado até Newton Sucupira, a fim de que ele 

apresentasse ao Conselho Federal de Educação. Segundo a secretaria Wilma, nessa 

etapa: 

 
Aprovado o anteprojeto do Estatuto, o presidente encaminhou-o para 

ser devidamente aprovado pelo CFE. O importante agora era que o 

anteprojeto fosse entregue pessoalmente ao Dr. Newton Sucupira, 

relator do processo da Universidade, para evitar extravio e demora na 
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 No que se refere à pesquisa sobre o grupo de trabalho de elaboração do Estatuto da UFS, foi encontrada 

a fotocópia da ata com o registro da primeira reunião que foi cuidadosamente preservada e cedida 

gentilmente pela ex-secretária do Conselho Diretor Wilma Leal de Oliveira, assim como a fotocópia da 

minuta preliminar do Estatuto da Universidade Federal de Sergipe, cedida por Carmen Dolores Cabral 

Duarte. 

 
71

 Até o momento não foram encontradas explicações exatas para elucidar a ausência de tais documentos. 

Em torno disso, é preciso esclarecer que o desaparecimento dessas fontes impossibilitou uma 

compreensão mais profunda com respeito às decisões adotadas durante as reuniões.  

 
72

 De acordo com alguns funcionários da Universidade, naquele momento não havia interesse em 

preservar a história da UFS, a preocupação imediata era desocupar espaço, por isso muitos documentos 

foram jogados fora ou perdidos. Outra suposição está relacionada à mudança do antigo prédio da Reitoria 

(localizado na rua de Lagarto, nº 952) para o campus no município de São Cristóvão em 1980, pois diante 

dessa transferência muitos documentos foram perdidos. 
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entrega, o que foi concretizado na Faculdade de Filosofia de Recife 

(OLIVEIRA, 2010).  

 

Após a correção, Newton Sucupira apresentou o parecer sobre o Estatuto da 

Universidade de Sergipe na última sessão extraordinária do CFE, em dezembro de 

1967. O projeto, aprovado por unanimidade pelos membros da Câmara de Ensino 

Superior do CFE, foi baixado em diligência para efeito de serem levadas em conta 

várias observações. Em matéria publicada no jornal ―A Cruzada‖, Dom Luciano Duarte 

relatou que: 

 
Essas observações são todas de menor monta, solicitando ligeiras 

alterações ou pedindo alguns esclarecimentos. Isto importa em dizer 

que o ante-projeto do Estatuto da Universidade Federal de Sergipe, 

elaborado pelo que se designou o plenário da Universidade, foi aceito 

na sua parte substancial e na sua estrutura. O que não deixa de ser 

lisonjeiro para seus autores (A CRUZADA, 1968, nº. 1.526). 

 

Em seguida, o relator do processo de criação da UFS comunicou a Dom Luciano 

Duarte que este deveria ir até Recife para alterar novamente algumas propostas do 

projeto que estava em tramitação no CFE. No dia 2 de janeiro ele embarcou: 

 
Viajou ontem à tarde para Recife D. Luciano Duarte atendendo 

convite formulado pelo Dr. Newton Sucupira membro do Conselho 

Federal de Educação, tratará com êste assuntos atinentes as emendas 

que deverão ser formuladas no Estatuto da Universidade Federal de 

Sergipe, que está tramitando no Conselho Federal de Educação 

(DIÁRIO DE ARACAJU, 1968, nº. 536). 

 

 Dentre as recomendações, Newton Sucupira estabeleceu que a Faculdade de 

Filosofia e Educação perdesse a parte de Filosofia, que seria transferida para o Instituto 

de Ciências Humanas e passaria a ser Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Nessa 

disposição, o conselheiro federal, a quem coube coordenar as comissões de estudos do 

CFE para instalar a Faculdade de Educação no país, teve uma posição definidora, já que 

não aceitou a ligação entre as duas faculdades. Para ele, 

 
a atual reestruturação da universidade brasileira ao determinar o 

desdobramento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

extinguiu, portanto uma instituição já ultrapassada pelo estado 

presente das ciências e pelos princípios da moderna organização 

universitária (SUCUPIRA, 1969, p. 272). 
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Isso pode ser justificado pela determinação dos Decretos-Leis nº. 53/66 e 

252/67, também elaborados por ele, com a intenção de extinguir as faculdades de 

filosofia no Brasil. Apesar disso, em Sergipe percebe-se um certo interesse do diretor da 

Faculdade Católica de Filosofia em garantir a sobrevivência da instituição e em manter 

o que ele denomina de status quo entre as duas unidades.  

 Nesse procedimento, Dom Luciano Duarte questionou se o Estatuto da 

Universidade tinha força legal e superior ao Decreto nº. 269, de 28 de fevereiro de 1967, 

assinado pelo presidente da República, para realizar tal modificação, pois esse 

documento seria aprovado pelo CFE e homologado pelo ministro da Educação e 

Cultura. Ele também perguntou se essa estrutura poderia permanecer sem alterações. 

Em carta, o eclesiástico indagou a Newton Sucupira os seguintes pontos: 

 
Haveria grave inconveniente em que fosse conservada sem alteração, 

como está no Decreto-Lei nº. 269, a Faculdade de Filosofia e 

Educação? Entendo que Filosofia ficaria bem no Instituto de Ciências 

Humanas. Entretanto, haveria grande conveniência local em que o 

curso de Filosofia ficasse junto a Faculdade de Educação. O senhor 

sabe como são as circunstâncias. Em nosso caso, elas aconselhariam a 

permanência do ―status quo‖: Faculdade de Filosofia e Educação. 

Mas se não for possível, far-se-á como necessário (CARTA DE DOM 

LUCIANO A NEWTON SUCUPIRA, 1967, s/p.). 

 

Tradição, razões práticas, argumentos teóricos, tudo pesava a favor do status 

quo. Assim, diante de tanta estima apresentada por Dom Luciano Duarte, questiona-se o 

seu verdadeiro empenho nessa manutenção. Supõe-se que o real interesse estava no 

vínculo entre a Faculdade Católica de Filosofia e a formação docente, pois ele 

comungava da ideia de que essa faculdade tinha como principal objetivo formar 

professores secundários
73

. Mas, como essa função foi removida e cedida à FACED, a 

única maneira de garantir a conservação desse papel à FCFS era unir as duas unidades. 

Esse episódio registra com nitidez o impasse entre essas duas autoridades no 

campo acadêmico. Segundo Bourdieu (1983b), as manifestações de poder são 

reproduzidas através do acúmulo do capital (cultural, científico, político, simbólico, 

social) e do habitus, recurso mediador entre os agentes e sua estrutura.  

Para o sociólogo, essa estrutura é especialmente determinada pela distribuição 

do capital científico e cultural num dado momento. Em outras palavras, os agentes 
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 Para Dom Luciano Duarte, a finalidade central das faculdades de filosofia era formar o professorado 

secundário. Essa informação foi publicada na matéria em comemoração aos dez anos da FCFS. Cf. A 

CRUZADA. 10 anos de Faculdade de Filosofia. Aracaju/SE, 23 de setembro de 1961. Ano XXV, nº. 

1.220. 
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(indivíduos ou instituições) caracterizados pelo volume de seu capital determinam a 

estrutura do campo em proporção ao seu peso, que depende do peso de todos os outros 

agentes, isto é, de todo o espaço. Mas, contrariamente, cada agente age sob a pressão da 

estrutura do espaço que se impõe a ele tanto mais brutalmente quanto seu peso relativo 

seja mais frágil (BOURDIEU, 1983b). 

Dessa forma, a posição ocupada por Dom Luciano Duarte no campo acadêmico 

sergipano, durante algumas décadas, conferiu-lhe a possibilidade de lidar com as regras 

do jogo, ora conservando, ora modificando, ora arriscando a própria posição. 

Embora o presidente do Conselho Diretor da FUFS sustentasse a ideia de 

ligação, a modificação foi efetuada e corrigida mediante o Estatuto da Universidade. Em 

janeiro de 1968, Dom Luciano Duarte enviou o projeto do Estatuto com as alterações 

sugeridas. Logo, o ministro da Educação e Cultura Tarso Dutra aprovou o documento e 

homologou no dia 1º de fevereiro do mesmo ano. 

Em sua estrutura, a Universidade de Sergipe foi constituída de unidades, 

subunidades e órgãos suplementares; órgãos de coordenação das atividades 

interescolares e órgãos superiores de administração. Sendo que as unidades 

universitárias compreendiam os institutos e as faculdades.  

No que se refere à faculdade, o estatuto estabeleceu que: 

 
Art. 12º - Faculdade é uma Unidade destinada a ministrar 

integralmente, aos alunos com formação básica, mediante programas 

de estudos e pesquisa nos respectivos campos de aplicação científica, 

tecnológica e cultural, cursos de graduação de caráter profissional, 

assim como os de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, 

treinamento profissional, atualização, extensão universitária e outros, 

na forma da Lei (ESTATUTO DA UFS, 1968, s/p). 

 

 E completa com o Artigo 16º, assegurando que a universidade seria constituída 

dos seguintes estabelecimentos:  

 
a) Instituto de Biologia; 

b) Instituto de Física e Matemática; 

c) Instituto de Química; 

d) Instituto de Letras; 

e) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas; 

f) Faculdade de Ciências Econômicas; 

g) Faculdade de Direito; 

h) Faculdade de Educação; 

i) Faculdade de Medicina; 

j) Faculdade de Serviço Social (ESTATUTO DA UFS, 1968, s/p). 
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Nesse item, aparece pela primeira vez a Faculdade de Educação desintegrada da 

Faculdade de Filosofia e ao lado de nove outras unidades de ensino superior que 

passaram a compor a Universidade Federal de Sergipe. É claro que neste capítulo não 

temos a intenção de julgar se a nova configuração proporcionou mudanças, mas é 

importante advertir que ela representou novas expectativas no que se refere à produção 

do conhecimento e à formação de professores.  

Essa instituição permaneceu integrada ao Centro de Coordenação da Área das 

Ciências Humanas, ao lado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e as seguintes 

faculdades: Direito, Ciências Econômicas e Serviço Social. 

O Artigo 16º também ilustra que, apesar da Faculdade de Educação surgir do 

desmembramento da FCFS, esta unidade continuou existindo, especialmente por força 

do entusiasmo de seu diretor. Talvez essa insistência tenha ocorrido por caracterizar sua 

área de formação e atuação, ou pela representação histórica da ligação entre as 

faculdades de filosofia e a Igreja Católica. No caso de Sergipe, a união era entre a FCFS 

e a Diocese de Aracaju. 

Com relação a esse vínculo, Fernandes (1962, p. 230) expõe que essas 

faculdades se constituíram ―[...] em meros centros de transmissão escolástica de 

conhecimentos, divorciados da pesquisa básica e dos padrões verdadeiramente 

modernizados de ensino e da busca criadora do saber original‖. Basta lembrar que a 

criação de faculdades de filosofia católicas é fruto da disputa, entre elites laicas e 

católicas, pelo controle da educação, em especial do ensino superior, com o objetivo de 

ressocializar as elites brasileiras com base nos princípios ético-religiosos da moral 

católica
74

.  

Segundo a teoria de Bourdieu (1999), essa configuração representava algumas 

estratégias dos agentes católicos na disputa pelo poder no campo religioso
75

. Através da 

influência sobre o ensino superior, a Igreja Católica buscava adquirir uma maior 

extensão de sua atuação e privilégios perante as demais religiões.  

                                                 
74

 As faculdades católicas de filosofia foram criadas a partir de 1940, tornando-se o embrião das 

universidades católicas fundadas a partir de 1946. SALEN, Tânia. Do Centro Dom Vital à Universidade 

Católica. In. SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria 

Ribeiro. Tempos de Capanema. São Paulo/SP: Fundação Getúlio Vargas e Editora Paz e Terra, 1984. 
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 Para Bourdieu (1999), campo religioso compreende o espaço onde os indivíduos e instituições têm sua 

posição determinada pela quantidade de capital material e simbólico que detêm, concorrendo pelo 

monopólio da gestão dos bens de salvação e do exercício legítimo do poder, de forma a modificar e 

introduzir um habitus, isto é, um sistema de disposições que funciona como princípio gerador de práticas 

e representações. 
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Enquanto aguardava a publicação do estatuto da universidade no Diário Oficial 

da União, foram iniciados os preparativos para a festa de inauguração. Durante esse 

intervalo, também foi realizada a organização para a incorporação definitiva das 

faculdades e de seu patrimônio. Em carta enviada dia 19 de março, destinada a José 

Rollemberg Leite, Dom Luciano Duarte relata essas etapas:  

 
Estou aguardando, de uma hora para outra, a publicação dêsse 

Estatuto, para podermos pensar imediatamente na instalação da 

Universidade. No plano local, estamos ultimando os preparativos para 

a incorporação. Tinha havido um atraso na documentação da Escola 

de Química, mas já resolvemos o impasse [...]. No Brasil, quase 

sempre se pode ―dar um jeito‖ nas coisas... (CARTA DE DOM 

LUCIANO A JOSÉ ROLLEMBERG LEITE, 1968, s/p.). 

 

Dom Luciano Duarte tinha prestígio junto ao Conselho Federal de Educação, e 

isso o favoreceu nas suas decisões. É importante lembrar que, devido à sua ligação com 

os membros do MEC e do CFE no processo de tramitação da UFS, foi nomeado para 

integrar o Conselho Federal de Educação, substituindo o conselheiro Alceu de Amoroso 

Lima no dia 05 de março de 1968, antes mesmo da instalação
76

. Além disso, assumiu 

um importante cargo na UFS e elegeu como reitor
77

 um aliado.  

 Diante dessas informações, pode-se constatar que Dom Luciano Duarte, além de 

obter notoriedade e prestígio no campo acadêmico, detinha visibilidade no ambiente 

político, religioso e social. 

Em 15 de maio de 1968, foi finalmente realizada a solenidade de instalação da 

UFS. Durante a comemoração, os membros da Câmera do Ensino Superior do CEE/SE 

decidiram prestar uma homenagem de gratidão ao conselheiro federal Newton Sucupira 

pela sua dedicação no movimento em prol da criação da UFS. Seu nome foi lembrado 

pelo governador Lourival Baptista como sendo um dos elementos que mais se 

interessaram pela nova universidade, recebendo prolongados aplausos. Sucupira 

também reconheceu em público o esforço do governador e do conselheiro Dom Luciano 

Duarte. 
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 Nomeado por decreto do presidente da República Artur da Costa e Silva. 

 
77

 A nomeação do reitor João Cardoso Nascimento Júnior foi realizada após a votação dos membros do 

Conselho Diretor. A deliberação foi tomada por unanimidade de votos na sessão plenária daquele 

Conselho. 
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Figura 04 – Solenidade de instalação da UFS no Instituto Histórico 

e Geográfico de Sergipe, em 15 de maio de 1968. Da esquerda para 

a direita, estão: José Aquiles de Lima, Clóvis Conceição, reitor João 

Cardoso Nascimento Júnior, conselheiro Newton Sucupira (em pé), 

arcebispo Dom José Vicente Távora, vice-governador Manoel 

Cabral Machado e governador Lourival Baptista. 

Acervo: Instituto Dom Luciano Duarte (IDLD). 

 

Durante a festividade, o relator Newton Sucupira declarou: 

 
Sentir-se pessoalmente orgulhoso por está vinculado à instauração da 

Universidade de Sergipe que considerava fruto da cooperação de 

várias vontades, cada uma atuante em seu setor próprio: mestres, 

Conselho Federal e políticos os quais, apesar das dissensões, naturais 

em toda a luta, procuravam realizar a aspiração do povo sergipano: a 

universidade que, por esta razão, trazia o selo da autenticidade, isto é, 

ser emanada da própria comunidade (A CRUZADA, 1968, nº. 1.545). 

 

Nesse ponto, é necessário explicar ao leitor que, apesar da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe ser criada em fevereiro de 1967 (através do Decreto-

Lei nº. 269) e a doação do patrimônio das faculdades isoladas ocorrer em abril do ano 

seguinte, a instalação da universidade somente ocorreu em 15 de maio de 1968, 

momento em que as faculdades foram efetivamente incorporadas à universidade. 

Contudo, perante o âmbito legal, a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe 

havia sido integrada à UFS desde 1967, no momento de sua criação. Aquela, ao ser 

definitivamente incorporada, continuou com a mesma denominação e os mesmos 

funcionários, com exceção dos professores que não tinham formação superior. Além 
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disso, seus alunos passaram a não pagar mensalidades
78

 e os funcionários a receber pelo 

Governo Federal. 

Através de carta, Dom Luciano Duarte comenta o repasse de seiscentos mil 

cruzeiros novos para o primeiro pagamento dos professores da universidade referente ao 

mês de maio de 1968:  

 
Tenho todo empenho em instalar a Universidade quanto antes, e 

empossar o reitor e os dois vice- reitores. No Banco do Brasil de 

Aracaju já está a primeira parcela para pagamento de professores: 

NCr$ 600.000,00 (CARTA DE DOM LUCIANO A JOSÉ 

ROLLEMBERG LEITE, 1968, s/p). 

 

Até o ano de 1968, momento em que foi desmembrada e incorporada 

efetivamente à UFS, a FCFS havia diplomado 72 professores, distribuídos nos 

diferentes cursos de graduação oferecidos e interrompidos
79

 em diferentes períodos. 

Com relação ao corpo docente, atuaram 28 professores durante os dezessete anos de 

existência (NUNES, 2007). 

No dia 24 de agosto de 1968, o Conselho Diretor homologou a decisão do 

Conselho Universitário (CONSU)
80

 com referência ao desdobramento da Faculdade 

Católica de Filosofia em três novas instituições
81

. Esse dia representou a última 

oportunidade de existência da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, transformada 

pelo reitor da UFS em Faculdade de Educação e em dois institutos básicos: de Letras
82

 e 

de Filosofia e Ciências Humanas.  

 

                                                 
78

 Existem registros que evidenciam a cobrança de anuidades aos estudantes da Universidade, mas isso 

não foi confirmado pelos ex-professores e ex-alunos. 

 
79

 No ano de 1951, só funcionaram os cursos de Geografia e História, Filosofia e Matemática, sendo que 

anos depois começaram a atuar os cursos de Letras Neo-latinas (1952), Letras Anglo-Germânicas (1953), 

Didática (1954) e Pedagogia (1968). A partir de 1958, ficou suspenso o funcionamento das graduações de 

Matemática e Filosofia, por motivos de ordem econômica e por falta de alunos. 

 
80

 Os órgãos colegiados da UFS (CONSU e CONEP) tinham o objetivo de legislar especificamente para o 

âmbito interno da universidade, sobre assuntos administrativos, de ensino e pesquisa. 

 
81

 Essa deliberação foi autorizada pelo CONSU no dia 22 de agosto através da primeira Resolução da 

UFS, registrada com o número 01/68. 

 
82

 Além da denominação de Instituto de Letras, essa unidade também era conhecida como Instituto de 

Letras e Artes, e Instituto de Letras, Artes e Comunicação. Como esse não é o nosso objeto de estudo, não 

foi possível analisar mais profundamente essas distintas designações. 
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Figura 05 - Reunião do Conselho Diretor da FUFS. Do lado esquerdo: 

reitor João Cardoso Nascimento Júnior, conselheiro Clóvis Conceição, 

secretária Wilma Leal. Do lado direito: conselheiro Lauro de Britto 

Porto, conselheiro Osman Hora Fontes e conselheiro Aquiles Lima, e 

centralizado: Dom Luciano Duarte. 

Acervo: Arquivo pessoal de Wilma Leal de Oliveira. 

 

Para assinalar tal evento, a ex-congregação da FCFS realizou uma reunião com 

todos os professores e alunos daquele estabelecimento de ensino, com a finalidade de 

homenagear o criador da faculdade, Dom Fernando Gomes
83

 e o bispo de Aracaju, Dom 

Luciano Duarte, até então seu diretor.  

Na ocasião, falaram os professores José Silvério Leite Fontes e Maria Thétis 

Nunes, recordando uma luta de 18 anos que culminou com a criação e instalação da 

faculdade. O reitor João Cardoso Nascimento Júnior fez a comunicação oficial do 

desdobramento em três novas unidades, conforme o aprovado pelo Conselho Diretor da 

Fundação e Conselho Universitário da UFS. 

 De acordo com essa nova realidade, tal fato passou a ser tido como consequência 

da ―Lei Dialética da Existência‖. Em discurso, o professor Silvério Fontes, por ocasião 

da homenagem que o corpo docente da Faculdade Católica de Filosofia prestou a Dom 

Luciano Duarte, esclareceu o termo utilizado e ressaltou: 

 
Caros professores: Não nos surpreendemos. Essa é a Lei da Dialética 

da existência. As árvores deixam cair às folhas secas para revestir-se 

de tenras hastes. O momento subseqüente suprime o anterior, mas o 
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 Nesse período, Dom Fernando Gomes era bispo da Arquidiocese de Goiânia. 
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assume e eleva transformando-o em outra realidade. Resta contemplar 

a individualidade daquilo que desapareceu, a valiosidade de sua 

presença arrancada à vida, num ato de espírito, o que prolonga sua 

existência numa visão propriamente humana. É uma das grandes 

conquistas da nossa espécie eternizar as cousas perdidas. Para isso 

estamos aqui. No tôpo do mastro da gávea como os marinheiros, 

estendemos a vista pela esteira dos nossos caminhos, pelo sulco 

aberto nas vagas (A CRUZADA, 1968, nº. 1.566). 

 

 Resta saber como na prática foram implantadas tais mudanças e que resistências 

encontraram em velhos hábitos estabelecidos e persistentes. A reorganização dos 

mecanismos de decisão, a divisão de áreas de trabalho e no nível das autoridades 

centrais, a nova composição dessa faculdade por departamentos, o novo status e a nova 

carreira do professor, a nova composição dos cursos por disciplinas distribuídos por 

diferentes departamentos e possivelmente situados em outras faculdades, a nova seleção 

para o ingresso de alunos e professores e a legitimação da Faculdade de Educação no 

campo do ensino superior sergipano serão alguns dos questionamentos discutidos no 

item seguinte e nos próximos capítulos. 

Será que a simples alteração - de nome de Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe para Faculdade de Educação - importará em reestruturação e métodos de 

trabalho diferentes? O ingresso dessa instituição na Universidade Federal de Sergipe 

implica alguma transformação? Grande foi a expectativa em torno da nascente 

Faculdade de Educação. 

 

1.3 – O surgimento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Sergipe 

 

A nova organização do ensino superior sergipano, em decorrência da criação da 

Universidade Federal de Sergipe, proporcionou a fundação da Faculdade de Educação e 

sua instalação em 24 de agosto de 1968 por força da Resolução nº. 1/68, aprovada pelo 

reitor João Cardoso do Nascimento Júnior
84

. Logo, essa faculdade tornou-se um órgão 

integrado à Universidade Federal de Sergipe, sendo responsável pela formação dos 

                                                 
84

 A Resolução nº. 1/68 foi autorizada pelo CONSU/UFS na sessão de 22 de agosto de 1968, mas a 

concretização do desdobramento da FCFS só ocorreu após uma reunião realizada com a ex-congregação 

da faculdade e a assinatura do reitor João Cardoso Nascimento Júnior, em 24 de agosto do mesmo ano. 

Cf. LIVRO DE ATA DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, 1968, p. 12. 
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técnicos em educação
85

 e dos licenciados para o ensino médio ou normal, por meio dos 

cursos de Pedagogia e das disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura, 

respectivamente.  

A Resolução nº. 1/68 tinha a finalidade de estabelecer as normas para a 

instalação das unidades criadas com o desdobramento da FCFS. Com relação à FACED, 

a condição inicial foi nomear pro tempore a sua direção, a professora Cacilda de 

Oliveira Barros. Esse regulamento também foi responsável por anunciar a comissão de 

elaboração do regimento da faculdade, com a convocação dos professores Ovídio 

Valois, Maria Olga de Andrade e Maria Auxiliadora Campos Medeiros, além da 

representante discente Ana Maria Dantas Soares.  

A primeira diretora da faculdade relatou como foi o seu ingresso: 

 
Eu fui nomeada pelo então Reitor Doutor João Cardoso do 

Nascimento Júnior, diretora pro tempore. Esse pro tempore 

significava por um determinado tempo, ou então, até quando você for 

importante no trabalho que nós queremos agora, e a missão era essa: 

implantar a Faculdade de Educação e fazer funcionar o curso de 

Pedagogia com as suas habilitações. Foi até a primeira portaria do 

reitor, foi em 68, não somente eu, a professora Maria da Glória 

Monteiro e a professora Tereza Prado (BARROS, 2010). 

 

As professoras Maria da Glória Costa Monteiro e Terezinha do Menino Jesus 

Leite Prado assumiram respectivamente os cargos da direção das outras duas unidades 

criadas com o desmembramento: o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do 

Instituto de Letras. Todas elas foram escolhidas pelo ex-diretor da FCFS, Dom Luciano 

Duarte, e tornaram-se diretora pro tempore dessas unidades. 

A então diretora da Faculdade de Educação, Cacilda de Oliveira Barros, tinha 

uma formação superior no curso de Letras Neo-Latinas pela Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe e já vinha atuando como docente dessa instituição desde 1967. Ao 

concluir a especialização em Orientação Educacional, foi convidada pelo diretor 

daquela faculdade para ocupar a cadeira de Elementos da Administração Escolar, 

substituindo o professor José Rollemberg Leite. Este, enquanto catedrático dessa 

cadeira, estava impossibilitado de assumir tal função devido a sua ocupação com a 
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 Após 1969, os técnicos em educação serão substituídos pelos especialistas em diferentes habilitações: 

Administração Escolar, Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Inspeção Escolar e Magistério. Essa 

mudança foi determinada pelo Parecer do CFE nº. 252/69 e da Resolução nº. 2/69. 
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política e as atividades em outros dois cursos superiores
86

. No desenrolar dos fatos, 

Barros (2010) explicou: 

 
Fui eu quem foi conversar com o Doutor José Leite. Eu entrei 

substituindo-o, tanto que no caso de vir acontecer a universidade e a 

nomeação, José Leite seria o professor titular e eu sairia, porque eu 

era auxiliar. Hoje é diferente, mas naquela época quem assumia a 

disciplina era eu só, por que Doutor José Leite disse que preferia ficar 

na Matemática (BARROS, 2010). 

 

Cacilda de Oliveira Barros recebeu um novo convite de Dom Luciano Duarte; 

dessa vez, para organizar o curso de Pedagogia, o qual passou a funcionar em 1968, 

ainda na FCFS. Após o desmembramento da Faculdade Católica de Filosofia e a 

instalação da FACED, no mesmo ano, a professora Cacilda foi incorporada e nomeada 

ao cargo de diretora. Além disso, assumiu definitivamente a função de professora titular 

da disciplina
87

 Orientação Educacional, permanecendo na instituição durante todo o 

período aqui estudado.  

Ainda de acordo com Barros (2010): 

 

Em 24 de agosto de 1968, é que houve uma reunião. A Congregação 

da FAFI se desfez e essa Faculdade foi desmembrada em três novas 

unidades universitárias e aí o curso de Pedagogia, de Geografia, ficou 

numa unidade própria, História, Matemática...em unidades próprias. 

Quando do desmembramento Dom Luciano enviou a lista dessas 

unidades, que foram desmembradas, dos respectivos professores e 

alunos (BARROS, 2010). 

 

Diante dessa informação, percebe-se a total autonomia de Dom Luciano Duarte, 

na elaboração da lista de professores da Faculdade Católica de Filosofia e do seu 

Colégio de Aplicação (CODAP), para integrar as novas unidades e ocupar determinados 

cargos ou disciplinas. Segundo a ex-professora do Colégio de Aplicação, Denise Porto 

Cardoso, grande parte dos professores que tinham formação em nível superior foi 

                                                 
86

 José Rollemberg Leite, além de senador da República, no momento acumulava o cargo de professor do 

curso de Matemática da FCFS (suspenso na época) e do curso de Química Industrial da Escola de 

Química de Sergipe. Com o término do seu mandato de senador em 1970, ele retornou à FACED para 

ministrar aula de Administração Escolar – Estágio e Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau, 

pois o curso de Matemática só passou a funcionar em 1972 no Instituto de Matemática e Física. 

 
87

 Os professores da FCFS eram denominados de titular da cadeira. Com a instalação da UFS, a qual 

nasceu sob o respaldo da Reforma Universitária (Lei nº. 5.540/68), esses professores foram enquadrados 

na categoria funcional de professor titular da disciplina. É importante ressaltar que após o advento da 

Reforma Universitária aboliu-se as cadeiras e a figura do professor catedrático nas faculdades e 

universidades de todo o país. 
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congregada às três novas unidades e ao CODAP, e aqueles que não possuíam o diploma 

de graduação foram demitidos, como mostra sua experiência:  

 
Eu quando ainda estava na Faculdade de Filosofia fui convidada por 

Dom Luciano para trabalhar no Colégio de Aplicação. Com a criação 

da Universidade tive que deixar o Colégio porque não poderia como 

aluna de graduação ser incorporada ao Colégio de Aplicação. Todos 

os professores foram incorporados, eu fui chamada para fazer a 

rescisão do contrato (CARDOSO, 2010). 

 

Portanto, a seleção para tornar-se professor da universidade tinha como requisito 

básico ser formado em nível superior. Para o cargo de técnico-administrativo não havia 

pré-requisitos estabelecidos, possibilitando a incorporação de todos os funcionários 

dessa área. Nesse aspecto, a primeira secretária da unidade, Carmen Dolores Cabral 

Duarte, esclareceu: 

 
Eu entrei como funcionária da Faculdade de Filosofia. Com a criação 

da UFS fui incorporada à Faculdade de Educação como secretária, e 

os outros funcionários da Faculdade de Filosofia também foram 

aproveitados e distribuídos pelas outras unidades (DUARTE, 

Carmen, 2010). 

  

Inicialmente foi organizada a comissão administrativa, sendo liderada por duas 

mulheres: a diretora da instituição, Cacilda de O. Barros, e a chefe de secretaria, 

Carmen D. Cabral Duarte, mais conhecida como Dona Carminha, designada codiretora, 

devido a sua atuação e dedicação para o funcionamento e desenvolvimento da FACED. 

Nessa área, havia mais sete integrantes, ocupando cargos de auxiliar administrativo, 

datilógrafo, fiscal de aluno e servente. 
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 Figura 06: A diretora e a secretária da FACED/UFS, na sala da 

secretaria. Sentada no centro da mesa, a diretora Cacilda de Oliveira 

Barros, e ao lado, a secretária Carmen Dolores Cabral Duarte. 

       Acervo: Instituto Dom Luciano Duarte (IDLD). 

 

Quanto ao desempenho e à administração da nova diretora, o jornal ―A Cruzada‖ 

publicou, em 30 de outubro de 1968, a seguinte declaração da professora Maria Olga de 

Andrade: 

 
Desdobrava-se a FAFI para dar uma dimensão nova a estrutura 

educacional de Sergipe. E é assim que nasce a Faculdade de 

Educação. Surgiu como tudo o que é novo vacilante, com diretor ―pro 

tempore‖ em dependência. Mas ela caminha. Sua diretora e 

professora Cacilda de Oliveira Barros naquela sua modéstia e 

simplicidade tem sabido com o seu silêncio e dedicação corresponder 

às exigências que seu cargo lhe impõe (A CRUZADA, 1968, nº. 

1.578). 

 

O corpo docente da Faculdade de Educação, em exercício, foi inicialmente 

constituído pelos mestres que já haviam atuado na antiga FCFS. Ao que parece, a 

aceitação dos professores ocorreu de forma majoritária. Não foram encontrados 

registros de graves oposições à decisão de Dom Luciano Duarte de integrá-los ao novo 

quadro docente da UFS.  

No depoimento da ex-aluna da FCFS e da FACED, Alva Virgínia Vieira 

Curvelo, ficou relatado que 
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No caso da FAFI, que era uma unidade privada, os professores não 

tinham o que perder. Eles respeitavam muito a decisão de Dom 

Luciano. Além disso, havia o fator financeiro e o status, pois na 

época, ser professor da Universidade era muito bom (CURVELO, 

2010). 

  

Desse modo, os professores da Faculdade Católica de Filosofia que lecionavam 

no momento da incorporação e possuíam diploma de nível superior, foram enquadrados 

como titulares e associados às diferentes disciplinas. Contudo, a triagem dos professores 

para o ingresso em determinadas matérias de ensino não ocorreu de maneira tão 

pacífica, como mostra o depoimento de Cacilda de Oliveira Barros: 

 
Houve uma divergência, porque Rivas e Dom Luciano eram da 

cadeira de Filosofia da Educação na FAFI, mas nenhum dos dois 

queria ingressar como assistente na UFS, então ambos queriam ficar 

como titulares da disciplina, mas como somente um deles poderia 

assumir esse posto, Dom Luciano foi contemplado como titular 

(BARROS, 2010).  

 

Nesse processo, o professor Juan José Rivas Páscua não aceitou o cargo de 

assistente daquela disciplina, sendo incorporado como professor titular de Educação 

Comparada. 

 De acordo com o quadro 01, podemos verificar a relação dos professores 

oriundos da antiga instituição, por ordem de admissão, e a integração nas disciplinas da 

FACED em 1968.  
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Quadro 01 

 

Relação do corpo docente da FACED/UFS por ordem de admissão e as disciplinas 

assumidas em 1968. 

 

 PROFESSOR ADMISSÃO DISCIPLINAS 

José Rolemberg Leite 01/03/1951 Elementos de Administração Escolar  

Luciano José Cabral Duarte 01/03/1951 Filosofia da Educação 

Maria Thétis Nunes 01/03/1951 Prática de Ensino em História 

José Edgar Stanikowski 01/03/1958 História da Educação 

Gizelda Morais 01/03/1964 Didática Geral 

Cacilda de Oliveira Barros 01/08/1967 Orientação Educacional 

Juan José Rivas Páscua 01/08/1967 Educação Comparada 

Ovídio Valois Correia 01/08/1967 Sociologia da Educação 
 

Maria Olga de Andrade 01/09/1967 Prática de Ensino em Inglês 

João Costa 01/10/1967 Prática de Ensino em Português 

João Augusto de Souza Leão de 

A. Bastos 
01/12/1967 Psicologia da Educação 

 

Maria Auxiliadora Campos 

Medeiros 
01/03/1968 Prática de Ensino em Francês 

Maria Lígia de Vasconcelos 

Aguiar 
01/04/1968 Prática de Ensino de Geografia 

Fonte: Resolução CONSU/UFS nº. 11/68. 

 

 

De acordo com a diretora, Cacilda de O. Barros, a indicação de professores para 

assumir determinadas matérias de ensino não foi realizada de forma precipitada ou 

audaciosa, pois, ainda na FCFS, Dom Luciano Duarte havia realizado uma análise 

prévia para identificar a formação dos professores e suas habilidades com as respectivas 

disciplinas. Segundo Barros (2010): 

 
Ele acompanhava a sua disciplina [...] E aí foi um trabalho na 

Faculdade de Filosofia, claro! Quando ele fez esse trabalho ele 

mostrou aos professores em reunião: você vai para tal disciplina, essa 

disciplina vai ficar no curso de Pedagogia, essa vai funcionar daqui a 

um ano, daqui a dois ou três anos, mas você já estava contratado 

embora sem o exercício. O que fazia receber a remuneração era o 

exercício (BARROS, 2010). 
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Esse fato legitimava sua autoridade diante da organização dos cursos e a 

determinação do quadro docente da Faculdade de Educação da UFS. A distribuição dos 

professores tinha como referência a formação acadêmica e a experiência com 

determinadas disciplinas, concebendo um elo de ligação entre formação e atuação. 

Muitos professores continuaram lecionando nas mesmas disciplinas com que atuavam 

na FCFS.  

 Para Bourdieu (1996), as tomadas de posição dos agentes envolvidos em 

determinado campo dependem do lugar ocupado por eles na própria estrutura desse 

espaço, sobretudo no que concerne ao acúmulo de capital simbólico específico e 

institucionalizado, com reconhecimento interno e notoriedade externa. As posições 

ocupadas são relacionais, de acordo com o tipo, o volume de capital possuído e, 

portanto, com o poder detido por cada um. É o poder dos agentes que conferirá 

legitimidade ou não às ideias, às posturas, aos comportamentos e aos valores dentro do 

campo. No seu dizer: 

 
A tensão entre as posições, constitutiva da estrutura do campo, é 

também o que determina sua mudança, através de lutas a propósito de 

alvos que são eles próprios produzidos por essas lutas; mas, por maior 

que seja a autonomia do campo, o resultado dessas lutas nunca é 

completamente independente de fatores externos (BOURDIEU, 1996, 

p. 65). 

 

Mesmo diante dessa posição, Dom Luciano Duarte não tinha o interesse de 

assumir nenhum cargo de direção das unidades desmembradas da FCFS, devido as suas 

várias ocupações externas à UFS. Contudo, tornou-se professor titular da disciplina 

Filosofia da Educação da FACED e permaneceu por alguns anos exercendo uma 

importante influência nas decisões adotadas pelos dirigentes das unidades 

desmembradas. Além disso, acumulava o cargo de presidente do Conselho Diretor
88

. 

Desde 1967, a professora Gizelda Morais tinha sido afastada das suas funções 

para frequentar o curso de doutorado na Universidade de Lyon na França. Ela obteve o 

título de doutora em janeiro de 1970, após defender sua tese sobre aprendizagem da 

leitura e da escrita. A ocorrência de tal fato permite afirmar que nessa época já havia um 

interesse de alguns professores da FACED em prolongar seus estudos por meio de 

cursos stricto sensu realizados em outros países.  

                                                 
88

 Ao Conselho Diretor compete decidir sobre os planos de aplicação de recursos.  
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Os professores Ovídio Valois Correia, Dom Luciano Duarte, José Edgar 

Stanikowski e João Augusto de Souza Leão de A. Bastos também eram sacerdotes
89

, o 

que demonstra a tradição no Brasil de que muitos padres exerciam uma influência que ia 

além do que Bourdieu (1999) denomina de campo religioso atingindo o campo 

acadêmico.  

De acordo com algumas interpretações mediante a leitura de Bourdieu (1999), 

conclui-se que a partir do campo religioso os padres adquiriram um capital cultural que 

permitiu sua participação em outras atividades, a exemplo do campo acadêmico. Assim, 

a acumulação de outros tipos de capitais, além do religioso, garantiu estratégias de 

legitimação em diferentes campos. 

Também era permitida a atuação de professores em diferentes unidades da UFS. 

Cada docente poderia atuar no máximo em duas distintas unidades. Por exemplo: Maria 

Thétis Nunes também acumulava a função de professora do Instituto de Filosofia e 

Ciência Humanas, e os docentes Maria Olga de Andrade e João Costa pertenciam ao 

Instituto de Letras.  

No caso dos professores José Rollemberg Leite e Dom Luciano Duarte, além de 

atuarem na FACED, ocupavam cargos políticos em Brasília. Enquanto o primeiro era 

senador da República, o segundo era membro do Conselho Federal de Educação. Já o 

docente Juan José Rivas de Páscua
90

 acumulava a função de diretor do Colégio de 

Aplicação, que foi incorporado à faculdade no momento de sua instalação. 

Esse colégio, fundado em 30 de junho de 1959, era mantido pela Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe, permanecendo sob sua responsabilidade até 1968. 

Com a instalação da FACED no mesmo ano, o colégio destinado ao ensino médio 

(séries ginasiais e colegiais)
91

 foi anexado à nova instituição, sendo concebido como seu 

                                                 
89

 Ovídio Valois Correia era padre salesiano; José Edgar Stanikowski era da Ordem Franciscana e João 

Augusto de Souza Leão de A. Bastos (também conhecido como Dom Ambrósio) era beneditino.  Dom 

Luciano Duarte era clérigo secular (diocesanos). 

 
90

 Juan José Rivas de Páscua ingressou como diretor do Colégio de Aplicação em 1968, substituindo 

Lindalva Cardoso Dantas em virtude da formação exigida (nível superior) pelo Estatuto da Universidade 

para os componentes desse cargo. Cf. NUNES, Martha Suzana Cabral. O Ginásio de Aplicação da 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (1959-1968). São Cristóvão/SE: Núcleo de Pós-graduação 

em Educação/Universidade Federal de Sergipe, 2008 (Dissertação Mestrado em Educação).  

 
91

 Nesse período as nomenclaturas utilizadas para abordar os níveis de ensino (da Educação Básica) eram: 

pré-primário, primário, ginásio e colegial. Atualmente, o ginásio corresponde às últimas quatro séries do 

ensino fundamental e o colegial ao ensino médio. Cf. BRASIL. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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laboratório de métodos pedagógicos e campo de estágio para as disciplinas de prática de 

ensino dos diferentes cursos oferecidos pelo mencionado estabelecimento.  

Em seu estudo acerca da história do Ginásio de Aplicação da FCFS, Nunes 

(2008) informou que, 

 
em nove anos pesquisados, o Ginásio de Aplicação da Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe passou a ser denominado de Colégio 

de Aplicação da mesma Faculdade em 1966, e quando foi criada a 

Universidade Federal de Sergipe em 1967, onde tanto a Faculdade de 

Filosofia como o Colégio passaram a compor seus órgãos, chamou-se 

apenas de Colégio de Aplicação, sendo reconhecido atualmente pela 

sigla CODAP (NUNES, 2008, p. 112).  

 

No que se refere aos alunos da faculdade, observou-se que todos foram 

incorporados, sem haver nenhum conflito ou rejeição à iniciativa de Dom Luciano 

Duarte. Ao questionar a posição do corpo discente perante essa decisão, Denise Porto 

Cardoso, ex-aluna da FCFS e da FACED, comentou:  

 
Não acredito que tenha existido não. Eu realmente não me recordo de 

nenhuma desavença, mas acredito que se tivesse existido, seria uma 

coisa que chamaria minha atenção [...] na verdade todo mundo da 

Faculdade de Filosofia estava querendo que fosse criada a 

Universidade (CARDOSO, 2010). 

 

Diante das lembranças do episódio de instalação da universidade, em maio de 

1968, foi possível identificar a emoção dos alunos da FCFS ao receber a notícia de que 

todos seriam integrados e ocupariam a função de aluno da Universidade Federal de 

Sergipe, conforme depoimento da ex-aluna Alva Virgínia Curvelo: 

 
Dom Luciano, chegou ali no pátio da faculdade, reuniu o pessoal, 

mandou avisar a todos e quando chegaram, ele disse: a partir de hoje 

vocês são da Universidade Federal de Sergipe. Ave Maria, foi tanto 

grito, tanta alegria, Dom Luciano disse: como já estava sendo 

esperado, nós conseguimos! E agora vocês são da Federal 

(CURVELO, 2010). 

 

 O processo de desmembramento, em agosto do mesmo ano, também ocorreu de 

forma tranquila no interior da FCFS, sem agitações ou opiniões contrárias. De fato, 

todos sabiam que essa atitude era uma consequência da instalação, como havia sido 

discutido e recomendado pelo CFE na elaboração do primeiro Estatuto da UFS. 

No plano local, a instalação da Faculdade de Educação indicava um novo 

momento no ensino superior sergipano, proporcionando à comunidade a expectativa de 
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um futuro promissor para o sistema de ensino. Incumbida de formar o magistério e 

técnicos ou especialistas em educação, essa instituição passou a ser responsável pela 

análise e pelo aprimoramento do processo educacional, tranformando-se no locus 

pedagógico da UFS e do Estado. Quanto a sua instalação, o professor Juan José Rivas 

Páscua comentou:  

 
Vem à Faculdade de Educação para iniciar a vida como processo 

endógeno, natural e parsimoniado; para engatinhar a vida 

inaugurando-a aqui e não para adquirir receitas para depois viver lá 

fora. Começa a viver e aprende aqui a viver transplantando as 

experiências e categorias vitais daqui para fora. Esquece categorias 

adquiridas e criar-te aqui como rebento original e novíssimo de uma 

metanóia no caso de ser adulto ou como uma página da gênese no 

caso de ser jovem (DISCURSO DO PROFESSOR JUAN JOSÉ 

RIVAS PÁSCUA, 1974, s/p). 

 

A proposta inicial era formar profissionais para atuar no ensino e na organização 

das escolas, visto que o Estado apresentava uma carência desses profissionais.  Diante 

dessa finalidade, os docentes encarregados de organizar o regimento da faculdade 

elaboraram seus objetivos específicos que, de acordo com o ofício nº. 036/68
92

, eram os 

seguintes: 

 
a) Instrumentalizar, através de uma metodologia interdisciplinar, os 

corpos docentes e discentes de uma visão global das ciências da 

educação e suas funções sociais; 

b) Incentivar a formação dos futuros especialistas em educação, 

adotando-os de um saber inovador que os leve a enfrentar os 

problemas educacionais com uma visão reflexiva, juízo crítico; 

c) Formar técnicos, profissionais da educação, conferindo-lhes o 

título de licenciatura e bacharelado; 

d) Aprofundar os conhecimentos aos graduados em educação mais 

idôneos, mediante os cursos de pós-graduação (OFÍCIO Nº. 036, 

1968, s/p). 

 

 Assim, perante tantas responsabilidades, a FACED/UFS passou a organizar-se a 

partir da disposição da FCFS para iniciar suas atividades e cumprir suas funções. 

 No ano de instalação, também foi organizado o Diretório Acadêmico da 

faculdade denominado de ―Dom Luciano Duarte‖ e selecionado o seu presidente pro 

tempore. Como nesse período não podia haver eleição para tal posto, em virtude da 

ausência de estatuto da faculdade, a diretora decidiu realizar uma votação entre os 

alunos para decidir quem ocuparia o cargo. Durante a escolha foram apresentados três 
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 O ofício nº. 036 da Faculdade de Educação foi enviado ao reitor da UFS, em 28 de outubro de 1968. 
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nomes para serem submetidos à votação: Maria Ivanda Bezerra de Sant`Anna, Janice de 

Oliveira Sales e o do aluno eleito Manoel Messias Pôrto.  

Um fato curioso foi que a Faculdade de Educação não recebeu a designação de 

instituto, como as duas outras unidades desmembradas da Faculdade Católica de 

Filosofia. Ao buscar uma explicação a respeito da denominação dada à faculdade, a ex-

aluna da instituição, Judite de Oliveira Aragão, explicou o porquê: 

 

A única explicação que me davam para a nomenclatura Faculdade de 

Educação e os outros serem Institutos é porque, se fosse Instituto de 

Educação, poderia se confundir com o Instituto de Educação Rui 

Barbosa, escola de formação de professor de ensino médio. Mas, na 

verdade, havia uma distinção pelo fato de a Faculdade de Educação 

assumir funções diferenciadas dos institutos que era a formação 

pedagógica dos profissionais da educação, e que, portanto, integrava 

a sua estrutura os fundamentos da educação (ARAGÃO, 2010). 

 

 É claro que essa decisão adotada para não confundir as duas instituições aliava-

se à determinação do Conselho Federal de Educação, como já foi mencionado no item 

1.2 desta dissertação. 

A Faculdade de Educação foi constituída inicialmente pelo Colégio de 

Aplicação, curso de Pedagogia e as disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura, 

entre os quais estão às práticas de ensino das graduações em Letras Português-Inglês, 

Letras Português-Francês, História e Geografia
93

.  

O curso de Pedagogia tinha a função de formar os técnicos em educação 
94

 e os 

professores que ministravam aulas no curso Normal, através do bacharelado e da 

licenciatura, respectivamente. Seu funcionamento tinha sido efetivado ainda 

recentemente em 1968, na antiga Faculdade Católica de Filosofia, sendo posteriormente 

incorporado com seus educandos à nova faculdade. Isso explica o pequeno número de 

alunos que formavam o corpo discente do curso, como podemos verificar no quadro 02:  
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 Nesse período havia sido suspenso o funcionamento do curso de Matemática e Filosofia, entretanto 

alguns alunos diplomados na função do bacharelado foram incorporados a FACED para concluir o curso 

de Licenciatura e obter o diploma de Licenciado. Havia também um aluno formado em Medicina, 

interessado em obter o diploma de licenciado em Biologia. 

 
94

 Os técnicos em educação eram profissionais destinados às funções não docentes do setor educacional. 
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Quadro 02 

 

Alunos da primeira turma do curso de Pedagogia da FACED/UFS e a média do 

concurso de habilitação – 1968 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Ata Geral do Concurso de Habilitação e livro de matrícula dos 

alunos de Pedagogia-1968. 

 

ALUNOS MÉDIA GERAL 

Ada Augusta Celestino Bezerra da Silva 5, 98 

Ana Maria Dantas Soares de Carvalho 6,16 

Angélica Vieira Donald   5, 36 

Clara Angélica de Oliveira Porto 6, 82 

Ester Alves de Oliveira 5,01 

Evanda Maria dos Santos 4,61 

Gerson Vilas-Bôas 4,67 

Ione Pais 6,15 

Janice de Oliveira Sales 5,25 

Judite Oliveira Aragão 4,77 

Lílian Leal do Lago 6,20 

Luci Ferreira de Andrade 5,35 

Luiza Nascimento Costa 4,95 

Manoel Messias Porto 5,10 

Maria Ivanda Bezerra de Sant`Anna 6,18 

Maria José de Almeida Soares 5,18 

Maria Lúcia Souza Ramos 5,31 

Maria das Graças Tavares Barreto 4,31 

Nádia Fraga Vilas-Bôas 6,67 

Vera Lúcia de Azevedo Fontes 4,75 

Vera Lúcia Sobral 6,88 
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Como se observa, a primeira turma do curso de Pedagogia era composta de 21 

alunos, sendo que mais de noventa por cento deles (90.5%) eram do sexo feminino. Isso 

demonstra a feminização
95

 da primeira turma do curso de Pedagogia da FACED/UFS. 

Uma explicação plausível para esse predomínio feminino pode ser realizada a 

partir da concepção de que o curso de Pedagogia era considerado um prolongamento do 

ensino Normal.  

De acordo com algumas interpretações sobre a feminização do magistério,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

foi possível verificar que, após a República, alguns autores passaram a defender a 

vertente de que a inserção da mulher no magistério deveu-se principalmente à cultura da 

domesticidade e da submissão feminina. Outros associaram à influência religiosa e à 

desvalorização econômico-social da docência, pois pagar pouco era um discurso bem 

dirigido às mulheres.  

Demartini e Antunes (1993) acrescentam que as circunstâncias que 

determinaram o processo de feminização do magistério foram marcadas por atitudes 

preconceituosas, como diferenças salariais, curriculares e o conceito de ―vocação‖, 

induzindo as mulheres à escolha de profissões menos valorizadas socialmente em face 

das profissões masculinas. 

Contudo, a frequência na Escola Normal, aliada ao exercício no magistério 

primário foi a oportunidade encontrada para que as mulheres ingressassem no mercado 

de trabalho e ascendessem socialmente, como afirma Almeida (1998) 

 
[...] a possibilidade de aliar o trabalho doméstico e a maternidade a 

uma profissão revestida de dignidade e prestígio social fez que ser 

professora se tornasse extremamente popular entre as jovens e, se, a 

princípio temia-se a mulher instruída, agora tal instrução passava a 

ser desejável, desde que normatizada e dirigida para não oferecer 

riscos sociais (ALMEIDA, 1998, p.30). 

 

Com efeito, muitas alunas do curso de Pedagogia da FACED/UFS já tinham 

diplomas do curso Normal, o que nos leva a admitir que as professoras da época não se 

conformavam apenas com essa formação. Uma justificativa para esclarecer tal fato pode 

ser difundida a partir da análise histórica efetuada por Vicentini & Lugli (2009):  

 

[...] Cursar o Ensino Normal dava acesso a somente alguns cursos do 

ensino superior, diretamente vinculados com o tipo de formação 

oferecido, ou seja, os cursos da Faculdade de Filosofia, especialmente 
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 Essa expressão foi utilizada para explicar o predomínio na ocupação das vagas, aos cursos de 

magistério da FACED/UFS por parte das mulheres. 
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o de Pedagogia (criado em 1939). Somente nos anos de 1950 e 1953 

as leis de equivalência possibilitaram a todos os egressos de cursos de 

nível médio (aqueles com destinação profissionalizante) cursar 

qualquer curso de nível superior, desde que fizessem um curso de 

complementação do ensino secundário (VICENTINI & LUGLI, 

2009, p. 45). 

 

 Essa primeira turma também era composta de alunos que já exerciam, em sua 

maioria, atividades profissionais relacionadas ao campo educacional. Para a ex-aluna 

Aragão (2010):  

 
O curso de Pedagogia estava muito associado ao curso Pedagógico

96
. 

Assim, muitos alunos que ingressavam no curso eram oriundos do 

curso Normal e já eram professores primários ou já trabalhavam nos 

sistemas de ensino. Já tinham, portanto, experiência na área. Depois é 

que isso foi sendo descaracterizado, e os ingressos do ensino médio 

passaram a pleitear o curso, mas as primeiras turmas eram 

basicamente de profissionais (ARAGÃO, 2010). 

 

O primeiro currículo da FACED/UFS dedicado ao curso de Pedagogia obedecia 

às recomendações dos Pareceres n°. 251/1962 e nº 292/1962, ambos do CFE. Enquanto 

o primeiro era responsável pela fixação do currículo mínimo e a duração de todos os 

cursos de Pedagogia do país, o segundo determinava as disciplinas pedagógicas da 

formação do licenciado.  

    Neste estudo, o currículo é observado como resultado de seleção de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes, realizada por agentes vitais que 

precisam lutar para impor suas definições do saber e disputar suas missões e cargos. 

Desse modo, analisar os currículos significa estudá-los no contexto em que se 

configuram e através do qual se expressam em práticas educativas. 

Segundo Goodson (2003), a construção do currículo não se reduz apenas às 

recomendações dos órgãos educacionais do Governo em suas diferentes esferas. 

Também se elabora nas instituições docentes, nos departamentos das matérias e 

mediante os planejamentos e planos de aula que os professores elaboram. Para ele: 

 
A investigação e as teorias curriculares devem começar por investigar 

de que modo se constrói hoje o currículo e como os docentes o 

aplicam de imediato ―de acordo com as circunstâncias‖. [...] é preciso 

que comecemos por entender como se produz atualmente o currículo 

e porque as coisas acontecem e como acontecem. Em resumo, 
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 O nome "pedagógico" dado ao curso Normal pela ex-aluna não tem amparo legal. Faz parte de uma 

denominação que circulou principalmente no Nordeste do país na primeira metade do século XX, e 

algumas décadas depois. 
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necessitamos de uma teoria do contexto que sustenta a ação 

(GOODSON, 2003, p. 182). 

 

Assim, o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte 

documental, um roteiro oficial para analisar a estrutura organizacional do curso de 

Pedagogia. Todavia, Goodson (2006) nos alerta que o que está prescrito não é 

necessariamente o que é aprendido, e o que se planeja não é necessariamente o que 

acontece.  

Diante dessa cautela, pode-se verificar que o Parecer n°. 251/1962 determinou a 

formação do bacharelado em Pedagogia, através de um currículo mínimo fixado em sete 

matérias, sendo cinco obrigatórias e duas optativas. As obrigatórias eram: Psicologia da 

Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar. As 

opcionais compreendiam as seguintes: Biologia, História da Filosofia, Estatística, 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação Comparada, 

Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e 

Prática da Escola Média e Introdução à Orientação Educacional (BRASIL, 1963). 

Os interessados em adquirir o diploma de licenciatura também deveriam cursar 

Didática e Práticas de Ensino, uma vez que as demais disciplinas (Psicologia da 

Educação e Elementos da Administração Escolar)
97

 já tinham sido cursadas durante o 

bacharelado. A licenciatura era cursada ―concomitantemente‖ ao bacharelado, com a 

duração prevista de quatro anos (BRASIL, 1962). 

De acordo com o quadro 03, podemos verificar as disciplinas que foram 

oferecidas pela FACED/UFS aos alunos da primeira série do curso de Pedagogia em 

1968:  
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 Os conteúdos da disciplina de Administração Escolar, presente no currículo mínimo do bacharelado em 

Pedagogia, geralmente eram os mesmos dos conteúdos da disciplina Elementos da Administração Escolar 

que integrava o currículo do curso de Licenciatura. Então, como o bacharel em Pedagogia era obrigado a 

cursar a primeira, não precisaria mais cursar a segunda para obter o título de licenciado. Cf. SILVA, 

Carmem Silvia Bissolli da. Curso de Pedagogia no Brasil – história e identidade. Campinas/SP: Autores 

Associados, 2003. 
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Quadro 03 

 

Disciplinas do curso de Pedagogia da FACED – 1968 

 

DISCIPLINAS 

 

 PERÍODO (Mês) CARGA 

HORÁRIA 

PROFESSORES 

    

 Psicologia Geral Março a novembro 90 horas  João Augusto de 

Souza Leão 

Língua Portuguesa Maio a novembro 45 horas João Costa 

História da Educação Março a novembro 90 horas 

 
José Stanikowski e 

Juan José R. Páscua
98

 

Introdução à Filosofia  Março a novembro 90 horas Luciano José Cabral 

Duarte 

Sociologia Geral Maio a novembro 90 horas Ovídio Valois Correia 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Pedagogia da FACED/UFS de 1968 a 1971.   

 

 Nesse período, o sistema era seriado, o que mantinha os alunos durante um ano 

letivo cursando as mesmas disciplinas, com os mesmos professores. Vale a pena 

lembrar que algumas dessas matérias possuíam alunos de outros cursos que tinham 

disciplinas afins. Por exemplo, a disciplina Introdução à Filosofia também foi ofertada 

aos alunos da 1ª série dos cursos de Letras Português (Inglês e Francês), História e 

Geografia que pertenciam aos Institutos de Filosofia e Ciências Humanas, e Letras.  

 Perante o quadro ainda foi possível identificar que, com exceção da disciplina 

História da Educação, as demais disciplinas oferecidas nesse ano de 1968 são 

introdutórias às matérias obrigatórias, responsáveis pela formação do bacharel e do 

licenciado em Pedagogia, como foi mencionado anteriormente. 

 A FACED/UFS também ofertava o curso de Licenciatura, responsável pela 

formação de todos os alunos que almejavam o diploma de licenciados nos cursos de 

Letras Português-Inglês, Letras Português-Francês, História e Geografia da 

Universidade Federal de Sergipe
99

. Este curso foi uma transformação do curso de 

                                                 
98

 O professor José Stanikowski lecionou essa disciplina, no período que compreende 1º de março a 10 de 

maio de 1968. Juan Rivas Páscua deu continuidade às atividades até o final do ano. 

 
99

 O curso de Licenciatura também era ofertado aos egressos de outros cursos, portadores de diploma de 

bacharel, que tinham o interesse em adquirir o diploma de licenciado. De acordo com os documentos 

encontrados, esses alunos eram matriculados em disciplinas isoladas. Esse fato ocorreu com egressos do 

curso de Matemática, Medicina e Filosofia. 
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Didática, extinto em 1962 através do Parecer do CFE nº 292/1962, que definiu uma 

reestruturação das licenciaturas.  

A regulamentação estabeleceu a carga horária das matérias de formação 

pedagógica, a qual deveria ser acrescida aos que quisessem ir além do bacharelado. Essa 

duração deveria ser de, no mínimo, 1/8 do tempo dos respectivos cursos, que, neste 

momento, eram escalonados em oito semestres letivos e seriados. 

Do mesmo modo, foi estabelecido para a formação do licenciado o estudo de no 

mínimo quatro disciplinas: Psicologia da Educação, Elementos de Administração 

Escolar, Didática e Prática de Ensino, esta última em forma de estágio supervisionado. 

De acordo com Aragão (2010), 

 
era um sistema seriado, e ao mesmo tempo em que eles cursavam os 

componentes curriculares nos Institutos frequentavam também as 

disciplinas da Faculdade de Educação, de acordo com a seqüência 

estabelecida no currículo, não era como no esquema 3+1, só poderia 

ser licenciado se já fosse um bacharel (ARAGÃO, 2010). 

 

Para frequentar essas disciplinas era necessário que o aluno já tivesse ingressado 

em um dos cursos (Geografia, História ou Letras) que eram oferecidos pelo Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Letras
100

. Dessa forma, ele cursaria 

simultaneamente as disciplinas pedagógicas na FACED e as disciplinas específicas do 

curso de graduação no seu instituto próprio. Ao concluir tais cursos, os alunos recebiam 

unicamente o diploma de licenciado pela Faculdade de Educação da UFS
101

.   

De acordo com o quadro 04, é possível identificar as disciplinas pedagógicas que 

eram oferecidas pela FACED/UFS em 1968:  
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 Em caso especial, ingressava-se como portador de diploma do bacharelado. Dessa forma, cursaria 

somente as disciplinas pedagógicas e obtinha o diploma de licenciado.   

 
101

 Após o Parecer do CFE nº 292/1962, o curso de Bacharelado em determinada graduação passou a ser 

realizado simultaneamente ao curso de Licenciatura. Contudo, para adquirir-se o diploma de licenciatura, 

o aluno precisava ter concluído o curso de bacharel. Então, em 1968, todos os alunos concluintes da 

FACED/UFS optaram pelas duas formações, mas receberam unicamente o diploma de licenciatura no seu 

curso específico, pois com esse diploma ficava subentendido que o aluno também havia concluído o 

bacharelado.  



67 

 

Quadro 04 

 

Disciplinas ofertadas pela FACED ao curso de Licenciatura no sistema seriado (2º, 3º e 

4º ano) – 1968 

 

 

DISCIPLINAS SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 
PROFESSORES 

Elementos de Administração 

Escolar 
2º 90 horas Cacilda de Oliveira Barros 

 
Psicologia da Educação 3º  90 horas João Augusto de S. Leão 

 
Sociologia da Educação 4º 90 horas Ovídio Valois Correia 

 
Didática Geral  3º e 4º  90 horas Maria Olga de Andrade 

 
Prática de Ensino de Português 3º e 4º 90 horas João Costa 

 
Prática de Ensino de Francês 3º e 4º 90 horas Maria Auxiliadora Campos 

Medeiros 
 

Prática de Ensino em Geografia 3º e 4º 90 horas Maria Lígia de Vasconcelos 

Aguiar 
 

Prática de Ensino em História 3º e 4º 90 horas Maria Thétis Nunes 

 
Prática de Ensino em Inglês 3º e 4º 90 horas Maria Olga de Andrade 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Licenciatura da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

Essas disciplinas foram ofertadas de março a novembro de 1968 e foram 

distribuídas a partir da 2ª série do curso de bacharelado em sua área específica. Ainda é 

importante ressaltar que o currículo da FACED/UFS, referente a formações do 

licenciado em Letras português (Inglês ou Francês), Geografia e História, também 

obedecia ao sistema de seriação vigente na época. 

As disciplinas de práticas de ensino eram destinadas exclusivamente aos alunos 

dos cursos de licenciatura que levavam seu nome. Essa prática proporcionava aos 

alunos a oportunidade de transmitir os conhecimentos que foram adquiridos a partir da 

teoria, bem como o primeiro contato com a realidade escolar na sala de aula. 

A Sociologia da Educação também foi introduzida no currículo do curso de 

Licenciatura da FACED/UFS para complementar a formação do futuro professor, 

embora ela não estivesse inserida no quadro de disciplinas obrigatórias para a aquisição 

do diploma. De acordo com o Parecer nº. 292/62, as quatro matérias obrigatórias eram o 

mínimo a ser exigido para a preparação docente. 
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Nesse contexto, observa-se a grande responsabilidade dessa instituição na 

formação dos técnicos em educação e do magistério sergipano em nível superior, por 

meio do curso de Pedagogia e das disciplinas pedagógicas para a formação dos 

licenciados, oferecidos à comunidade. 

Quanto ao número de alunos provenientes dessas disciplinas pedagógicas, foram 

registrados apenas 72 estudantes que, juntamente com os 21 do curso de Pedagogia, 

formavam o corpo discente em nível superior matriculado na FACED. Segundo a 

professora Maria Thétis Nunes, a pequena procura pelos cursos da instituição era 

consequência dos baixos salários dos docentes e da desvalorização do magistério em 

Sergipe
102

. 

De acordo com o quadro 05, podemos verificar a distribuição dos alunos da 

FACED/UFS por curso e série: 

 

Quadro 05 

 

 Número de alunos matriculados na FACED/UFS no ano de 1968. 

 

CURSOS SÉRIE NÚMERO DE 

MATRICULADOS 

PEDAGOGIA 1º 21 

LICENCIATURA 2º 30 

 3º 20 

 4º 22 

TOTAL  93 

                         Fonte: Relatório da FACED/UFS de 1968. 

 

Diante do novo investimento na criação das Faculdades de Educação em todo o 

Brasil, uma comissão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), composta de professores de diferentes países, foi enviada para 

fornecer assistência técnica e orientar a implantação das faculdades de educação no 

país, entre os meses de agosto e setembro de 1968.  

O novo projeto defendia a concentração de esforços na formação de professores 

para os ginásios, colégios e escolas normais. Dentre as recomendações, os membros da 

UNESCO recomendavam a criação de uma Faculdade de Educação modelo, onde 

                                                 
102

 Informação registrada em matéria publicada no Jornal A Cruzada, de 26 de outubro de 1968. Cf. A 

CRUZADA. A realidade do professor em Sergipe. Ano 49, nº. 1.568. Aracaju/SE, 26 de outubro de 1968. 
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fossem formados, rapidamente, os professores das demais, mediante cursos de pós-

graduação (CUNHA, 2007). 

Em outubro, os representantes do Conselho Universitário da UFS autorizaram o 

financiamento da viagem do professor Ovídio Valois Correia para Recife, com o 

objetivo de observar o funcionamento e a estrutura de uma unidade similar. A diretora 

da faculdade alegava que essa viagem muito auxiliaria nos trabalhos de organização da 

nova entidade sergipana
103

.  

 No plano local, em meio às dificuldades no processo de consolidação, a 

FACED/UFS foi palco de discordâncias acerca da divisão do acervo da Biblioteca Padre 

Gaspar Lourenço. Segunda a diretora, essa separação ocasionaria prejuízos aos alunos, 

visto que a biblioteca possuía poucos livros para serem repartidos entre as três 

unidades
104

 que foram originadas mediante a desintegração da FCFS. Esta decisão 

contrariou o interesse do reitor João Cardoso do Nascimento Júnior em dividi-la, 

permanecendo a unidade com a mesma configuração anterior
105

. 

Além da pequena quantidade de livros técnicos para serem utilizados nas 

disciplinas, outra dificuldade enfrentada pela FACED foi a precariedade no número de 

docentes para estruturar o funcionamento do Colégio de Aplicação e ministrar as 

disciplinas dos cursos de Licenciatura e de Pedagogia. Este fato também foi motivado 

pela acumulação de cargos dos professores em outras unidades da UFS. 

Desse modo, foi fundamental o esforço dos professores que, compreendendo a 

complexidade da tarefa de sensibilizar a comunidade escolar para a organização 

pedagógica e administrativa, contribuíram com o seu trabalho para que as alterações 

necessárias se operassem. 

Entre as suas atividades pedagógicas, desenvolveu-se no mesmo ano a 

organização para o concurso de habilitação, o qual seria promovido pela faculdade em 

janeiro de 1969. Nesse processo, foi elaborado o edital e determinada a banca 

examinadora de cada disciplina da seleção. 

 Até o término do primeiro ano letivo, em novembro de 1968, não se identificou 

nenhum registro de qualquer atividade prática relacionada a eventos como: encontros, 

                                                 
103

 A faculdade visitada foi a FACED da Universidade Federal de Pernambuco, organizada por Newton 

Sucupira, na época professor da instituição. A escolha por essa universidade foi motivada pela influência 

que seus regimentos exerceram sobre a elaboração dos regulamentos da UFS. 

 
104

 Faculdade de Educação, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Letras. 

 
105

Diante do pequeno número de livros da FACED, muitos professores elaboravam e mimeografavam 

apostilas. 
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palestras, seminários, congressos, cursos de extensão, entre outros. Também não foi 

apontada a realização de nenhum curso de pós-graduação. 

No que se refere à produção científica, foi identificado o desenvolvimento de 

pesquisas planejadas. O professor Juan José Rivas foi responsável por dirigir duas 

pesquisas durante o ano letivo, intituladas ―A educação no Pedro II‖ e ―A pedagogia de 

Dom Bosco‖. O professor João Augusto de S. Leão desenvolveu outras duas: 

―Influência da Pedagogia no Campo Educacional‖ e ―Freud: sua vida e sua obra‖.  

 Nesse conjunto, os alunos do curso de Pedagogia também iniciaram a ―Grande 

Pesquisa‖, sob a orientação do professor Ovídio Valois Correia. Segundo a ex-aluna 

Ada Augusta Celestino Bezerra: 

 
Naquele tempo não existiam as atividades complementares no curso 

de Pedagogia, mas tinha a ―Grande Pesquisa‖. A partir do 1º ano você 

já se inscrevia nessa atividade, que era o equivalente a um grande 

TCC, realizado em conjunto. O padre Ovídio, professor de 

Sociologia, era quem nos orientava no Colégio Salesiano. A nossa 

―Grande pesquisa‖ foi sobre o analfabetismo em Aracaju. Então, 

pesquisamos, gravamos entrevistas, fizemos análise dos dados e 

depois tinha o dia da apresentação (SILVA, Ada, 2011). 

 

Em dezembro do corrente ano, um evento de grande importância ocorreu na 

instituição de ensino superior: a solenidade de formatura dos licenciados em Letras 

Português-Inglês, Letras Português-Francês, História e Geografia. No geral, foram 

formados 21 professores, distribuídos nos seguintes cursos: 12 em Letras Português 

(Inglês e Francês), sete em História e dois em Geografia, como podemos verificar no 

quadro 06: 
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Quadro 06 

 

Alunos da primeira turma do curso de Licenciatura, formados pela FACED em 1968. 

 
 

 

 

 

 

                       

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: Lista de alunos formados no ano de 1968 pela FACED/UFS.  

 

 

              ALUNOS  CURSO DE 

GRADUAÇÃO 

 

Alva Virgínia Vieira Curvelo 

 

 

Curso de Português - Inglês 

Ana Maria Andrade Galvão 

 

Curso de Português-Inglês 

Edilma Moura Nascimento 

 

Curso de Português-Inglês 

Hortência Sales Cardoso 

 

Curso de Português-Inglês 

Josefa Cacilda dos Santos 

 

Curso de Português-Inglês 

Maria Evanda Gomes 

 

Curso de Português-Inglês 

Selma Vieira Duarte (oradora) 

 

Curso de Português-Inglês 

Sônia Maria Rabelo Ramalho 

 

Curso de Português-Inglês 

Sônia Maria Tavares Gentil 

 

Curso de Português-Inglês 

Denise Matos de Andrade  

 

Curso de Português-Francês 

Maria Ieda Góis 

 

Curso de Português-Francês 

Maria de Lourdes Rodrigues Correa 

 

Curso de Português-Francês 

Aniêta Teixeira de Souza 

 

Curso de História 

Djenane Barreto Rodrigues 

 

Curso de História 

Maria Terezinha Macêdo Santana 

 

Curso de História 

Marilene Almeida Barreto 

 

Curso de História 

Neuza Maria de Souza Andrade 

 

Curso de História 

Sônia Maria de Azevêdo Soares 

 

Curso de História 

Vânia Maria de Souza Cruz 

 

Curso de História 

Maria da Conceição M. de Souza 

 

Curso de Geografia 

Maria do Carmo Soares Lima 

 

Curso de Geografia 
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Um fato curioso é que, ao analisar o quadro 05, somos informados de que nessa 

turma havia 22 alunos. A mesma informação procede até mesmo no convite de 

formatura desse ano, o qual menciona o nome do ex-aluno Ivan Macedo Valença como 

formando. Entretanto, Ivan M. Valença não se formou em 1968, devido à sua 

reprovação em duas disciplinas. Isso foi confirmado através de seu próprio depoimento: 

 
Eu não me formei nesse ano, porque eu perdi duas disciplinas. Mas o 

que eu queria da Universidade eu já tinha conseguido, que era fazer o 

curso de Letras com a especialização em português-inglês. Aí em 68 

eu me afastei da Universidade e só retornei para concluir o curso em 

1972 (VALENÇA, 2010). 

 

No livro de ata da colação de grau dos licenciados pela FACED em 1968 

também foi registrado o nome da egressa Rita de Oliveira França
106

. De acordo com 

essa fonte, a ex- aluna havia reprovado na disciplina História do Brasil, no 4º ano, em 

1967. Por este motivo foi necessário, no ano seguinte, cursar novamente essa disciplina 

para garantir o diploma. Nesse sentido, a colação de grau dessa formanda no curso de 

História não ocorreu com a dos demais formandos pela FACED/UFS, e sim alguns dias 

depois da colação de grau coletiva
107

.  

Desse modo, nenhum homem se formou naquele ano, o que nos leva a acreditar 

que a feminização do magistério estendeu-se para além do curso de Pedagogia, 

ocupando outros cursos na área das ciências humanas e do magistério.  

Contudo, os imprevistos não estavam presentes somente no convite, pois a 

colação de grau também apresentou alguns problemas. Vale lembrar que nesse ano a 

celebração da formatura da Universidade Federal de Sergipe não foi unificada, sendo 

cada instituição responsável (instituto ou faculdade) pela solenidade dos seus cursos. 

Com base nesse contexto, vale destacar o discurso considerado polêmico da 

paraninfa, professora Maria Thétis Nunes, durante a comemoração: 

 
Há grave ausência de homens que queiram aceitar este ideal. O maior 

número se refugia acovardado, na luta pela própria existência, mas se 

há falta de homens, façam-se os homens! E esse é o dever irrecusável 

da mocidade a que pertenceis. Há sempre uma aurora para qualquer 

                                                 
106

 O nome da egressa Rita de Oliveira França não foi colocado no convite de formatura daquele ano.  

 
107

 Rita de Oliveira França não chegou a ser aluna da FACED/UFS, uma vez que no ano de 1967 (4º ano 

do curso de História) ela reprovou na disciplina História do Brasil. No ano seguinte, houve a 

complementação dos estudos nessa disciplina, a qual pertencia ao Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas. Entretanto, foi a FACED que concedeu a ela o diploma de licenciada em História no ano de 

1968. 



73 

 

noite e essa aurora sois vós. E pois que a noite ainda é profunda e vai 

em meio, nós vos convidamos a forçar a entrada do amanhã (NUNES, 

1968 apud SANTOS, 1999b, p. 134). 

 

Segundo Santos (1999b), essa fala da professora Thétis Nunes - conhecida por 

ser amante da liberdade e defensora da ordem democrática - foi considerada forte, 

incisiva e inadequada, o que lhe rendeu dividendos negativos, pois logo foi chamada 

pelos órgãos da segurança para depor e prestar esclarecimentos sobre sua explanação na 

noite do episódio. 

A oradora da turma, Selma Vieira Duarte, também foi obrigada a apresentar seu 

discurso da colação aos agentes de segurança: 

 
É porque na época já tinha o AI-5, né! Então, até na minha formatura, 

eu tive que mostrar o texto para eles (os militares) lerem. Só que eu 

não tinha o que esconder porque eu não participava de movimento 

estudantil. Eu não participava dessas coisas (DUARTE, Selma, 

2010). 

 

De acordo com a diretora da Faculdade de Educação, Cacilda de Oliveira 

Barros, outro episódio marcante nessa colação de grau foram às divergências ocorridas 

entre as diretoras das três unidades para determinar quem seria responsável por assinar e 

conferir o diploma. Segundo Barros (2010), 

 
[...] chegou a primeira colação de grau, aí foi um problema sério, teve 

até que se submeter ao Conselho Federal de Educação, quem conferia 

o grau? Quem? Ou quem não, qual a instituição que iria conferir o 

grau? Eu que me formei em bacharel em Letras Português-Francês, 

quem ia me conferir o grau de licenciado em professora de Português, 

História, Geografia, essas coisas quem ia? Foi um conflito. E aí tem 

essa questão de ser submetido ao Conselho, ao MEC para saber 

quem? Era só pensar e ir para a língua portuguesa, licenciado é 

Faculdade de Educação (BARROS, 2010). 

 

 Nesse processo, nem mesmo o reitor João Cardoso Nascimento Júnior, que 

obtinha uma posição hierárquica superior à das três diretoras das unidades, pôde 

solucionar o problema. Ao ser questionada sobre essas divergências, Barros (2010) 

ainda acrescenta que 

 
não existia um atingir pessoalmente, a gente discutia o problema. Não 

sei se o fato de começarem as três neófitas com tantas dificuldades e 

numa Universidade nova ninguém conhecia nada, eu acho que isso 

favoreceu, ajudou a se unirem, discutirem, respeitarem não levando 

nada adiante do pessoal. A gente discutia o tema, por exemplo, quem 
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vai conferir o grau de licenciado é a Faculdade de Educação? Letras, 

dizia: não, os meus alunos de letras, trabalhei quatro anos com eles e 

depois eu passo assim adiante para a Educação (BARROS, 2010). 

 

Diante desse embates, o convite de 1968 dirigiu-se aos convidados da seguinte 

forma:  

 
Os diretores e os professores de 1968 pelos Institutos de Letras e 

Ciências Humanas da Fundação Universidade Federal de Sergipe 

sentir-se-ão honrados com a presença de Vossa Excelência e 

Excelentíssima Família as solenidades de sua formatura no dia 14 de 

dezembro (CONVITE DE FORMATURA DOS FORMANDOS DE 

1968, 1968, s/p). 

 

Nesse documento, não consta o nome da Faculdade de Educação, que foi 

responsável por elaborar e expedir o diploma. Isto talvez tenha ocorrido devido ao 

atraso na resposta do CFE em relação a esse impasse, que só chegou no dia anterior à 

solenidade.  

 
E aí essa resposta chegou quase às vésperas da colação de grau, aí foi 

quando chegou o documento do MEC afirmando que quem forma o 

professor é a Faculdade de Educação, o professor, o licenciado, é a 

Faculdade de Educação (BARROS, 2010). 
  

  Durante a comemoração, foram entregues os diplomas aos formandos. A 

entrega era alternada entre o reitor da UFS João Cardoso Nascimento Júnior e a diretora 

da Faculdade de Educação, sendo alguns entregues por ele e outros por ela. Talvez isso 

tenha ocorrido para amenizar as divergências entre as demais diretoras. 

Na figura que segue podemos identificar o momento de entrega do diploma, pelo 

reitor, à ex-aluna Alva Virgínia Vieira Curvelo. 
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Figura 07 – Primeira colação de grau da FACED/UFS - 1968. Na foto, à 

direita, estão o reitor da UFS, João Cardoso de Nascimento Junior, e a 

diretora da FACED/UFS, Cacilda de O. Barros. À esquerda estão a ex-aluna 

Alva Virgínia Vieira Curvelo e os dois fotógrafos. 

Acervo particular da ex-aluna Alva Virgínia Vieira Curvelo. 

 

 

De acordo com a experiência de Bourdieu (2007), esse procedimento também 

pode justificar o exercício do poder simbólico sobre os demais professores. Para ele, ―o 

poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, 

irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder‖ (p. 15). 

Além da entrega do diploma, havia outra etapa do cerimonial que compreendia o 

juramento individual do formando e a entrega do anel. No encerramento, todos 

cantaram o Hino Nacional acompanhado do piano. 

Numa outra imagem da colação de grau ficou registrada a entrega do anel de 

formatura pela diretora da FACED/UFS, Cacilda de O. Barros, aos formandos dos 

diferentes cursos daquele ano.  
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Figura 08 - Primeira colação de grau da FACED/UFS - 1968. Na foto 

estão à esquerda: a ex-aluna Selma Vieira Duarte, o fotógrafo e o 

auxiliar de eventos. À direita, está: a diretora da FACED/UFS, Cacilda 

de O. Barros. 

Acervo particular da ex-aluna Selma Vieira Duarte. 

 

 

 

Durante o período estudado, a FACED/UFS e o Colégio de Aplicação, que 

estavam sob sua responsabilidade, permaneceram funcionando no imóvel da antiga 

Faculdade Católica de Filosofia, localizado na rua de Campos, nº. 177. Outras unidades 

que também surgiram após a instalação da UFS e o desmembramento da FCFS 

funcionaram nesse prédio, como é o caso do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e 

o Instituto de Letras. 

É necessário lembrar que esse imóvel, mesmo não sendo construído 

especificamente para a instalação da FACED/UFS, havia sido criado com o intuito de 

abarcar uma instituição de ensino superior destinada à formação de professores, 

refletindo, dessa forma, traços de um ambiente escolar. Além disso, naquele momento 

apresentava-se como o espaço mais adequado física e financeiramente para desenvolver 

suas atividades. 

Segundo o historiador espanhol Escolano Benito (2001), as categorias espaço e 

tempo não são simples esquemas abstratos com estruturas neutras nas quais deságua a 

ação pedagógica. Para ele, a estrutura física pode agir como uma forma silenciosa de 

organização e ensino, pois 
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a localização da escola e suas relações com a ordem urbana das 

populações, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos 

simbólicos próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior 

respondem a padrões culturais e pedagógicos [...] (ESCOLANO 

BENITO, 2001, p. 45). 
 

As aulas eram ministradas nas dependências do prédio de dois pisos, um térreo e 

um superior, o qual apresentava salas amplas e bem arejadas, com janelas de vidro, 

portas e rodapés de madeira, piso de taco e belíssimos lustres. No tocante aos móveis e 

materiais, foi possível notar que cada compartimento possuía cadeiras, birô, lousa de giz 

portátil, bandeja com jarras de água e copos, além de armários, destinados ao 

armazenamento dos materiais de funcionários e docentes.  

Na sua totalidade, o prédio da FACED/UFS também detinha um grande hall, 

compartimentos apropriados às secretarias, biblioteca, campo de esportes, salas de aula, 

sala de jogos, cantina, instalações sanitárias, sala de leitura, sala de professores, 

auditório, além de um amplo pátio localizado no centro do prédio, com uma grande área 

verde, como pode ser verificado na figura 09: 

 

 

 
               Figura 09 – Pátio da Faculdade de Educação da UFS. 

              Acervo: Arquivo Central da UFS. 
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 As lembranças desse pátio ficaram marcadas na memória de alguns ex-alunos. 

Nas recordações de Maria Nely: 

 

O jardim sempre bem cuidado, circundando a área construída, 

descansava nosso espírito, relaxava nossas tensões. Enquanto a sirene 

não anunciasse o retorno à sala de aula, ficávamos ali espreitando 

tudo e todos. Apenas os mais afoitos e os que tivessem realizando 

tarefas de pesquisas para algum professor se arvoravam a aproximar-

se da sala ―vip‖ (SANTOS, 1999b, p. 133). 

 

Os professores ministravam aulas vestidos de modo bastante elegante. Em sua 

maioria, apresentavam-se com ternos, paletós e gravatas. Já as professoras, quase 

sempre, eram vistas com vestidos compridos.  

Quanto ao horário das disciplinas, constatou-se que os cursos de Pedagogia e 

Licenciatura funcionavam no turno matutino, enquanto que as disciplinas do Colégio de 

Aplicação eram ministradas no turno vespertino. Já a secretaria da faculdade funcionava 

durante a semana em ambos os turnos e aos sábados pela manhã.  

Essa repartição de horários foi determinada pela distribuição espacial do prédio, 

que não conseguia comportar muitas atividades ao mesmo tempo. Além disso, havia a 

intenção dos professores da FACED em realizar suas aulas práticas no Colégio de 

Aplicação num turno diferente das aulas teóricas
108

. 

A ordem temporal se une, assim, à do espaço de modo a regularizar a 

organização acadêmica. Repleto de simbologia, o tempo, assim como o espaço, não é 

um simples esquema formal e neutro, mas 

 
uma seqüencia, curso ou sucessão continuada de momentos em que se 

distribui o processo e a ação educativa, o fazer pedagógico; um tempo 

pedagógico que reflita determinados supostos pedagógicos, valores e 

formas de gestão, um tempo a interiorizar e aprender (VIÑAO 

FRAGO, 1995, p. 73). 

 

Certamente, a configuração procedente da FCFS foi contemplada com algumas 

modificações. Uma demonstração pertinente desse caso foi a desintegração da 

Faculdade Católica de Filosofia em agosto de 1968, o que provocou nesse mesmo 

período a instalação da Faculdade de Educação da UFS e de outros dois institutos.   

 Mesmo em presença de tal organização não foram encontradas mudanças no 

campo do ensino, pois, de acordo com as entrevistas realizadas e com os documentos 
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 A organização do espaço e dos horários da FACED/UFS eram os mesmos estabelecidos pela FCFS no 

início do ano. 
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encontrados e analisados, podemos notar que, na Faculdade de Educação, os alunos 

oriundos da FCFS continuaram estudando no mesmo prédio e horário. Além disso, 

permaneceram nas mesmas séries, salas de aula e disciplinas, sem se desprenderem dos 

antigos professores, colegas de classe e conteúdos. 

Diante dos registros da ex-aluna da FCFS e da FACED/UFS, Selma Vieira 

Duarte, pode-se concluir que a implantação da Universidade, de um modo geral, 

também ocorreu de forma lenta, mas progressiva.  

 
Em 1967 a universidade foi criada somente no papel, aí depois 

sempre tem aquele tempo de adaptação e arrumação. Aí aos poucos, a 

universidade foi sendo construída e se montando. Agora teve um 

tempinho pra isso acontecer. Então, essa adaptação não foi assim: foi 

criada e mudou tudo. Não! A mudança ocorreu no decorrer dos anos 

(DUARTE, Selma, 2010). 

 

Alguns aspectos foram alterados legalmente no campo acadêmico, mas essas 

modificações passaram a acontecer de forma lenta e pouco explícita perante toda 

comunidade escolar. Nesse arranjo, a mudança mais significativa foi a repartição de 

poderes entre as diretoras das três unidades e sua subordinação ao reitor. Contudo, é 

necessário lembrar que, até nesse processo, permaneceram resquícios da influência de 

Dom Luciano Duarte na administração e consequentemente nas decisões das unidades, 

pois ele ainda representava uma figura muito respeitada perante os diretores pro 

tempore
109

 e professores.  

Assim, com relação à organização pedagógica e ao cotidiano dos alunos, nada 

aparentemente foi modificado. Esse fato confunde um pouco as lembranças dos 

entrevistados naquele ano, visto que, as mudanças amparadas legalmente ocorreram 

direcionadas ao âmbito administrativo e burocrático.  
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 Nessa expressão, estão inseridas as diretoras pro tempore das três unidades oriundas da FCFS e o 

diretor do Colégio de Aplicação, Juan José Rivas Páscua.  
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CAPÍTULO II 

 

 

Com efeito, a história de todos os países que 

floresceram e se desenvolveram é a história de 

sua cultura, e a história de sua cultura é hoje 

a história de suas universidades (TEIXEIRA, 

1935, p. 182-183). 

 

 

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Sergipe: Um Locus 

Pedagógico 

 

 

 

Como já foi discutido no capítulo anterior, a criação das faculdades de educação 

no Brasil foi a solução encontrada pelos membros do Conselho Federal de Educação 

(CFE) para eliminar as faculdades de filosofia e implantar uma unidade específica 

superior, de formação de professores, que unisse a prática pedagógica à pesquisa.  

Acerca dessa questão, Sucupira (1969) acrescentou que: 

 
A Faculdade de Educação deve ser entendida como correspondendo a 

um imperativo de nosso esfôrço educacional; à necessidade de 

ampliação e aprimoramento dos quadros de formação de professores 

e especialistas em educação; a exigência de estímulos à elaboração de 

um pensamento pedagógico capaz de formular as categorias próprias 

de uma educação genuinamente nacional (SUCUPIRA, 1969, p. 276). 

 

Após a criação dessa unidade de ensino, perante o dispositivo legal, os 

conselheiros federais responsáveis pela sua criação iniciaram uma série de encontros 

para definir o processo de organização das FACEDs e auxiliar os seus diretores a 

implantá-las em todas as universidades do país.  

A concepção de faculdade de educação, a definição de seus princípios e 

finalidades, bem como seus conteúdos específicos foram exaustivamente debatidos 

pelos membros do Conselho Federal de Educação, nomeados para estudar o tema. 

Newton Sucupira, a quem coube coordenar as comissões de estudos do CFE para se 

instalarem as faculdades de educação, apontou os obstáculos ao sucesso dessas 

instituições: 

 
Devemos reconhecer, no entanto, que a criação dessas faculdades em 

tão curto prazo e em número tão elevado (mais de duas dezenas 
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correspondentes às universidades federais), acarreta graves 

problemas. Por ser um tipo de escola inteiramente nova em nosso 

ensino superior, é natural que existam perplexidades quanto a sua 

organização e funcionamento. [...] Sem estas preocupações, sem 

rigoroso planejamento, arriscamos a comprometer a instituição em 

seu próprio nascedouro, preparando-lhes o destino que tiverem, no 

Brasil, as faculdades de filosofia (SUCUPIRA, 1969, p. 276). 

 

Em meio a várias reuniões, realizou-se, em agosto de 1968, o III Seminário 

Sobre Assuntos Universitários. Nessa oportunidade foram discutidos dois temas: I – A 

expansão do ensino superior; e II – A Faculdade de Educação: teoria e implantação na 

universidade.  

O relator e coordenador desse segundo tema foram, respectivamente, Newton 

Sucupira e Valnir Chagas. Nesse tópico, além da apresentação dos trabalhos desses dois 

conselheiros, também foram discutidos os trabalhos dos educadores Celso Kelly e José 

Farias Góis Sobrinho
110

.  

Segundo Celeste Filho (2004): 

 
Todos os reitores das universidades brasileiras foram convidados para 

o III Seminário sobre assuntos universitários. Quase a totalidade deles 

esteve presente. Mario Guimarães – reitor da USP – não compareceu 

e nem enviou representante. Estava por demais ocupado com os 

distúrbios na FFCL-USP que desembocaram em outubro daquele ano 

nos conflitos da rua Maria Antônia (CELESTE FILHO, 2004, p. 

180). 

 

Nessa ocasião, o reitor João Cardoso de Nascimento Junior, da Universidade 

Federal de Sergipe, também não compareceu, embora sua ausência fosse justificada e 

representada pela participação de Dom Luciano Duarte. 

Na reunião ficaram definidas algumas sugestões para a organização das 

FACEDs, dentre elas: a reformulação do curso de Pedagogia; a formação de professores 

primários em nível superior; o incentivo à formação de especialistas em nível de pós-

graduação; o oferecimento de cursos de licenciatura de curta duração (dois anos letivos) 

para docentes do 1º ciclo; a disponibilização da formação pedagógica aos professores do 
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 KELLY, Celso. ―Faculdades de Educação‖. In. Documenta. Rio de Janeiro/RJ: MEC, nº. 91, p. 112, 

set. 1968; CHAGAS, Valnir. ―Faculdade de Educação e a renovação do ensino superior‖. In. Documenta. 

Rio de Janeiro/RJ: MEC, nº. 91, p. 92-93, set. 1968; GÓES SOBRINHO, José Faria. ―A Faculdade de 

Educação: sua implantação na universidade‖. In. Documenta. Rio de Janeiro/RJ: MEC, nº. 91, p. 106, 

set. 1968; SUCUPIRA, Newton. ―Conteúdo da Faculdade de Educação e organização departamental‖. In.  

Documenta. Rio de Janeiro/RJ: MEC, nº. 91, p. 83-84, set. 1968. 
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ensino normal e superior, e o desenvolvimento de cursos de aperfeiçoamento aos 

professores já em serviço.  

Durante o III Seminário, Sucupira (1968) também apresentou algumas 

dificuldades encontradas a partir de 1968, pela comissão do CFE, encarregada de 

estruturar a FACED. Segundo ele: 

 
A análise dos planos de reestruturação das universidades federais, no 

que se refere à redistribuição das disciplinas pelos diferentes 

unidades, tem revelado incertezas e diversidades de critérios quanto 

às matérias que devem compor o quadro das disciplinas da Faculdade 

de Educação. Incertezas que decorrem, aliás, da própria natureza do 

estudo da educação (SUCUPIRA, 1968, p. 83). 

 

Mesmo após esse evento, a Faculdade de Educação da UFS continuou com a 

organização herdada da antiga Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. No entanto, 

esse encontro iniciou um processo de discussões que resultou em importantes propostas 

para a elaboração da Lei nº. 5.540/1968
111

 e de uma série de pareceres e resoluções
112

 

que caracterizaram uma nova FACED. Para Ferreira (1990): 

 
Pareceres são proposições em que as câmeras e as comissões se 

pronunciam sobre a matéria a elas submetida. As indicações são de 

iniciativa dos próprios conselheiros e, em muitos casos, vêm 

acompanhadas de propostas de resoluções. As resoluções aprovadas 

pelo plenário do Conselho são atos de caráter firmados pelo 

presidente (FERREIRA, 1990, p. 127). 

 

Na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Sergipe as mudanças 

passaram a ser realizadas principalmente a partir de 1969, quando se buscaram ajustar 

essa instituição de ensino, as normas estabelecidas pelo Regimento Geral da UFS e pelo 

conjunto de pareceres e resolução que vinham sendo construídos e impostos pelo 

Conselho Federal de Educação. 

Ante essa disposição, iniciou-se, a partir do dia 3 de março de 1969, o ano letivo 

da FACED. Na ocasião, a aula inaugural foi executada separadamente das outras 

faculdades, com a presença de seus professores, alunos e servidores da secretaria. 

                                                 
111

 Essa lei também conhecida como Lei da Reforma Universitária de 1968, delegou uma expressiva 

autonomia ao CFE para organizar e administrar o ensino superior brasileiro. Nesse sentido, é preciso 

alertar que o grupo de trabalho que elaborou o anteprojeto de lei tinha dentre seus componentes os 

conselheiros Newton Sucupira e Valnir Chagas. 

 
112

 Pareceres 252/1969; 672/1969; 632/1969 e as Resoluções: 2/1969 e 9/1969. 
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Uma semana depois foi proferida a aula inaugural unificada da Universidade 

Federal de Sergipe, pelo professor Edson Franco, secretário do Ministério da Educação 

e Cultura e membro do Conselho Federal de Educação.  

  

 

 
Figura 10: Aula Magna proferida pelo professor Edson Franco, no 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – 1969. Da esquerda 

para a direita: Garcia Moreno, Dom Luciano Duarte, governador 

Lourival Baptista, Waldemar Fortuna e em pé Edson Franco. 

Acervo: Arquivo Central da UFS. 

 

 

Em seu discurso, o conferencista argumentou a necessidade de conectar a 

universidade ao homem para que ela cumprisse sua finalidade. Disse ainda que as 

instituições superiores no Brasil estavam ultrapassadas, necessitando, dessa forma, ser 

atualizadas para atender aos seus objetivos. O pensamento do professor Edson Franco 

justificava a iniciativa da Reforma Universitária no ano de 1968. 

Durante a solenidade, Dom Luciano Duarte agradeceu a presença do professor 

convidado e relatou que, 

 
[...] Edson Franco desde cedo se transformou num grande amigo da 

Universidade Federal de Sergipe, tendo opinado favoravelmente para 

a concessão de melhores verbas, dotando-a de melhores recursos 

(GAZETA DE SERGIPE, 1969, nº 3.797). 
 

 Logo, prosseguiram as atividades no interior da FACED. As aulas eram 

desenvolvidas através de preleções dos professores, debates entre alunos, discussões de 
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textos, pesquisas, apresentação de seminários e viagens expositivas, todos aliados 

simultaneamente ao exercício da prática. 

Em presença de tantas atividades, foi registrado um intenso acesso dos 

professores e estudantes à Biblioteca Padre Gaspar Lourenço. Seu acervo acumulava 

livros das três instituições localizadas no prédio da antiga Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe
113

. 

De acordo com as lembranças de Maria Nely, concluinte do curso de História: 

 
Nós, alunos, se não íamos à Biblioteca, gastávamos os dez minutos de 

folga ou horários vagos (aliás, muito raros) conversando com os 

colegas sentados nos bancos geometricamente distribuídos pelos 

corredores do pavimento inferior; e também embaixo de algumas 

árvores existentes no jardim (SANTOS, 1999b, p. 132). 

 

No que diz respeito aos alunos da FACED, somente no ano de 1969 foram 

identificadas 8.407 consultas a obras produzidas por autores nacionais e estrangeiros, 

sendo a maioria dos livros usados de escritores estrangeiros. Esta intensa utilização 

proporcionou a destinação de verba para a aquisição de um novo acervo. Foram 

compradas 2.001 obras, das quais, eram 701 para o setor de Educação.  

Na FACED o valor para aquisição de livros ficou distribuído da seguinte forma:  

 
[...] a diretora informou ter recebido da Reitoria a importância de 

NCr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos) para a compra de livros e 

solicitou a opinião dos presentes sobre o critério de distribuição. 

Ficou resolvido dividir, por disciplina, cabendo NCr$ 250,00 

(duzentos e cinqüenta cruzeiros novos) para cada (ATA DO 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACED, 1969, p. 2). 
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 A Biblioteca Gaspar Lourenço era coordenada pelo bibliotecário João Pereira Filho e pertencia ao 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Letras e Faculdade de Educação. 
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Figura 11 - Biblioteca Padre Gaspar Lourenço. 

Acervo: Arquivo do Centro de Educação e Ciências Humanas. 

 

 

A partir de 1969 as aulas da Faculdade de Educação foram destinadas aos alunos 

do curso de Pedagogia, de Licenciatura e das disciplinas isoladas, como pode ser 

verificado no quadro 07. 

 

Quadro 07 

 

 Número de alunos matriculados na FACED/UFS no ano de 1969. 

 

CURSOS SÉRIE NÚMERO DE 

MATRICULADOS 

PEDAGOGIA 1º 16 

PEDAGOGIA 2° 21 

LICENCIATURA 2º 29 

LICENCIATURA 3º 29 

LICENCIATURA 

 

4º 

 
17 

 

DISCIPINAS 

ISOLADAS 

3º e 4º 3 

TOTAL  115 

                         Fonte: Relatório da FACED/UFS de 1969. 
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Os estudantes do curso de Pedagogia compreendiam o eixo central
114

 da 

faculdade, pois permaneciam desde o período do vestibular vinculados a ela. O mesmo 

não ocorria com os alunos do curso de Licenciatura, os quais só ingressavam na 

FACED a partir do 2º ano da graduação de origem para frequentar apenas as disciplinas 

pedagógicas. 

Os universitários de disciplinas isoladas também eram matriculados de forma 

legal no início do ano letivo, a fim de frequentar as aulas das matérias pedagógicas. 

Nesse período existiam três alunos nessa condição, sendo dois do curso de Matemática 

e um de Medicina
115

.  

Nesse período, alguns alunos do curso de Pedagogia foram contemplados com 

bolsas de estudos para ajudar nas despesas da faculdade. O auxílio financeiro mensal era 

concedido ao bolsista, numa quantia que variava de Cr$ 20 cruzeiros a NCr$ 100 

cruzeiros novos, e em casos excepcionais até NCr$ 150 cruzeiros novos, durante dez 

meses. 

Para adquirir a bolsa de estudo era necessário efetuar as inscrições no início do 

ano letivo por meio de um requerimento e aguardar o estudo da situação sócio-

econômica, realizado por uma comissão especial de bolsas. O grupo de examinadores 

era composto pela diretora e professoras da Faculdade de Serviço Social. Além disso, 

tinha a participação do vice-reitor, Garcia Moreno, e dos diretores e representantes 

discente de cada unidade universitária.  

Para mantê-la, era necessário que o estudante frequentasse as aulas 

regularmente, não sofresse pena disciplinar e não reprovasse em nenhuma disciplina. 

Dessa forma, foram contemplados com bolsas oito estudantes da primeira série e 16 da 

segunda.  

No início do ano letivo, também foram abertas as sessões de reuniões da 

congregação
116

, realizadas geralmente no turno da noite em razão da disponibilidade dos 
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 Segundo a concepção de Dom Luciano Duarte. 

 
115

 Dentre esses alunos havia: um bacharel em Matemática que desejava adquirir o diploma de licenciado; 

o segundo ingressou através de transferência da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o objetivo 

de concluir a graduação; e o único do curso de Medicina já era diplomado e entrou na FACED para 

adquirir o grau de licenciado em Biologia. Mais informações a respeito desses estudantes serão lançadas 

no decorrer do texto. 

 
116

 A congregação é o órgão superior da direção administrativa, pedagógica e didática de uma faculdade. 

Sua composição era formada por: professores titulares, professores adjuntos, professores assistentes, 

auxiliares de ensino e representantes do corpo discente da faculdade. 
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professores. Esses agrupamentos definiam muitas decisões a respeito da Faculdade de 

Educação
117

. 

Dentre as principais deliberações adotadas estava a proposta de realização do 

Exame de Suficiência. A iniciativa surgiu em virtude do pequeno número de professores 

diplomados para atuar no ensino médio, constatado por meio da insistente procura dos 

universitários da FACED, pelos dirigentes de colégios. 

A discussão foi levada aos membros do Conselho de Ensino e de Pesquisa 

(CONEP)
118

 a fim de que avaliassem a solicitação. Nesse processo, os representantes 

desse órgão deliberativo aprovaram a decisão e submeteram o pedido ao Conselho 

Federal de Educação para que analisassem o caso. 

Durante o primeiro semestre, ainda foram debatidos todos os artigos do 

anteprojeto do Regimento da Faculdade de Educação
119

, elaborado por uma comissão de 

professores da própria unidade
120

. Após muitas divergências, seus artigos foram sendo 

modificados e aprovados um a um.  

Em agosto, professores e alunos realizaram o I Seminário de Educação de 

Sergipe destinado ao público em geral, interessado em obter informações a respeito da 

educação escolar do Estado. O evento foi realizado numa ação conjunta para 

comemorar um ano de vida da faculdade, como foi noticiado na imprensa: 

 
Um ano de vida! Já engatinha a criança e dá o seu mais importante 

passo neste período: realiza o I Seminário Estadual de Educação, 

visando um maior entrosamento com os problemas que afetam o setor 

educacional em Sergipe. 257 inscritos: professores e alunos. Aqui, o 

fato é inédito. Nunca tanta gente se reunião para tomar contato com a 

nossa estatística e estudar as verdadeiras causas das nossas 

deficiências escolares (A CRUZADA, 1969, nº 1.566). 

 

 O evento foi coordenado pelas professoras Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

e Maria Olga de Andrade. O interesse pela realização surgiu após um estudo dos alunos 
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 A partir de 1969, a administração da FACED passou a ser exercida pela diretoria, conselho 

departamental e congregação. 

 
118

 Aprovado por meio da Resolução CONEP/UFS nº. 3/69. 

 
119

 Enquanto o Regimento Interno da FACED não era aprovado, esta instituição era administrada pelo 

regimento da sua unidade de origem, nesse caso a FCFS, revogadas as partes em conflitos com o Estatuto 

ou Regimento Geral da UFS. 

 
120

 Essa comissão era dirigida pelo professor Ovídio Valois Correia. Os demais componentes eram: Maria 

Olga de Andrade, Maria Auxiliadora Campos Medeiros e a representante discente Ana Maria Dantas 

Soares. 
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na disciplina de Didática sobre as diversas influências filosóficas por que passou a 

Educação, desde o humanismo renascentista até a contemporaneidade.  

O relatório do seminário divulgou outras justificativas para esse encontro: 

 
Como a nossa meta é a educação em Sergipe em torno da qual gravita 

o que nós sabemos e aprendemos, achamos que através de um 

Seminário com aqueles que são os mais diretamente responsáveis 

pela educação em nosso Estado, poderíamos mais objetivamente 

situar os nossos conhecimentos (RELATÓRIO DA FACED/UFS, 

1969, p. 2). 

 

 A conferência de abertura foi realizada pelo professor Dom Luciano Duarte, que 

proferiu sobre a temática ―A Filosofia da Educação no Brasil segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação‖. Durante o evento, foram articuladas outras palestras 

que tratavam de temas desde o ensino primário ao ensino superior, passando por 

algumas modalidades de ensino
121

. 

 Dentre as atividades, houve excursões para a Escola Técnica Industrial e para o 

Colégio Agrícola Benjamin Constant, além de apresentação da peça teatral ―A dança do 

ouro‖, produzida por João Costa, e o lançamento do livro ―Terra dos jovens‖, de autoria 

de João Augusto de Souza Leão Bastos, um dos professores da FACED. 

Ainda foi montado um júri simulado composto por nove alunos, sorteados 

aleatoriamente para avaliar a realidade educacional sergipana. A comissão foi formada 

pelos alunos, que representaram o juiz, os promotores e os advogados de defesa. Já o 

réu era representado pelo sistema educacional do Estado. Na audiência, os jurados 

condenaram por oito votos a um, a educação escolar fornecida pelo Estado.  

Diante dessa atividade, a ex-aluna Maria Ivanda Bezerra ressaltou, 

 
na Semana de Educação eu fui coordenadora, foi na época da 

professora Olga. No júri eu fui a advogada de defesa, e nosso colega 

Ibarê Dantas, que era de História, foi o promotor. Aí essa semana, foi 

produzida por nós, professores e alunos, e deu tudo certo 

(SANT’ANNA, 2011).  

 

Para a consumação do julgamento, buscou-se conhecer a realidade educacional 

sergipana, através de dados que denunciavam os seus vícios e irregularidades, a fim de 

se realizar uma reformulação. Na oportunidade, foram apresentadas as partes positivas 

desse sistema e recomendações para o seu aprimoramento.  
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 Foram discutidos temas relacionados ao ensino agrícola, técnico e do magistério em nível pós-

primário. 
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 De acordo com a imprensa da época, foi a primeira vez que se realizou um 

levantamento do número de estabelecimentos de ensino existentes e de estudantes 

matriculados em todo o Estado, na rede primária, secundária e superior
122

. O evento 

também divulgou dados da evasão escolar, obtidos de órgãos oficiais. 

Além de promover vários eventos referentes à Educação e ao aperfeiçoamento 

do ensino em Sergipe, muitos professores da FACED também participavam de 

encontros realizados em outros estados. A intenção era estabelecer um intercâmbio entre 

as experiências dos professores e discutir as dificuldades presentes no ensino sergipano 

e na implantação das FACEDs. 

Dessa forma, além de se preocupar com os problemas relativos ao ensino escolar 

em suas diferentes redes e níveis de ensino, os professores das FACEDs em todo país 

também apresentavam uma preocupação com o aprimoramento da própria Faculdade de 

Educação.  

Por esse motivo, no mês seguinte foi realizado o I Seminário da Faculdade de 

Educação do Nordeste (SEFENE)
123

, reunindo docentes desde a Bahia até o Maranhão. 

A participação da FACED/UFS foi representada pela diretora da unidade, Cacilda de 

Oliveira Barros, e pela professora Maria Olga de Andrade.  

Diante das lembranças desse encontro, promovido em Recife, a diretora Cacilda 

de Oliveira Barros relatou: 

 
Eu conheci Newton Sucupira; ele era professor da Faculdade de 

Educação de Pernambuco. Aí foi um momento novo para as 

Faculdades de Educação. A maioria delas entrou em funcionamento 

em um só tempo, no mês de agosto de 1968, por isso a necessidade de 

tantas reuniões entre os dirigentes. Esses encontros tinham o objetivo 

de padronizar o ritmo de organização, é tanto que havia uma época 

que se você pegasse o currículo de um aluno de Brasília ou do Rio de 

Janeiro, você via que era basicamente o mesmo, não havia distinção 

(BARROS, 2010). 

 

                                                 
122

 Diante de alguns dados apresentados, constatou-se que dos 55 ginásios distribuídos em Sergipe, 

apenas cinco eram mantidos pelo Estado, sendo as demais de origem privada (28) ou sustentadas pela 

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (22). Além disso, muitos professores não chegavam nem 

a receber o equivalente ao salário mínimo da região. 

 
123

 O II SEFENE foi realizado em setembro de 1970 na cidade de Natal, com a temática voltada para a 

formação dos professores aos diversos níveis de ensino, a qualificação para os docentes da FACED e a 

urgência da produção do conhecimento na área da Educação. A FACED/UFS foi representada pelo 

professor João Costa. O III SEFENE foi realizado em Fortaleza, com a temática relacionada à educação 

especial no Brasil. Participaram do encontro os professores José Jackson Carneiro de Carvalho e Cacilda 

de Oliveira Barros. 
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Essa iniciativa tinha como propósito assessorar os diretores dessas unidades, 

analisar a situação de cada uma delas e amenizar as dificuldades encontradas por eles na 

sua implantação. Acreditava-se que o seminário também iria fortalecer a atuação das 

FACEDs no espaço do magistério superior e legitimaria a instituição no campo 

acadêmico.  

Em meio à urgência autonomizadora dos pedagogos em ocupar espaço no campo 

acadêmico, especialmente através das FACEDs, foi dedicada uma atenção especial ao 

número insuficiente de professores qualificados para atuar nessas instituições. Diante 

disso, os organizadores recolhiam dados sobre a capacitação profissional dos docentes e 

promoviam sérios debates acerca da importância da criação dos centros de pós-

graduação e da participação dos professores em seus cursos. 

Vale lembrar que Newton Sucupira, um dos idealizadores desse encontro, 

também foi relator do Parecer nº. 977/65, que instituiu os cursos de pós-graduação no 

Brasil. Este dispositivo foi elaborado sob a influência de ensaios estrangeiros já 

consagrados, como foi o caso dos Estados Unidos
124

. 

A elaboração dessa regulamentação justificou-se pela urgência de se dotar o país 

de espaços especializados para o aprofundamento de estudos e pesquisas que 

facilitassem o avanço na área da ciência e da manutenção de um quadro docente 

superior com formação continuada e sistemática. Portanto, foi pensando na difusão da 

pesquisa e da produção do conhecimento que Newton Sucupira apostou na relação entre 

as FACEDs e a formação científica dos seus professores e especialistas
125

. 

Diante do Parecer nº 977/65, a pós-graduação era vista como uma necessidade, 

 
como conseqüência natural do extraordinário progresso do saber em 

todos os setores, tornando impossível proporcionar treinamento 

completo e adequado para muitas carreiras nos limites dos cursos de 

graduação (BRASIL, 1965, p.73). 

 

Ainda completa: 

 

                                                 
124

 O Parecer nº. 977/65 recebeu o aval de outros conselheiros, como: Anísio Teixeira, Valnir Chagas, 

Durmeval Trigueiros, Alceu de Amoroso Lima, Rubens Maciel, Almeida Júnior, Maurício Rocha e Silva, 

Clóvis Salgado e do sergipano José Barreto Filho. 

 
125

 Segundo depoimentos da ex-diretora Cacilda de Oliveira Barros, até 1971, somente os professores 

Dom Luciano Duarte e Giselda Santana Moraes tinham cursos de mestrado e doutorado. Os demais 

professores da Faculdade de Educação tinham curso de especialização, capacitação e atualização docente. 
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Em nosso entender um programa eficiente de estudos de pós-

graduação é condição básica para se conferir à nossa universidade 

caráter verdadeiramente universitário, para que deixe de ser 

instituição apenas formadora de profissionais e se transforme em 

centro criador de ciência e cultura (BRASIL, 1965, p. 79). 

 

Um dos frutos importantes do I Seminário da Faculdade de Educação do 

Nordeste foi a criação da Comissão Regional de Desenvolvimento das Faculdades de 

Educação (CORDEFE)
126

, com o objetivo específico e persistente de promover o 

aperfeiçoamento das faculdades de educação do Nordeste, no que toca principalmente a 

formação de professores qualificados em nível de pós-graduação, visando futuramente à 

instalação do Centro Regional de Pós-graduação.  

Essa comissão, coordenada por Newton Sucupira e Valnir Chagas, foi 

desenvolvida através de encontros entre diretores de todas as unidades presentes 

naquela região. A primeira reunião foi realizada na cidade de Salvador em novembro 

daquele ano, com a participação da diretora da Faculdade de Educação da UFS, Cacilda 

de Oliveira Barros. Segundo sua experiência,  

 
no início tinham muitas reuniões, inclusive para discutir o novo curso 

de Pedagogia e a organização da Faculdade de Educação. Acertos 

houve no curso de Pedagogia e na Faculdade de Educação, mas foi 

graças a esses encontros porque todos nós discutíamos, era um 

encontro de pessoas interessadas em algo melhor. E foi um momento 

rico porque essas reuniões dos diretores das faculdades eram quase 

todos de grandes nomes, quem não tinham nome era eu, nome na 

educação brasileira, porque eu estava começando (BARROS, 2010). 

 

Nesse evento foi enfatizada uma análise a respeito da estrutura das FACEDs e 

do currículo dos professores, com o intuito de compreender a relação entre a formação 

do corpo docente e o conjunto de disciplinas ministradas nos cursos dessa faculdade. 

Ainda foi discutida a importância da articulação entre as FACEDs e a contribuição 

simultânea no oferecimento de cursos de treinamento e mestrados
127

. 

Nesse mesmo ano, em meio às atividades da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, foram realizadas eleições com o objetivo de escolher 

representantes discentes para atuar nos órgãos deliberativos da própria instituição e da 

UFS.  

                                                 
126

 O II CORDEFE foi realizado em João Pessoa, em dezembro de 1969. 

 
127

 Nesse evento foi solicitado o curriculum vitae de todos os professores da Faculdade de Educação da 

UFS para que fossem analisados e promovidos os cursos de pós-graduação. 
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Para a congregação da FACED foram eleitos os alunos Manoel Messias Porto e 

Nádia Fraga Vilas-Boas. Já para o Conselho Departamental, venceu a eleição a 

universitária Maria José de Almeida Soares. Os candidatos foram eleitos com 35 votos 

distribuídos pelos 39 eleitores
128

, sendo todos estudantes do curso de Pedagogia e de 

disciplinas isoladas ofertadas pela faculdade. Os alunos do curso de Licenciatura não 

tinham direito à candidatura nem ao voto, pois eles estavam associados aos órgãos de 

seus institutos de origem. 

Nesse momento, não houve eleição para o Diretório Acadêmico ―Dom Luciano 

José Cabral Duarte‖, permanecendo inalterada sua composição, sob a presidência pró 

tempore de Manoel Messias Porto e vice-presidência de Gerson Vilas-Boas.  

Durante a eleição também foi escolhida a representação discente do CONEP e 

do CONSU, através de uma chapa única composta pelos estudantes José Ibarê Costa 

Dantas e Silvio Santana Filho, respectivamente do curso de História e Direito. 

Com relação ao candidato eleito José Ibarê Costa Dantas, que também era aluno 

do curso de Licenciatura da FACED, não foi possível concluir seu mandato, em virtude 

da suspensão de suas funções na direção dos órgãos de representação discente da UFS. 

Esta situação foi atribuída à Portaria nº 28, de 6 de fevereiro de 1970, que determinou a 

interrupção no exercício de direção dos órgãos estudantis de cinco universitários
129

, em 

consonância com o Decreto-Lei nº 477/69
130

. 

Além do afastamento dos alunos, o reitor baixou a Portaria nº 20/70 solicitando 

uma investigação de todas as faculdades, através de um inquérito sumário, para apurar 

as denúncias de subversão no interior da UFS
131

. Segundo Dantas (1997): 

 

                                                 
128

 Dos 39 eleitores, 36 são do curso de Pedagogia e três são estudantes de disciplinas isoladas da 

FACED. 

 
129

 Paulo Afonso de Almeida (Direito), Júlio Cesar Regis Dantas (Serviço Social), Silvio Santana Filho 

(Direito), Zenaide Rosa Sobral (Geografia) e José Ibarê Dantas (História). A relação com o nome dos 

cinco estudantes a serem punidos pela reitoria da Universidade Federal de Sergipe foi elaborada em 

janeiro de 1970 pelo brigadeiro Armando Tróia, diretor da Divisão de Segurança e Informação do 

Ministério da Educação e Cultura (Cf. DANTAS, 1997). 

 
130

 O Decreto-Lei nº. 477/69 define infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, 

funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino públicos ou particulares. 

 
131

 A partir de 1969, os órgãos de segurança intensificaram o controle sobre a UFS e sobre o sistema de 

punição aos seus alunos, criando um movimento para afastar da vida acadêmica todos aqueles apontados 

como subversivos. Segundo Dantas (1997), apesar do envio de diversas listas dos alunos considerados 

subversivos ao reitor João Cardoso do Nascimento Junior, nenhum aluno foi expulso, contrariando as 

expectativas das autoridades militares. 
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Quanto às denúncias, aquela autoridade da UFS designou o professor 

Fernando Figueiredo Porto para, em inquérito sumário, apurar quais 

os estudantes que distribuíram jornais e impressos subversivos e os 

que usaram de artifícios para interferir nas eleições. Mas o experiente 

Professor Porto conduziu o inquérito de tal maneira que nenhuma 

denúncia ficou evidenciada (DANTAS, 1997, p. 105). 

 

No caso da FACED, a realização do inquérito ficou a cargo da professora Maria 

Olga de Andrade. O objetivo era verificar algumas denúncias lançadas sobre a 

comunidade da Faculdade de Educação da UFS de manifestações com caráter 

subversivo. A citada portaria se referia às seguintes acusações: 

 
a) ―manifestações de caráter subversivo nas diversas unidades‖; 

b) ―distribuição de jornais e outras publicações‖; 

c) ―pré-vestibular da Faculdade de Direito cujo objetivo foi a de 

controlar os vestibulandos para fins subversivos‖; 

d) ―eleições realizadas em outubro próximo passado foram apontados 

como abusivamente controladas por alunos subversivos... 

(INQUÉRITO SUMÁRIO DA FACED, 1970, s/p.). 

 

Durante a investigação, várias pessoas foram convocadas para prestar 

depoimentos, dentre elas a diretora da unidade, Cacilda de Oliveira Barros; o presidente 

do Diretório Acadêmico, Manoel Messias Porto, e a secretária Carmen Dolores Cabral 

Duarte. Ao finalizar o inquérito, a professora Olga Andrade afirmou não ter sido 

cometido na Faculdade de Educação qualquer ato de infração que se enquadrasse no 

Decreto-Lei nº. 477/69.  

Apesar dos indícios de vigilância, perseguição e repreensão dentro da 

Universidade Federal de Sergipe, alguns ex-alunos alegavam haver uma importante 

resistência dos universitários ao autoritarismo. Aliás, sobre essa questão, a concluinte 

do curso de Pedagogia Ada Augusta Celestino Bezerra pronunciou-se, 

 
Nós resistíamos o tempo todo, os professores davam o máximo de si e 

procuravam responder as nossas dúvidas e as nossas críticas. Tudo 

que dizem dá impressão de que nós teríamos sido reprimidos, que o 

nosso curso foi totalmente tecnológico, entendeu? Que não havia 

pensamento crítico. Não é verdade, nós resistíamos o tempo todo... 

(SILVA, Ada, 2011). 

 

Outra eleição foi realizada em 1970; desta vez para escolher a lista tríplice que seria 

enviada ao reitor para eleger o diretor e o vice-diretor da unidade. Essa lista foi 

selecionada pelos professores e representantes discentes. Sua composição foi constituída 

por Cacilda de Oliveira Barros, Dom Luciano Duarte e Juan José Rivas Páscua. Já a 
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lista de vice-diretor foi preenchida com os nomes dos professores João Augusto de 

Souza Leão Almeida Bastos, Maria Auxiliadora Campos Medeiros e Maria Lígia 

Vasconcelos Aguiar. De acordo com a diretora da época, 

 
a lista já saiu da FACED com a indicação, tanto que todos nós já 

sabíamos quem seria indicado. O reitor já dizia assim: quando enviar 

a lista para a reitoria, já envie com o 1º nome sendo da pessoa que 

vocês querem como diretor. Então ficava a cargo da própria 

congregação da faculdade escolher seu diretor (BARROS, 2010). 

 

Nesse processo, os candidatos escolhidos foram Cacilda de Oliveira Barros, que 

permaneceu no cargo de diretora, e o professor João Augusto de Souza Leão Almeida 

Bastos, para a função de vice-diretor durante um mandato de dois anos. 

A posse de ambos foi concretizada com festividade em uma sessão solene no 

salão nobre do antigo prédio da FCFS. Estavam presentes alguns alunos, professores e 

funcionários da FACED e de outras unidades. Dentre seus discursos, ambos 

agradeceram a confiança depositada e teceram considerações sobre os obstáculos a 

serem enfrentados e as tarefas a serem cumpridas pela recente Faculdade de Educação.  

Ao mesmo tempo em que formava professores, a FACED também tinha a 

preocupação de capacitar seu corpo docente. Com este objetivo, estimulou-se 

intensamente a participação dos professores em cursos, seminários, simpósios, 

congressos e outros programas de capacitação pedagógica, realizados inclusive no 

exterior. 

Na intenção de contribuir com essa empreitada, a Universidade Federal de 

Sergipe, através de uma parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

concedeu algumas vagas destinadas aos professores interessados no curso de mestrado 

em Educação
132

. Este curso seria realizado pela UFBA em 1971, visando ao 

aperfeiçoamento de docentes do ensino superior da área da Educação. A seleção dos 

candidatos sergipanos ficou a cargo da diretora da FACED/UFS, Cacilda de Oliveira 

Barros. 

Dentre as prioridades de seleção, Ovídio Valois, coordenador da área de 

Humanidades, recomendou a escolha de professores efetivos ou de licenciados não 

vinculados à UFS, que tinham a maior probabilidade de ser futuramente professores da 

Faculdade de Educação. Além disso, era necessário respeitar a condição de indicar até 

                                                 
132

 O mestrado em Educação da UFBA abrangia três áreas de concentração: Pesquisa Educacional 

(referência nas ciências fundamentais da educação), Estudos de Currículos e Planejamento e 

Administração de Sistemas Educacionais. 
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12 docentes, dos quais, 75 % deveriam ser obrigatoriamente integrados à UFS. Assim 

sendo, a Universidade Federal de Sergipe comprometeu-se a providenciar os transportes 

e o financiamento de 60 diárias.  

As inscrições foram realizadas na secretaria da FACED/UFS, nos dias 21, 22 e 

23 de dezembro, devendo os candidatos apresentar diploma de licenciado, curriculum 

vitae e histórico escolar. Do Estado de Sergipe foram enviados 12 professores, dos 

quais, nove estavam integrados à UFS, e apenas José Jackson Carneiro de Carvalho e 

José Paulino da Silva
133

 eram docentes da FACED
134

. A professora Giselda Morais, 

recém-doutora em psicologia, foi convidada para lecionar as disciplinas do mestrado. 

O curso iniciou-se em 15 de janeiro de 1971, sendo todas as aulas realizadas na 

Faculdade de Educação da UFBA, em Salvador. Durante os três anos de duração, o 

curso respeitava um calendário adaptado para o uso intensivo do tempo dos professores 

nos finais de semana e no período de férias acadêmicas (fevereiro e julho) para não 

comprometer o funcionamento das faculdades. No final do curso, o candidato era 

obrigado a apresentar uma tese de caráter original na área da Educação. 

No mesmo ano, a professora Maria Auxiliadora Campos Medeiros
135

 participou 

do curso de especialização sobre o ensino do 1º e 2º graus, como aluna regular e 

representante oficial da Universidade Federal de Sergipe. 

Esse curso foi realizado na Universidade de Brasília, em convênio firmado com 

o MEC, visando preparar técnicos capacitados para a implantação da Reforma de 1º e 2º 

graus que seria sancionada até agosto daquele ano. 

As secretarias de Educação do Estado e dos municípios de Sergipe, além das 

escolas privadas, confiavam à UFS, e principalmente aos professores e alunos da 

FACED, a promoção de cursos e encontros com a finalidade de auxiliá-los nas práticas 

pedagógicas e no ensino realizado nas instituições. 

Em meio ao processo de qualificação docente, tão valorizada pelas faculdades de 

educação de todo o Brasil, muitos eventos foram realizados para os seus alunos, 

professores e ao público externo. O mesmo ocorreu com a FACED/UFS, que 

                                                 
133

 O professor José Paulino da Silva não concluiu seu mestrado na UFBA. Depois da desistência, foi 

aprovado na Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro), onde finalizou o curso. 

 
134

 Além dos professores de Sergipe e da Bahia, o curso também agregou professores de Alagoas, sendo 

que dos 103 candidatos selecionados, 75 estavam associados às faculdades de educação dos mencionados 

estados. 

 
135

 Além do vínculo de professora da FACED/UFS, Maria Auxiliadora acumulava o cargo de assistente 

de direção do Colégio de Aplicação desde 1970. 
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intensificou, a partir de 1970, a promoção de cursos destinados principalmente ao seu 

público interno e aos professores que atuavam na Secretaria Estadual e Municipal de 

Educação. 

O primeiro curso promovido pela instituição no ano corrente foi o de Didática do 

Ensino Superior, realizado durante os dois turnos, no prédio da própria faculdade, para 

30 participantes. Ministrou as aulas, o professor da PUC do Rio de Janeiro, Rui Santos 

de Figueiredo. De acordo com a divulgação publicada no Jornal Gazeta de Sergipe: 

 
O referido curso é extensivo aos diretores e professores dos vários 

Institutos e Faculdades da Universidade Sergipana. Os diretores 

Nestor Piva, do Instituto de Biologia, Madre Albertina, da Faculdade 

de Serviço Social, Tereza Prado, do Instituto de Letras, Manuel 

Pacheco, da Faculdade de Ciências Econômicas, Maria da Glória, do 

Instituto de Ciências Humanas, Cacilda, da Faculdade de Educação, 

ao lado de vários professores dessas unidades universitárias, estão 

freqüentando assiduamente o referido curso (GAZETA DE 

SERGIPE, 1970, nº 4.041). 

 

Posteriormente, foi desenvolvido o Seminário de Didática Especial de História 

pela Faculdade de Educação, por meio do seu Departamento de Didática, para um 

público de 188 participantes. O evento foi realizado no turno integral e dirigido pela 

professora Maria de Lourdes Janotti da Universidade de São Paulo.  

 
A professora alia um conhecimento profundo da ciência histórica e 

das modernas técnicas pedagógicas a uma grande capacidade de 

liderança e simpatia pessoal. [...] presta assim a Universidade Federal 

de Sergipe uma grande contribuição à comunidade sergipana e faz 

como, realmente, possamos confiar em seu papel no desenvolvimento 

cultural do nosso Estado (A CRUZADA, 1970, nº. 1.683).  

 

Ainda em 1970 realizou-se o I Seminário de Administradores Escolares, o 

Seminário de Didática Especial da Língua Portuguesa e o Curso de Projetos 

Educacionais. Além desses eventos locais, notou-se a participação de professores e 

alunos em diferentes congressos ligados à Educação, distribuídos pelo Brasil. Desta 

forma, compreende-se que o intercâmbio de conhecimento dos alunos e professores da 

Faculdade de Educação ultrapassava as fronteiras da UFS
136

. 

                                                 
136

 Em 1971, alguns alunos e professores participaram do III Encontro Nacional de Orientadores 

Educacionais e do Seminário sobre Atualização do Pessoal Docente da Faculdade de Educação, ambos 

realizados em Recife. Também foram encontrados registros sobre a participação de professores no 1º 

Congresso de Tecnologia Aplicada à Educação, realizado na Guanabara. Em Sergipe, a FACED auxiliou 

na promoção do Simpósio sobre Educação Primária, Seminário de Didática de Inglês e no Seminário 

sobre Administração Escolar. 
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Nesse processo, a FACED também colaborou com o curso de preparação para o 

Exame de Suficiência destinado aos professores do ensino secundário, patrocinado pelo 

MEC, em convênio com a Campanha Nacional de Educandários da Comunidade. 

Enquanto o primeiro concedeu o dinheiro para pagar aos docentes que ministrariam as 

disciplinas, o segundo disponibilizou as hospedagens aos professores do interior.  

Pela primeira vez foi proporcionado um curso intensivo de dois meses, através 

de 12 turmas distribuídas a professores de Inglês, Educação Moral e Cívica, Geografia, 

História, Francês, Matemática e Ciências. Ao término, era concedido um certificado aos 

professores que frequentaram a maioria das aulas e alcançaram a média nos exames, 

autorizando o licenciado a ministrar sua matéria. 

 
Pela primeira vez foi dado um curso intensivo de dois meses, ao 

professor que lecionava a título precário nos estabelecimentos da rêde 

secundária do Estado. O programa intensivo de preparação de mão-

de-obra colaborou na parte de bolsas de estudo e material didático 

(GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.359). 

 

Inscreveram-se no curso, com duração de apenas dois meses, 400 educadores de 

todo o Estado, sendo 340 oriundos do interior. Os professores da FACED, João Costa e 

Cacilda de Oliveira Barros ficaram responsáveis por organizar e selecionar os 

professores. Outros docentes dos Institutos e das demais faculdades da UFS, também 

foram convidados para lecionar.                     

Dando continuidade a esse projeto, em 1971 foram realizadas novas 

provas
137

sem a realização de curso preparatório. A autorização para a realização de tais 

exames foi concedida através do Parecer do CFE nº 18/70 e do CONEP/UFS nº. 03/71, 

com fundamento nos termos do Artigo 16 do Decreto-Lei nº. 464, de 11 de fevereiro de 

1969:  

 
Art. 16. Enquanto não houve em número bastante, os professôres e 

especialistas a que se refere o artigo 30 da Lei nº 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, a habilitação para as respectivas funções será feita 

mediante exame de suficiência realizado em instituições oficiais de 

ensino superior indicadas pelo Conselho Federal de Educação 

(BRASIL, 1969, s/p.). 

 

                                                 
137

 A aprovação nesses exames autorizava a obtenção de um diploma do curso pretendido: Inglês, 

Educação Moral e Cívica, Desenho, Geografia, História, Francês, Matemática, Português e Ciências.  
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Além dessa deliberação, foi acrescentado o comunicado do presidente do 

Conselho Federal de Educação, Newton Sucupira, ao reitor da UFS com o seguinte 

esclarecimento:  

 
Comunico a Vossa Magnificência que o Conselho Federal de 

Educação, em sessão plenária de 28/01/70, aprovou o anexo Parecer 

18/70 da Câmera de Ensino Superior, favorável à indicação dessa 

Universidade para a realização de exames de suficiência 

(COMUNICADO DO MEC, 1971, s/p.). 

 

Para as inscrições, exigia-se do candidato certificado de conclusão de curso 

ginasial (completo), histórico escolar e comprovante fornecido diretamente pela 

Inspetoria Seccional do Ensino, comprovando a carência de professores na região e na 

disciplina desejada. Além disso, exigia-se comprovante de moradia e atestado de 

idoneidade moral, de sanidade física e mental.  

Do total de 40 inscritos, somente cinco candidatos foram reprovados. Os 

professores aprovados receberam um certificado credenciando-os para atuar na 

disciplina escolhida, em qualquer estabelecimento de ensino da capital e do interior. 

Contudo, de acordo com relatos da ex-diretora Cacilda de Oliveira Barros, o curso não 

tinha grande prestígio perante o campo acadêmico: 

 
O diploma tinha validade em licenciado, porque o professor já vinha 

com o conteúdo pronto e já atuava na área. O Estado recrutava os 

professores e nós dávamos o curso e aplicarmos a prova. Muitos 

professores da UFS não aprovavam esses cursos, pois diziam que 

formavam docentes de segunda. Havia um certo preconceito 

(BARROS, 2010). 

 

Em 1971, agravou-se o problema da falta de espaço no interior do prédio onde 

ficava localizada a faculdade, em virtude do crescimento no número de alunos e de 

matérias lecionadas pela instituição
138

. Além disso, havia o funcionamento dos outros 

dois institutos e do Colégio de Aplicação.  

Nesse ano também se cogitava a transferência da Faculdade de Ciências 

Econômicas, com os cursos de Economia, Ciências Contábeis e Administração, para 

integrar o mesmo prédio. Dessa forma, ficariam 23 salas distribuídas para o 

desenvolvimento dos cursos de Letras Português, Letras Inglês, Letras Francês, Letras 

                                                 
138

 Em 1971 o curso de Pedagogia passou a ser ministrado nas quatro séries. 
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Alemão, Geografia, História, Filosofia, Economia, Administração, Ciências Contábeis, 

Pedagogia e o Colégio de Aplicação. 

A mudança foi efetivamente realizada com o funcionamento dos cursos da 

Faculdade de Ciências Econômicas no turno da noite. Pelo dia funcionava somente a 

sala da direção, com o diretor José Noronha Moura.  

Resolvido o problema do espaço, os professores da FACED retomaram suas 

atividades, organizando-se para o início do ano letivo. Durante esse processo, foram 

ministradas as aulas do curso de Pedagogia, Licenciatura e disciplinas isoladas. 

Também foram promovidos vários encontros relativos à educação, com a participação 

do público interno e externo da UFS.  

Pela primeira vez foram realizados exames para a seleção de monitores 

destinados aos departamentos de Ciências Educacionais e de Didática. Esta iniciativa 

visava o auxílio aos professores de tais disciplinas e à transmissão de prática e 

experiência ao aluno. Para participar de tal concurso poderiam inscrever-se os alunos do 

ciclo profissional que estavam cursando ou que já haviam cursado tais disciplinas. 

Essa prática era legalizada pela Lei 5.540 de 1968: 

 
Art. 41. As universidades deverão criar as funções de monitor para 

alunos do curso de graduação que se submeterem a provas 

específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em 

atividades técnico-didáticas de determinada disciplina. 

Parágrafo único. As funções de monitor deverão ser remuneradas e 

consideradas título para posterior ingresso em carreira de magistério 

superior (BRASIL, 1968, s/p.). 

 

            Na ocasião foram ofertadas um vaga, destinada aos interessados em estagiar nas 

disciplinas de Didática Geral, e duas vagas aos alunos de Orientação Educacional
139

. O 

concurso era realizado através de uma prova escrita com duração de 60 minutos, e outra 

prática com duração de 30 minutos, sendo o ponto sorteado duas horas antes do seu 

início. O resultado de cada prova seria a média aritmética das notas dos três 

examinadores, sendo eliminado o candidato que não obtivesse média superior a seis. A 

contratação para o preenchimento das vagas era feita em ordem decrescente das médias 

finais.  

              Para o Departamento de Ciências Educacionais (disciplina Orientação 

Educacional) foram aprovadas as alunas Ana Maria Dantas Soares de Carvalho e Maria 
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 A intenção da ex-diretora da FACED/UFS, Cacilda de Oliveira Barros, era criar um núcleo de 

Orientação Educacional no Colégio de Aplicação. 
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José Almeida Soares. Já para o Departamento de Didática Geral, nenhum candidato foi 

aprovado, pois o único aluno inscrito, José Roriz Silva
140

, não conseguiu alcançar a 

média estabelecida pelo edital.  

No final do ano letivo, a FACED aprovou um convênio com a Escola Técnica 

Federal de Sergipe, objetivando fornecer a essa escola um curso de formação 

pedagógica para o seu corpo docente, dentro do Esquema II fundamentado no Parecer 

nº. 111/71 do Conselho Federal de Educação. A proposta buscava desenvolver uma 

edição especial para a formação de professores para as disciplinas específicas do ensino 

técnico. 

Quanto ao Parecer do CFE nº. 111/71, este se referia a dois esquemas distintos: o 

Esquema I destinava-se a candidatos que tinham formação superior relacionada a cada 

uma das habilitações cujo exercício docente pretendia lecionar, e o Esquema II a 

portadores de diploma de curso técnico correlativo às habilitações pretendidas.  

O referido curso seria desenvolvido no ano seguinte, através de um convênio 

firmado entre a ETF-SE, FACED-UFS e o CETENE. Assim, a Faculdade de Educação, 

através do Departamento de Didática, administraria o curso e ficaria responsável por 

disponibilizar professores das disciplinas de formação pedagógica: Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 2º grau, Didática, Prática de Ensino, Psicologia e 

Educação Moral e Cívica (Estudo dos Problemas Brasileiros). 

Essa integração buscava resolver o problema da falta de professores para as 

disciplinas específicas dos vários cursos e expandir o número de matrículas da Escola. 

A viabilidade da execução do projeto aguardou a decisão da congregação da faculdade e 

do chefe do Departamento de Didática, executor do curso, que logo aceitou a proposta: 

 
A realização do convênio aqui representa no nosso ver, um alto 

serviço que a Faculdade de Educação prestará a comunidade 

sergipana. A colaboração para o aperfeiçoamento do corpo docente 

da Escola Técnica Federal de Sergipe, pela qualidade do ensino que 

ela oferece e pelo caráter profissionalizante de seus cursos, é uma 

oportunidade irrecusável para que a Faculdade de Educação participe, 

ativamente, do encaminhamento e solução dos problemas 

educacionais da comunidade na qual está inserida (PARECER S/N. 

DO DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA DA FACED/UFS, 1971, 

s/p.) 

 

Portanto, durante o marco temporal deste estudo, nota-se a realização de 

encontros entre professores e diretores das FACEDs de todo o país, para auxiliar no 
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 Aluno do curso de História. 
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processo de implantação dessas unidades. Também, se verifica a importante atribuição 

que o Conselho Federal de Educação concedeu a elas, com a intenção de promover a 

formação pedagógica dos professores de níveis médio e superior. 

No caso de Sergipe, além do curso de Pedagogia e Licenciatura, muitas outras 

atividades foram realizadas, através de seminários, encontros, congressos, formações 

pedagógicas, cursos de extensão, entre outras. O intuito era o mesmo atribuído a todas 

as FACEDs no Brasil: formar e qualificar professores. 

 

2.1 – A organização departamental 

 

 

Em 1969, o Conselho de Ensino e Pesquisa aprovou as normas preliminares para 

a organização departamental da UFS, ficando cada faculdade responsável pela sua 

descentralização a fim de atender à legislação federal (Lei nº 5.540/68)
141

. 

 
Art. 12 § 3º O departamento será a menor fração da estrutura 

universitária para todos os efeitos de organização administrativa, 

didático-científica e de distribuição de pessoal, e compreenderá 

disciplinas afins (BRASIL, 1968, s/p). 

 

 Em meio a essa organização, a FACED adotou o novo parâmetro ainda em 1969, 

dividindo sua unidade em quatro departamentos
142

: Planejamento e Estatística,                    

Ciências Educacionais, Ciências Sócio-Filosóficas da Educação e Didática. 

Nesse processo nada foi modificado em relação ao currículo e ao programa das 

disciplinas ofertadas. Também não foi alterada a ligação entre os professores e suas 

matérias de ensino. Contudo, tanto as disciplinas quanto os professores já existentes 

foram redistribuídos por áreas específicas para ocupar os respectivos departamentos.  

Para cada departamento, era necessário o mínimo de três disciplinas afins, 

abrangendo área significativa do conhecimento e o número de docentes em proporção 

adequada ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa. De acordo com a Resolução 
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 Este Regulamento recebeu uma forte influência norte-americana, tanto dos consultores que 

desembarcaram no Brasil e dos acordos (MEC/USAID), como dos próprios intelectuais brasileiros 

bolsistas de cursos nas universidades dos Estados Unidos.  

 
142

 A coordenação dos diversos departamentos em cada faculdade era feita pelos Conselhos 

Departamentais que se constituíam em órgãos consultivos dos diretores das faculdades e em órgãos 

deliberativos em matérias de ordens técnica, didática e administrativa, que não fossem de competência da 

congregação e da diretoria. O Conselho Departamental era constituído pela diretora da FACED, chefes 

dos departamentos e um representante discente. 
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CONEP/UFS nº. 06/69, também era necessária a disponibilidade de instalações e 

equipamentos, onde essas condições tivessem caráter fundamental. 

Conforme o quadro 08, verifica-se a organização departamental da FACED/UFS 

aprovada pela Resolução CONEP/UFS nº. 06/69. 

 

Quadro 08 

 

Organização departamental da FACED/UFS – 1969 

 

PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA                    CIÊNCIAS EDUCACIONAIS 

Complementos de Matemática                            Psicologia da Educação  

Estatística Aplicada à Educação                          Introdução à Orientação Educativa 

Administração Escolar                                        Fundamentos Biológicos da Educação 

Introdução à Metodologia Científica                     

 
CIÊNCIAS SÓCIO-FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO                 DIDÁTICA 

Filosofia da Educação                                                   Didática Geral 

História da Educação                                                     Recursos Audiovisuais 

Sociologia da Educação                                                 Prática de Ensino em Português 

Introdução à Educação                                                  Prática de Ensino em Francês 

                                                                                      Prática de Ensino em Inglês 

                                                                                      Prática de Ensino em História 

                                                                                      Prática de Ensino em Geografia 

Fonte: Resolução CONEP/UFS nº. 06/69. 

  

         Cada departamento passou a ser administrado por um chefe
143

, que deveria ser 

obrigatoriamente professor titular da FACED e escolhido através de eleição entre o 

corpo docente e representante discente. Todos os chefes eleitos foram empossados em 

maio de 1969, através de uma reunião da congregação da faculdade. 

         Os departamentos e seus chefes ficaram distribuídos da seguinte forma: 

 

1. Planejamento e Estatística – Chefe: Cacilda de Oliveira 

Barros. 

2. Ciências Sócio - Filosóficas da Educação – Chefe: Ovídio 

Valois Correia. 

                                                 
143

 Competia aos chefes dos departamentos: presidir as reuniões da subunidade, supervisionar a execução 

das tarefas didático-científicas e administrativas do Departamento e representar a subunidade no 

Conselho Departamental (ESTATUTO DA UFS, 1968). 
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3. Ciências Educacionais – Chefe: João Augusto de Souza 

Leão de A. Bastos. 

4. Didática – Chefe: Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

(LIVRO DE ATA, 1968-1978, s/p.). 

 

Embora tivessem sido criados e eleitos os seus respectivos chefes, nem todos os 

departamentos funcionaram em 1969. Somente o de Didática contemplou suas 

atividades nesse período
144

. 

No ano seguinte, passaram a funcionar as sessões de Ciências Sócio-Filosóficas 

da Educação, Ciências Educacionais e Organização Escolar. Esta última foi uma 

transformação do Departamento de Planejamento e Estatística. Na concepção do 

professor Ovídio Valois Correia, o nome do departamento ―Planejamento e Estatística‖ 

não estava de acordo com as disciplinas que dele faziam parte.  

Ainda em 1970, a organização dos departamentos foi modificada a fim de 

atender às determinações da reforma do curso de Pedagogia e Licenciatura contidas nos 

pareceres e resoluções do CFE
145

. Esta nova estruturação ocorreu mediante a Resolução 

CONEP/UFS nº 12/70: 

 
Departamento de Organização Escolar: Complementos de 

Matemática, Estatística Aplicada à Educação
146

, Estrutura e 

funcionamento do ensino de 1º grau, Estrutura e funcionamento do 

ensino de 2º grau, Princípios e Métodos da Administração Escolar, 

Administração da Escola de 1º grau, Administração da Escola de 2º 

grau, Princípios e Métodos de Supervisão Escolar, Supervisão da 

Escola e Currículo e programas; 

Ciências sócio-filosóficas da educação: Sociologia da Educação, 

Filosofia da Educação, História da Educação, Educação Comparada, 

Evolução da Educação no Brasil e Introdução à Educação; 

Departamento de Ciências Educacionais: Psicologia da Educação, 

Princípios e métodos de orientação educacional, Biologia da 

Educação, Psicopatologia na educação, Orientação vocacional e 

Medidas educacionais; 

Departamento de Didática: Didática Geral, Recursos audiovisuais, 

Práticas de Ensino, Prática de ensino (Português, Matemática, Inglês, 

Francês, Geografia, História, Filosofia e Ensino Normal), 

                                                 
144

 O primeiro chefe eleito para o Departamento de Didática foi à professora Maria Thétis Nunes. Mas por 

conta das várias atribuições concedidas a ela na organização da UFS, não foi possível a sua integração, 

sendo substituída por Maria Auxiliadora Campos Medeiros. 

 
145

 Pareceres nº. 252/69, 672/69 e Resoluções 2/69, 9/69, todos do CFE. 

 
146

 De acordo com a Resolução CONEP/UFS nº. 05/69, as disciplinas Complementos de Matemática e 

Estatística Aplicada à Educação deveriam ter sido incorporadas ao Instituto de Física e Matemática. 

Entretanto, como esse instituto só funcionou a partir de 1970, aquelas disciplinas continuaram agregadas 

à FACED/UFS através do Departamento de Organização Escolar e sendo ministradas por professores do 

Instituto de Química e da Faculdade de Ciências Econômicas. 
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Metodologia do ensino (RESOLUÇÃO CONEP/UFS nº 12, 1970, 

s/p.). 

 

 Diante dessa organização, novas disciplinas foram inseridas, outras foram 

suprimidas em relação à estrutura departamental e curricular de 1969, apresentada no 

quadro nº. 08. 

Cada departamento promovia a oferta de suas disciplinas, promoção de cursos e 

eventos na sua área. O Departamento de Didática também era responsável pelo Colégio 

de Aplicação, local onde era realizada uma parte de suas práticas. 

Em 1971, a sessão de Ciências Sócio-Filosóficas da Educação foi incorporada ao 

Departamento de Ciências Educacionais, tornando-se um só departamento, uma vez que 

as disciplinas eram correlatas. Na oportunidade, os professores daquela sessão também 

foram transferidos para a área das Ciências Educacionais, e realizada uma nova eleição 

para eleger o chefe de departamento, ficando a cargo de Juan José Rivas Páscua. 

 

2.2 – O curso de Pedagogia 

 

O curso de Pedagogia da Faculdade de Educação/UFS surgiu na antiga 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. A autorização para o seu funcionamento foi 

concedida por Getúlio Vargas através do Decreto nº 29.311, de 28 de fevereiro de 1951. 

De acordo com esse dispositivo: 

 
Artigo Único. É concedida autorização para funcionamento dos 

cursos de filosofia, geografia e história, letras anglo-germânicas, 

pedagogia e matemática da Faculdade Católica de Filosofia de 

Sergipe, mantida pela Sociedade Sergipana de Cultura e com sede em 

Aracaju, no Estado de Sergipe (BRASIL, 1951, s/p.). 

  

 Essa iniciativa buscava atender à legalização dos cursos que seriam ministrados 

na faculdade, em consonância com o Decreto-Lei nº. 421/38:  

 

Art. 2º A partir da publicação desta lei, para que um curso superior se 

organize e entre a funcionar no país, será necessário autorização 

prévia do Governo Federal. 

Art. 3º O pedido de autorização será dirigido ao ministro da Educação 

e Saúde, que, ouvido o Conselho Nacional de Educação, o submeterá, 

com parecer, à decisão do Presidente da República (BRASIL, 1938, 

s/p). 
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Embora o funcionamento do curso de Pedagogia tivesse sido autorizado pelo 

Governo Federal, não foi possível concretizar sua instalação até 1967, em razão da falta 

de recursos financeiros da unidade de ensino e à baixa procura dos candidatos, que, por 

motivos da precária remuneração do magistério não se sentiram empolgados para 

ingressar nessa carreira. Giselda Morais, ex-professora da FCFS, acrescentou que nesse 

período não havia professores especializados em Sergipe para atuar no ensino das 

disciplinas obrigatórias desse curso (MORAIS, 2009). 

Mesmo diante dessas dificuldades, verificou-se o interesse de alguns professores 

da faculdade na instalação desse curso: 

 
Argumentando a falta de professores de Pedagogia, o Dr. José 

Silvério Leite Fontes sugere que entre em funcionamento o curso de 

Pedagogia. O problema é debatido pelos presentes, tendo por fim o 

Sr. Diretor
147

 demonstrado que no momento era impossível, haja 

vista, as elevadas despesas para a criação de mais um curso em nossa 

faculdade (ATA DA FCFS, 1961, s/p.). 

 

Em 1954, o presidente Getúlio Vargas concedeu reconhecimento
148

 aos cursos 

de Filosofia, Letras Anglo-germânicas, Letras Neo-latinas, Geografia e História, 

Matemática e Pedagogia, da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, através do 

Decreto Lei nº. 34.963/1964.  

O fato curioso é que o curso de Pedagogia não havia sido instalado até esse 

período, mas mesmo assim recebeu o reconhecimento do Governo Federal. Além disso, 

o reconhecimento somente poderia ser efetivado após dois anos de funcionamento, 

através do Conselho Nacional de Educação. Logo, essa prática foi de encontro com à lei 

que regulava o funcionamento das unidades de ensino superior da época, a qual 

defendia: 

 
Art. 6º O estabelecimento de ensino superior, que obtiver autorização 

para funcionamento de um ou mais cursos, ficará obrigado a requerer 

ao ministro da Educação e Saúde o respectivo reconhecimento, dentro 

do segundo ano de sua instalação. Se o não fizer, será cassada a 

autorização de funcionamento. Se, requerido o reconhecimento, for 

este negado, poderá ser novamente solicitado, dentro de um ano. A 

contar da publicação do ato denegatório. Decorrido este prazo sem 

que tenha sido feito novo pedido de reconhecimento, e na hipótese de 

ser o reconhecimento denegado pela segunda vez, será cassada a 

autorização de funcionamento (BRASIL, 1938, s/p). 
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 Dom Luciano Duarte. 

 
148

 O reconhecimento do curso de Didática ocorreu em 1956, através do Decreto-Lei nº. 39.039. 
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Depois de obter o reconhecimento dos cursos, a FCFS poderia conferir diplomas 

de bacharel e licenciado do curso de Pedagogia aos seus concluintes, aceitos 

oficialmente em todo o território nacional. Esses títulos possibilitavam ao egresso atuar 

respectivamente nos cargos especializados do Ministério da Educação e no curso 

Normal. 

Mesmo sem funcionar, a presente graduação permaneceu inserida no Regimento 

da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, sendo caracterizada como um curso 

ordinário, devido a sua composição harmônica de disciplinas com conteúdos específicos 

para a obtenção de um diploma
149

. Além disso, compreendia três anos de duração, 

podendo ser acrescentado mais um ano para concluir a licenciatura com o curso de 

Didática. Esta estruturação e organização estavam fundamentadas na Lei Federal nº. 

1.190/39, que criou oficialmente o curso de Pedagogia no Brasil. 

Na concepção de Mendonça (2002), essa iniciativa estava baseada em uma série 

de interesses e conflitos políticos. Segundo a autora: 

 
Percebe-se que a preocupação básica de Capanema, ao estabelecer 

como objetivo de sua Faculdade Nacional de Filosofia a preparação 

de professores secundários, bem como de especialistas de educação, 

para o preenchimento dos cargos técnicos do MES – este último o 

objetivo principal do curso de Pedagogia que se criava -, não era de 

formá-los como filósofos ou políticos, mas conformá-los a seu 

projeto político de construção da nacionalidade (MENDONÇA, 2002, 

p. 171). 

 

Evangelista (2002) acrescentou que: 

 
O surgimento do curso de Pedagogia no Brasil, nos anos 40, pode ter 

resultado da ruptura, de caráter violento, com as propostas 

institucionalizadas na década de 30, a de Anísio Teixeira e a de 

Fernando de Azevedo, que não se referiam a curso de Pedagogia, mas 

à Formação do Professor (EVANGELISTA, 2002, p. 233). 

 

Os católicos tinham a intenção de difundir a moral cristã, homogeneizar a 

formação superior do professor na universidade e combater alguns ideários dos 

renovadores. Para isso aboliu os institutos de educação criados por Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo e fundaram o curso de Pedagogia. 

                                                 
149

 As cinco seções fundamentais que compuseram a Faculdade Nacional de Filosofia e a Faculdade 

Católica de Filosofia de Sergipe eram: Seção de Ciências, Seção de Letras, Seção de Filosofia, Seção de 

Pedagogia e a sessão especial de Didática.  O curso de Pedagogia estava inserido na sessão que levava seu 

nome. 
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No entanto, ao analisarmos o nome das disciplinas do citado curso percebemos 

que algumas propostas estabelecidas por ambos os educadores permaneceram 

integradas à formação dos professores. De acordo com Regimento da FCFS, o curso de 

Pedagogia na formação de bacharéis compreendia as seguintes disciplinas
150

, 

distribuídas por série: 

 
Primeira série: Complementos de Matemática, História da filosofia, 

Sociologia, Fundamentos biológicos da educação e Psicologia 

educacional. 

Segunda série: Estatística educacional, História da educação, 

Fundamentos sociológicos da educação, Psicologia educacional e 

Administração escolar. 

Terceira série: História da educação, Psicologia educacional, 

Administração escolar, Educação comparada e Filosofia da educação 

(REGIMENTO DA FCFS, s/d, s/p). 

 

O curso de Didática era constituído pelas disciplinas
151

: Didática Geral, 

Fundamentos Biológicos da Educação, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar e Fundamentos Sociológicos da Educação. Ao bacharel em 

Pedagogia restava apenas cursar as duas primeiras, uma vez que as demais já haviam 

sido cursadas. 

De acordo com Chagas (1976), essa estruturação do curso de Pedagogia, 

instituída pelo Decreto-Lei n°. 1.190/39, criando a dicotomia do sistema 3+1, era uma 

situação artificial, visto que sua grade curricular representava um aprofundamento do 

próprio curso de Didática. Dessa forma, a inexistência de disciplinas específicas 

destinadas à formação do professor de ensino normal ou técnico em educação 

representava uma distorção no curso de Pedagogia, interferindo negativamente na 

organização escolar
152

. 

Somente em 15 de janeiro de 1968, a secretaria da Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe abriu as inscrições para os interessados na profissão de técnico em 

educação e licenciado em Pedagogia. No ato da inscrição, o candidato deveria 

apresentar os seguintes documentos: carteira de identidade; atestado de idoneidade 
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 Disciplinas pertencentes ao currículo mínimo para obtenção do diploma de bacharel em Pedagogia, de 

acordo com o Decreto-Lei nº. 1.119/39, Cap. III, art. 19, de 4 de abril de 1939. 

 
151

 Disciplinas pertencentes ao currículo mínimo para obtenção do diploma de licenciatura em Pedagogia, 

de acordo com o Decreto-Lei nº. 1.119/39, Cap. III, art. 20, de 4 de abril de 1939. 

 
152

 Além dos problemas relacionados com sua formação acadêmica, Silva (2003) acrescentou que o 

campo profissional do pedagogo também era muito vago, pois não tinha o curso Normal como área 

exclusiva de atuação. Diante de diferentes críticas, formularam-se novos parâmetros em 1962. 
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moral; atestado de sanidade física e mental; certidão de nascimento; folha corrida 

fornecida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública; certificado de conclusão do 

curso secundário; comprovante de pagamento da taxa de inscrição, e para os candidatos 

do sexo masculino, atestado que provasse estar em dia com as obrigações do Serviço 

Militar. 

  A avaliação foi realizada no período de 16 a 24 de fevereiro por meio de provas 

escritas e orais, que exigiam conhecimento de História Geral, Noções de Pedagogia, 

Português e Línguas (Francês ou Inglês). O aluno que não alcançasse a média mínima 

de quatro seria eliminado sem realizar a prova seguinte. 

A apuração dos exames procedeu-se mediante a análise dos boletins das provas 

realizadas pela comissão examinadora, composta pelos professores da FCFS; entre os 

quais se destacam: Juan José Rivas Páscua, João Costa, Cacilda de Oliveira Barros, 

Maria Thétis Nunes, Dom Luciano Duarte e Maria Olga de Andrade.  

      Nesse exame de seleção, realizou-se uma segunda chamada, que resultou na 

inscrição de 34 candidatos para o curso de Pedagogia, concorrendo às 30 vagas 

oferecidas. Desses concorrentes, 32 eram do sexo feminino. Quanto ao número de 

alunos selecionados, somente 21 realizaram todas as provas, alcançando a aprovação.  

Segundo a aluna admitida Ada Augusta Celestino Bezerra da Silva, a comemoração foi 

contemplada com um trote:  

  

Logo quando entramos, teve um trote, que era na verdade uma crítica 

a Dom Luciano. Nós nos vestimos de roupinha estampadinha, de 

chupeta e maleta de jardim de infância. Era uma crítica que os 

veteranos da Faculdade de Filosofia faziam a ele, porque ele tratava 

os alunos como bebês de pré-escola. Aí ele nos chamou, explicou o 

que havia lá dentro e disse: voltem para casa, troquem de roupa e 

retornem para o trote (SILVA, Ada, 2011). 

 

 No mesmo ano, ainda sob a coordenação da FCFS, os professores ministraram 

as primeiras aulas destinadas à turma pioneira do curso de Pedagogia. Nesse período, a 

organização do curso atendia às determinações do Parecer do CFE nº. 251/62, com o 

currículo mínimo para o bacharelado. 

 Em 1969, a primeira série do curso foi contemplada com o acréscimo de duas 

disciplinas no currículo em relação à grade anterior
153

. A primeira cadeira adicionada 

foi a de Introdução à Economia, lecionada por Murilo de Almeida Macedo, da 

                                                 
153

 Ver quadro 03. 
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Faculdade de Ciências Econômicas. A segunda foi denominada de Complementos da 

Matemática, ministrada pelo professor do Instituto de Química, Manoel José de Oliveira 

Belém. Ambos foram convidados pela diretora da FACED para ministrar aulas na 

unidade, em virtude da falta de docentes formados na área das ciências exatas.  

De acordo com os relatos da ex-diretora, ratificou-se a informação mencionada. 

Entretanto, nem sempre os professores aceitavam o convite: 

 
Existiam disciplinas em que não havia professores formados na 

Faculdade de Educação para lecionar, então se contratavam 

professores de outras unidades da UFS. Era uma luta! A gente levava 

o problema ao reitor e ele mandava que convidássemos o professor. 

Às vezes o professor não gostava, porque naquele começo as pessoas 

eram meio turrãozinho. Diziam: essa disciplina é a minha e só dou 

essa e tá acabado. E não tinha essa abertura. Porque quando a 

Universidade aconteceu, ela incorporou esses professores fixando por 

disciplina, então eles queriam só dá aquela disciplina (BARROS, 

2010). 

 

Na oportunidade, o professor João Costa, responsável pela disciplina Língua 

Portuguesa, foi substituído por Carmelita Pinto Fontes, professora do Instituto de 

Letras. Seu afastamento foi ocasionado pelo ingresso na presidência da Comissão 

Central do Concurso de Habilitação
154

. 

Nesse sentido, torna-se necessário ressaltar que todos os docentes efetivos da 

Faculdade de Educação desse período eram procedentes da FCFS e haviam sido 

incorporados no processo de implantação da UFS
155

. 

 Na turma da 2ª série, o currículo foi preenchido com as seguintes disciplinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154

 A Comissão Central do Concurso de Habilitação tinha a atribuição de organizar e executar anualmente 

o concurso de habilitação da UFS. 

 
155

 Todos estes professores foram integrados com o enquadramento funcional de professor titular. Para 

verificar o nome dos docentes e as cadeiras ocupadas, ver quadro 01. 
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Quadro 09 

 

Disciplinas da 2º série do curso de Pedagogia da FACED – 1969 

  

DISCIPLINAS PERÍODO (Mês) CARGA 

HORÁRIA 

PROFESSORES 

Introdução à Economia   Março a agosto 45 Murilo de Andrade Macedo 

Complementos da 

Matemática 

Agosto a novembro 45 Manoel José de Oliveira 

Belém 

Psicologia da Educação  Abril a novembro 

 

90 João Augusto de S. Leão 

Sociologia da Educação Março a novembro 90 Ovídio Valois Correia 

Fund. Biológicos da Educação Março a novembro 45 João Gilvan Rocha 

História da Educação Março a novembro 90 José Edgar Stanikowski 

Filosofia da Educação  Março a agosto 60 Luciano José Cabral Duarte 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Pedagogia da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

 Como a turma da 1ª série de 1968, não havia frequentado as disciplinas 

Complementos da Matemática e Introdução à Economia, estas foram oferecidas na 2ª 

série, em semestres alternados
156

. Além disso, ministraram-se algumas matérias 

obrigatórias e consecutivas às que tinham sido lecionadas na série anterior, como: 

Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, História da Educação e Filosofia da 

Educação. Para complementar o currículo opcional do curso, também foi ofertada 

Fundamentos Biológicos da Educação, com o professor João Gilvan Rocha, do Instituto 

de Biologia. 

         Apesar da maioria dos professores da FACED/UFS serem titulares de disciplinas 

específicas, havia uma circulação desses professores, que lecionavam outras matérias e 

até mesmo em outras faculdades, institutos ou no Colégio de Aplicação
157

. Os alunos do 

curso de Pedagogia e de Licenciatura também tiveram aulas ministradas por docentes de 

                                                 
156

 A partir de 1969, algumas disciplinas passaram a ser abordadas por semestre. 

 
157

 É preciso lembrar que alguns professores titulares da FACED também foram designados para assumir 

disciplinas em outras unidades. A professora Maria Thétis Nunes, por exemplo, ocupava a disciplina de 

Prática de Ensino em História na FACED e História do Brasil no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas. 
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diferentes unidades da UFS. Essa troca representava a unificação e o entrosamento no 

interior da universidade. 

         Um exemplo claro dessa situação ocorreu com o professor titular de Psicologia da 

Educação da FACED, João Augusto de Souza Leão Almeida Bastos, que em 1969, 

lotado e em exercício naquela unidade, ofertava Psicologia Geral no Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas e na Faculdade de Serviço Social. 

             Alguns professores também ministravam aulas conjuntas para alunos de 

diversos cursos, num mesmo local e horário.  Esta informação foi constatada por meio 

de relatos da egressa Maria Ivanda Bezerra, que afirmou: 

 

Dom Luciano reunia várias turmas de diferentes cursos, para nos dá 

aula de Filosofia, no anfiteatro. Participavam alunos de História, 

Geografia, Letras, Pedagogia e Serviço Social. Era uma aula tão boa e 

tão profunda que ninguém ousava interromper. O Dom foi o maior 

professor da Universidade Federal de Sergipe (SANT’ANNA, 2011). 

 

             No final do primeiro semestre, com o objetivo de estabelecer uma nova 

organização no curso de Pedagogia, Dom Luciano Duarte reuniu-se com a congregação 

para apresentar o currículo mínimo da graduação estabelecido pelo Parecer do CFE n°. 

252/69 e pela Resolução nº. 2/69
158

.  

           Nesses dispositivos foram estabelecidas duas modalidades de curso: licenciatura 

plena e licenciatura curta. Enquanto a primeira compreendia a duração mínima de 2.200 

horas na formação de profissionais para atuar nas escolas ginasiais e colegiais, a 

segunda tinha a metade da carga horária e estava destinada exclusivamente aos 

especialistas que desejavam trabalhar nas escolas primárias e ginasiais
159

. 

O parecer ainda fixou as matérias subdivididas em duas partes. A primeira 

caracterizava o núcleo comum e era composta pelas seguintes disciplinas: Sociologia 

Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Filosofia 

da Educação e Didática. A segunda parte compreendia as ―disciplinas diversificadas‖, 

                                                 
158

 Para justificar essa nova reformulação no curso de Pedagogia, o relator Valnir Chagas alegou algumas 

dificuldades apresentadas no curso, como: a indefinição no campo de trabalho do bacharel e a disputa 

com professores de outras áreas, para assumir o ensino no curso Normal. Assim, a reforma visava definir 

a formação e o campo profissional do pedagogo. 

 
159

 As habilitações que poderiam ser fornecidas na modalidade de licenciatura curta eram: Supervisão 

Escolar, Inspeção Escolar e Administração Escolar. 
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que eram ministradas em função das cinco habilitações: Magistério, Supervisão Escolar, 

Inspeção Escolar, Orientação Educacional e Administração Escolar
160

. 

No caso da FACED, o curso de Pedagogia foi ofertado com a modalidade de 

licenciatura plena, através das três habilitações e suas respectivas disciplinas:  

 

● Magistério: Estrutura e funcionamento do ensino de 1º Grau, 

Metodologia do ensino de 1º Grau, Prática de ensino na escola de 1º 

Grau (Estágio). 

● Orientação Educacional (plena): Estrutura e funcionamento do 

Ensino de 1º Grau, Estrutura e funcionamento do Ensino de 2º Grau, 

Princípios e métodos de orientação educacional, Orientação 

vocacional, Medidas educacionais e Estágio supervisionado. 

● Administração Escolar (plena): Estrutura e funcionamento do 

Ensino de 1º Grau, Estrutura e funcionamento do Ensino de 2º Grau, 

Princípios e métodos de administração escolar e Estatística aplicada à 

educação e Estágio supervisionado (RESOLUÇÃO Nº 2, 1969). 

 

A oferta de apenas três habilitações
161

 foi resultado da carência no número de 

professores e da baixa procura dos alunos pelas demais especializações. Segundo a ex-

aluna Ada Augusta Celestino: 

 
Cacilda promoveu uma reunião para todos os alunos, onde ela 

explicou as habilitações e falou de todas. Depois pediu a nossa 

opinião, como se fosse uma pré-opção, né! Nós, muito imaturos, era 

difícil para nós escolhermos. E aí a gente saiu discutindo. Eu tive 

logo simpatia na realidade por Administração Escolar, mas a maioria 

quis Orientação (SILVA, Ada, 2011).  

 

Mesmo após as alterações propostas pelo CFE, a 1ª série de 1970 continuou com 

a grade curricular similar à de 1969
162

, adicionando somente a disciplina Estudos dos 

Problemas Brasileiros (EPB), ministrada pelo Juiz Lauro Pacheco de Oliveira e 

introduzida de forma obrigatória em todos os cursos superiores do Brasil. A 

obrigatoriedade foi determinada pelo Decreto-Lei nº. 869/69, que menciona: 

 

                                                 
160

 O egresso do curso de Pedagogia sairia obrigatoriamente com a habilitação do Magistério, ficando a 

segunda especialidade sob sua opção. Entretanto, poderia o diplomado solicitar novas habilitações, 

mediante aproveitamento de estudos anteriores. Nesse processo, o conselheiro Dom Luciano apresentou 

uma emenda no Conselho Federal de Educação determinando que o egresso recebesse um só diploma, 

fixando o título único de licenciado. Essa emenda foi aprovada pelo plenário por maioria de votos. 

 
161

 O código do curso de Pedagogia e suas habilitações eram representados pelos seguintes números: 

Magistério: 410, Administração Escolar - 1º e 2º graus: 411 e Orientação Escolar – 1º e 2º graus: 412. 

 
162

 Consultar anexo nº III. 
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Art. 3º A Educação Moral e Cívica, como disciplina e prática, 

educativa, será ministrada com a apropriada adequação, em todos os 

graus e ramos de escolarização. 

§ 2º No sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a 

Educação Moral e Cívica será realizada, como complemento, sob a 

forma de Estudos de Problemas Brasileiros, sem prejuízo de outras 

atividades culturais visando ao mesmo objetivo (BRASIL, 1969, 

s/p.). 

 

A partir de 1970, EPB passou a ser abordada em todas as turmas da FACED. 

Muitos alunos foram obrigados a frequentar suas aulas durante dois anos letivos 

consecutivos
163

. 

A seleção dos professores foi realizada por uma comissão de professores 

designada pelo reitor e coordenada pelo professor José Paulino da Silva, que recorda: 

 
Designado pelo então Magnífico Reitor, coordenei a seleção de 

professores para a disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros. Entre 

os aprovados para a área das Ciências Humanas, foram credenciados 

o desembargador Antonio Xavier de Assis e o juiz Lauro Pacheco. 

EPB foi introduzido no currículo como uma disciplina, e o conteúdo 

ficava a critério de cada professor (SILVA, José, 2011). 

 

O consenso de que essa disciplina era desenvolvida de forma doutrinária e 

alienante cai em desuso quando avaliamos os depoimentos das ex-alunas da 

FACED/UFS: 

 
E até o professor de Estudos dos Problemas Brasileiros, que deveria 

ser um atraso no curso, doutor Lauro Pacheco, não foi um fetiche do 

Estado. Ele não se colocou assim. Então, a disciplina dele perdia 

muito esse sentido. A gente fazia daquela aula um espaço de 

discussão do cotidiano, discutíamos a vida, os problemas, entendeu? 

Sem aquela inculcação ideológica que se esperava para uma 

disciplina dessas (SILVA, Ada, 2011). 

 

Durante esse ano letivo, Giselda Santana de Morais dividiu com Dom Luciano 

Duarte a responsabilidade de lecionar a matéria Introdução à Filosofia, em virtude das 

constantes viagens daquele padre a Brasília, para desenvolver suas atividades no 

Conselho Federal de Educação. 

                                                 
163

 Constatou-se que a disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros foi ofertada aos alunos de todas as 

turmas de 1970 e 1971. 
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Em meio às alterações, Juan José Rivas Páscua assumiu definitivamente a 

cadeira de História da Educação visando substituir José Edgar Stanikowski, que se 

afastou de suas atividades para retornar a sua cidade natal, na Alemanha
164

.  

Também foram modificados os professores das matérias de Sociologia Geral e 

Introdução à Economia. Quanto ao primeiro caso, Manoel Cabral Machado substituiu 

Ovídio Valois Correia
165

, afastado das atividades na FACED para assumir a 

coordenação da área de Humanidades. Já no segundo, não foram encontrados registros 

sobre a causa do afastamento. 

Na 2ª série, com o objetivo de atualizar o currículo da FACED em acordo com 

as mudanças estabelecidas pelo Parecer nº. 252/69 foi lecionada a disciplina Estatística 

Aplicada à Educação pelo professor José Hermenegildo Cruz, da Faculdade de Ciências 

Econômicas. Embora correspondessem à parte diversificada da habilitação em 

Administração Escolar, todos os alunos dessa turma participaram de suas atividades. 

Também foi cogitada a oferta da disciplina Recursos Audiovisuais, mas isso não 

foi possível em razão da falta de professores para lecioná-la. 

A primeira turma do 3º ano foi contemplada com a grade curricular apresentada 

no quadro 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164

 José Edgar Stanikowski garantiu seu afastamento durante o ano de 1970, sem vencimentos. De acordo 

com a ex-diretora Cacilda de Oliveira Barros, o professor titular da cadeira de História da Educação não 

retornou ao Brasil. 

 
165

 Em 1970, seu diploma de licenciado em Filosofia foi revalidado pela FACED/UFS. Ovídio também 

era bacharel em Sociologia, ambas as formações realizadas na Itália. 
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Quadro 10 

 

Disciplinas do 3º ano do curso de Pedagogia da FACED – 1970 

 

DISCIPLINAS  PERÍODO (Mês) CARGA 

HORÁRIA 

PROFESSORES 

Princ. e Métodos de 

Orientação Educacional 

 

 

Março a novembro 90    Cacilda de Oliveira Barros 

Medidas Educacionais  Agosto a novembro 45 Ceres Maria Pinheiro 

Ribeiro 

Didática Geral  Março a novembro  90   Giselda Morais 

Princ. e Métodos de 

Administração Escolar 

 

 

Março a novembro  90   José Leônidas de Menezes 

Estatística Aplicada à 

Educação 

 Março a novembro  90   José Hermenegildo Cruz 

Estudos dos Problemas 

Brasileiros 

 Março a novembro  60   Lauro Pacheco de Oliveira 

Noções de Direito  Março a novembro  90   Luiz Rabelo Leite 

Metodologia do Ensino de 

1º grau 

 Março a novembro  45  Maria Cecília Antunes de 

Aguiar 

Cultura Brasileira  Março a novembro  90  Maria Thétis Nunes 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Pedagogia da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

 

Algumas disciplinas ofertadas para essa série pertenciam ao currículo mínimo 

das habilitações, como: Princípios e Métodos de Orientação Educacional; Medidas 

Educacionais; Princípios e Métodos de Administração Escolar; Metodologia do Ensino 

de 1º grau e Estatística Aplicada à Educação
166

.  

Diante da reestruturação no curso de Pedagogia, os alunos do 3º ano tiveram que 

optar por uma das habilitações para matricular-se nas novas matérias de ensino. 

Segundo a ex-aluna Judite Aragão, 

 
as mudanças começaram a ser sentidas a partir de 1970, quando 

houve a segunda reformulação do curso, em função do parecer 252/69 

do então CFE, e são criadas as habilitações. Aí a turma se deparou 

com um problema: o que escolher? O que significava cada uma 

dessas habilitações e em que se diferenciavam entre si? Essa 

reestruturação do curso estava vinculada à Reforma Universitária de 

                                                 
166

 É preciso esclarecer que diante dessas disciplinas, os alunos da 3º série só precisavam frequentar as 

matérias que correspondiam à habilitação pela qual optaram. 
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1968. Então em 1969, veio a mudança de currículo, e em 1970 

começou a ser implantada na FACED (ARAGÃO, 2011). 

 

Também foram disponibilizadas as disciplinas Noções de Direito, 

exclusivamente para os alunos que optaram pela especialização de Administração 

Escolar, e Medidas educacionais, ofertada no mesmo horário para os alunos de 

Orientação Educacional através de um curso intensivo realizado no segundo semestre. 

Os professores Luiz Rabelo Leite e Ceres Maria Pinheiro Ribeiro estavam lotados no 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 

Somente as disciplinas de Didática Geral, Cultura Brasileira e Estudos dos 

Problemas Brasileiros foram lecionadas a todos os alunos da 3º série. Nessa 

organização, a primeira estava inserida na parte comum do curso de Pedagogia e as duas 

últimas foram introduzidas pela congregação no currículo complementar. 

Ainda em 1970, os dirigentes da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe 

requisitaram a abertura de um curso de Pedagogia noturno e a formação na habilitação 

em supervisão escolar para atender à necessidade do mercado de trabalho, mas isso não 

foi possível devido ao limitado número de professores.  

 Nesse ano também se cogitava o funcionamento da disciplina Estrutura e 

funcionamento de ensino do 1º grau, mas essa proposta não foi concretizada por falta de 

professores. Diante dessa situação, a concluinte Maria Lúcia Souza Ramos argumentou, 

 
a gente teve algumas dificuldades com relação aos professores. 

Lembro até que quando eu fazia Administração existiam alguns 

professores que iam ensinar, mas era como se não tivesse outra 

pessoa para ensinar então os colocavam ali. Por isso que eu digo que 

era uma turma muito sofrida. Tínhamos até um professor que ele nos 

deu uma disciplina sobre legislação educacional. Ele era uma ótima 

pessoa, mas a gente via que ele não era para estar naquela disciplina. 

Agora nossa turma foi muito boa, porque estudávamos muito. Era 

uma turma muito esforçada (BERGER, 2011). 

 

 Na organização curricular de 1971, para a 1ª série, foram disponibilizadas as 

mesmas disciplinas do ano anterior. A única novidade foi contemplada pelo retorno dos 

docentes João Costa e Ovídio Valois Correia nas respectivas matérias de Língua 

portuguesa e Sociologia Geral. 
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No rol das modificações, foi durante esse ano letivo que a Faculdade de 

Educação implantou o sistema de créditos
167

. Alguns ensaios foram sendo promovidos 

por algumas disciplinas que passaram a ser ofertadas semestralmente. Além disso, esse 

novo sistema permitia uma maior flexibilidade curricular, permitindo a matrícula por 

disciplina, respeitando os pré-requisitos. De acordo com a declaração de Judite de 

Oliveira, 

 
em 1971 já houve a instalação do sistema de créditos. Minha turma 

não foi atingida porque estávamos no último ano, final de curso. A 

implantação do sistema de créditos foi a partir de 1972, quando o 

sistema seriado foi acabando, as disciplinas começaram a ser 

semestrais. (ARAGÃO, 2010). 

 

 Na série subsequente, as alterações estavam relacionadas ao nome da disciplina 

Fundamentos Biológicas da Educação, o qual foi transformado em Biologia da 

Educação, e a substituição de Dom Luciano Duarte pelo novo docente da FACED, José 

Paulino da Silva, na disciplina de Filosofia da Educação. Com relação a essa 

experiência, o professor Paulino explicou que: 

 
Na disciplina Filosofia da Educação eu segui inicialmente os tópicos 

do programa de Dom Luciano. Na verdade eu estava como o 

assistente dele. O enfoque dos temas, eu passei a ensinar a partir de 

meu referencial teórico, minha visão de mundo. E fui aos poucos 

mudando os tópicos dele. Fui com muito cuidado, porque era uma 

época de repressão (SILVA, José, 2011).  

 

Na 3ª série, foi ministrada pela primeira vez a disciplina Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 1º grau, a fim de atender ao Parecer nº. 252/69. Os alunos 

da 4ª série também foram matriculados nessa matéria, em virtude de sua 

indisponibilidade no ano anterior por falta de docente. 

 Em meio à reorganização do curso, o regente de ensino José Jackson Carneiro de 

Carvalho
168

 assumiu a cadeira de Didática Geral, cuja professora titular era Giselda 

Morais. Esta, por sua vez, foi transferida para a cadeira de Psicologia Geral do Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas.  

                                                 
167

 Mais informações a respeito do sistema de créditos, consultar: CUNHA, Luiz A. A Universidade 

Reformada: o golpe de 1964 e a modernização do ensino superior. São Paulo/SP: Editora UNESP, 2007. 

 
168

 Ingressou em 1971 após a realização de concurso para regente de ensino na disciplina Didática Geral. 

Mais informações serão abordadas no capítulo seguinte. 
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No mesmo ano, José Rollemberg Leite retornou às suas atividades na 

FACED
169

, assumindo a disciplina Princípios Metodológicos da Administração Escolar. 

Essa proposta foi lançada em decorrência da disciplina Elementos de Administração 

Escolar, da qual era titular, ter sido eliminada do currículo do curso de Pedagogia e 

Licenciatura, após o advento do Parecer nº 252/69 e Resolução nº. 9/69
170

, ambos do 

CFE.  

No último ano do curso, foram disponibilizadas as disciplinas apresentadas no 

quadro 11. 

Quadro 11 

 

Disciplinas do 4º ano do curso de Pedagogia da FACED – 1971 
 

DISCIPLINAS  PERÍODO 

(Mês) 

CARGA 

HORÁRIA 

 PROFESSORES 

Prática de Ensino de 1º grau  Agosto a 

novembro 

 60  Mª. Cecília A. de Aguiar 

Prática de Ensino de 2° grau Abril a 

novembro 

 60      José Jackson Carneiro e 

José Paulino 

Estrut. e Func. Ens. 1º grau Março a 

junho 

 45      José Leônidas de Menezes 

Estrut. e Func. Ens. 2º grau  Agosto a 

novembro 

 90  José Rollemberg Leite 

Estudos dos problemas brasileiros  Março a 

novembro 

 60  Lauro Pacheco de Oliveira 

Psicopatologia na Educação  Março a 

junho 

 90  José do Araújo Mendonça 

Orientação Vocacional  Setembro a 

novembro 

 90  Célia Maria C. de Carvalho 

Orientação Educacional – Estágio  Abril a 

novembro 

 90  Cacilda de Oliveira Barros 

Administração Escolar- Estágio Abril a 

novembro  

 90  José Jackson Carneiro e 

José Rollemberg Leite 

Evolução da Educação no Brasil  Julho a 

novembro 

 45  José Paulino da Silva 

Educação Comparada Março a 

junho 

 45  José Paulino da Silva 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Pedagogia da FACED/UFS de 1968 a 1971 

                                                 
169

 Em 1970, finalizou-se o mandato de senador da República de José Rollemberg Leite. No ano seguinte, 

substituiu o professor José Leônidas de Carvalho na disciplina Princípios e Métodos de Administração 

Escolar e assumiu as matérias Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau e Administração Escolar – 

Estágio. 

 
170

 A Resolução nº. 9/69 estabeleceu o conteúdo mínimo e a duração da formação pedagógica no curso de 

Licenciatura. 
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No 4º ano foram ofertadas as disciplinas obrigatórias da parte diversificada das 

habilitações: Prática de Ensino de 1º grau
171

, Estrutura e Funcionamento do Ensino do 

1º grau, Estrutura e Funcionamento do Ensino do 2º grau, Orientação Vocacional, 

Orientação Educacional – Estágio e Administração Escolar- Estágio. 

 A Prática de Ensino de 1º Grau foi realizada, sobretudo por meio do programa 

de alfabetização de jovens e adultos desenvolvido pelo MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização), durante o segundo semestre. Somente três alunas optaram 

por desenvolver suas práticas no Colégio Arquidiocesano e Educandário ―O Pequeno 

Príncipe‖.  

A Prática de Ensino de 2º grau efetivou-se através da participação dos alunos 

distribuídos no Colégio Patrocínio São José, Colégio Agrícola Benjamin Constant e 

Instituto de Educação Rui Barbosa. A autorização para estagiar nessas escolas era 

efetivada por meio de convênios entre a FACED e as escolas privadas, além da 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura. 

No estudo desenvolvido por Berger (1978) sobre as egressas do curso de 

Pedagogia da UFS, ele conclui que: 

 
Conforme pode-se observar, o estágio de Magistério do 2º grau foi 

considerado pelos egressos o mais eficiente, em relação aos demais; 

enquanto que o estágio de Administração Escolar foi o menos 

eficiente [...] o estágio de Orientação Educacional foi entre todos os 

estágios considerado o que mais contribuição teve para a formação 

profissional dos técnicos (BERGER et all, 1978, p. 41). 

 

Os estágios das habilitações em Administração Escolar e Orientação 

Educacional também foram realizados durante o 2º semestre. Os alunos que optaram 

pela primeira habilitação concretizaram seus tirocínios no Colégio Arquidiocesano e no 

Atheneu Sergipense, e os interessados pela segunda especialização desenvolveram suas 

atividades no Colégio de Aplicação. 

Esse tipo de prática no curso de Pedagogia era uma atividade curricular 

regulamentada pela Resolução nº. 2/69 do CFE, a qual estabelecia a obrigatoriedade do 

estágio abrangendo no mínimo 5% da carga horária fixada para o curso
172

. Também 

                                                 
171

 De acordo com o Parecer nº. 252/69, o nome correto dessa disciplina era Prática de Ensino na Escola 

de 1º grau. Entretanto, em vários documentos pesquisados (cadernetas, programas, horários), a disciplina 

foi apresentada com a denominação de Prática de Ensino de 1º grau. 

 
172

 Todos os alunos entrevistados relataram que havia o acompanhamento regular dos professores (em 

diferentes escolas dos estágios) das práticas de ensino. 
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exigiu experiência de magistério, não especificando o tempo de duração nem o tempo 

de ocorrência em que essa experiência deveria ocorrer. 

De acordo com essa Resolução: 

 
Art. 6 – Será sempre obrigatória, sob a forma de estágio 

supervisionado, a prática das atividades correspondentes às várias 

habilitações, abrangendo pelo menos 5% (cinco por cento) da duração 

fixada para o curso em cada caso. 

Parágrafo único – Além do estágio previsto neste artigo, exirgir-se-á 

experiência de magistério para as habilitações em Orientação 

Educacional, Administração Escolar e Supervisão Escolar 

(RESOLUÇÃO nº. 2, 1969). 

 

As disciplinas Estrutura e Funcionamento do Ensino do 1º grau e Estrutura e 

Funcionamento do Ensino do 2º grau foram ministradas de forma intensiva em 

semestres alternados. Esta iniciativa foi a solução encontrada pela congregação para que 

os alunos da 4ª série não necessitassem prolongar o curso em mais um ano, já que 

ambas pertenciam ao conjunto de disciplinas obrigatórias a serem cursadas pelos 

especialistas. 

Para a complementação do currículo
173

 foram introduzidas as disciplinas 

Evolução da Educação no Brasil e Educação Comparada para os alunos que almejavam 

a especialização em Administração Escolar. Ambas eram ofertadas em semestres 

distintos. Aos interessados em Orientação Educacional ministrou-se Psicopatologia na 

Educação, orientada pelo padre José de Araújo Mendonça, da Faculdade de Serviço 

Social. 

Após a conclusão dessas disciplinas, os concluintes da 4ª série poderiam 

requerer seus diplomas à direção da Faculdade de Educação, ainda no mês de dezembro 

de 1971. Para que isso fosse concretizado, o formando era obrigado a solicitar a colação 

de grau
174

.  

Em meio às lembranças dos concluintes dessa turma, a egressa Ada Augusta faz 

uma retrospectiva do curso: 

 
Eu considero que foi um curso que nos preparou muito, apesar de ser 

a primeira turma. Teve suas desvantagens, pois havia alguns 

professores improvisados, mandavam-se buscar professores de outros 

                                                 
173

 Mediante a Resolução CONEP/UFS nº. 03/70. 

 
174

 De acordo com o estudo de Berger (1978), as disciplinas que mais contribuíram para a formação 

cultural e profissional dos concluintes de 1971 foram: Didática Geral, Medidas Educacionais e Princípios 

e Métodos de Administração Escolar.   
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estados, mas nós tivemos grandes e inesquecíveis mestres (SILVA, 

Ada, 2011).  

 

Portanto, ante um conjunto de estudos e interpretações, foi possível compreender 

que o curso de Pedagogia da FACED/UFS nasceu sob a organização da Lei nº. 1.190/39 

passou a funcionar de acordo com o Parecer nº 251/62 do CFE e foi reestruturado a 

partir de 1970 para atender ao novo Parecer nº 252/69, também do Conselho Federal de 

Educação 

 

 

2.3 – O curso de Licenciatura 

 

 

O curso de Licenciatura da Faculdade de Educação passou a funcionar a partir 

de 1968, com a instalação da unidade. Sua origem
175

, assim como o curso de Pedagogia, 

abrange a Faculdade Católica de Filosofia e os parâmetros estabelecidos pela Lei nº. 

1.190/39, que organizou a Faculdade Nacional de Filosofia.  

Segundo a professora Maria Olga de Andrade, 

 
o curso de Licenciatura já existia sim, porque a parte pedagógica toda 

era dada pela Faculdade Católica de Filosofia. Eu mesma tive salas 

que tinham 50 alunos, porque pegava alunos de todos os cursos. Eu 

dava aula de Didática Geral (ANDRADE, 2010). 

 

Na Faculdade de Educação, esse curso iniciou suas atividades sob o respaldo do 

Parecer nº. 292/62 do CFE. Durante os primeiros anos de funcionamento (1968 e 1969) 

a Licenciatura foi estruturada da mesma forma, pois foram ofertadas as mesmas 

disciplinas ocupadas pelos mesmos professores e sob o mesmo número de horas
176

.  

Em 1970, o curso de Licenciatura foi estruturado para atender à formação dos 

estudantes do 3º e 4º anos de diferentes cursos (Letras, Matemática, Filosofia, Geografia 

e História), que visavam atuar nas escolas de 2º grau. De acordo com o quadro 12, o 

currículo do curso ficou organizado da seguinte forma:  

  

 

 

                                                 
175

 Como já foi discutido no capítulo I, o curso de Licenciatura foi uma transformação do curso de 

Didática. 

 
176

 No capítulo I, foram analisadas as disciplinas ofertadas pela FACED ao curso de Licenciatura em 

1968. Mais informações, consultar quadro 04. 
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Quadro 12 

 

Disciplinas ofertadas pela FACED ao curso de Licenciatura no sistema seriado (3º ano) 

– 1970 

 

DISCIPLINAS SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 

PROFESSORES 

Psicologia da Educação 3ª 90 João Augusto de S. Leão 

Didática Geral 3ª 90 Giselda Morais 

Prática de Ensino em Português 3ª  90 João Costa 

Prática de Ensino em Francês 3ª  90 Maria Auxiliadora Campos 

Medeiros 

Prática de Ensino em Geografia 3ª  90 Maria Lígia de Vasconcelos 

Aguiar 

Prática de Ensino em História 3ª  90 José Silvério Leite Fontes 

Prática de Ensino em Inglês 3ª  90 Maria Olga de Andrade 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Licenciatura da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

 Como pode ser observado, o curso somente passou a ser ministrado a partir da 3ª 

série da graduação de origem. Dentre suas mudanças, foi removida a disciplina 

Elementos de Administração Escolar ofertada na 2ª série, a fim de atender ao Parecer nº. 

672/69
177

 e à Resolução nº 9/1969, ambos do CFE.  

De acordo com esses novos dispositivos, os conteúdos deveriam ser abordados 

através das seguintes disciplinas pedagógicas: Psicologia da Educação, Prática de 

Ensino, Didática e Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau. Comparando com o 

antigo Parecer do CFE (nº. 292/62) nota-se que a disciplina Elementos de 

Administração Escolar foi suprimida em função da criação de outra, denominada de 

Estrutura e Funcionamento de Ensino do 2º grau
178

. 

Dessa forma, poucas alterações foram realizadas no currículo do curso de 

Licenciatura. De acordo com o relator Valnir Chagas: 

 
Após seis anos de aplicação, o Parecer nº. 292/62 e a Resolução que 

dêle emanou, em que se fixaram as ―matérias pedagógicas da 

                                                 
177

 Esse parecer também estabeleceu o currículo mínimo e a duração a serem destinados à formação 

pedagógica nos cursos de Licenciatura. 

 
178

 Disciplina ofertada no 4º ano de 1970. 
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licenciatura‖, conservam uma atualidade que dispensa alterações mais 

profundas (PARECER nº. 671, 1969, s/p.). 

 

A iniciativa de abolir a mencionada disciplina foi justificada pelo relator Valnir 

Chagas, que no próprio dispositivo afirmou: 

 
O Parecer nº. 292/62 encarou a Administração Escolar em sentido 

muito estrito, visando apenas a que ―o futuro mestre conheça a escola 

onde atuará‖. Daí a advertência de que o seu estudo deverá ser feito 

―não em profundidade, que para tanto existem cursos mais 

apropriados, porém como uma fixação de elementos relacionados 

com os...objetivos, a...estrutura e os principais aspectos de 

funcionamento‖ do ensino de segundo grau (PARECER nº. 671, 

1969, s/p.). 

 

Entretanto, a preocupação pelo aspecto administrativo prevaleceu em relação ao 

ensino de segundo grau. Logo, como o principal objetivo da disciplina mencionada não 

foi alcançado, esta foi substituída pela matéria Estrutura e Funcionamento do Ensino de 

2º grau. 

Na FACED, a disciplina Elementos da Administração Escolar era ministrada 

pela professora Cacilda de Oliveira Barros, a qual abordou: 

 
Eu era diretora da Faculdade e lecionava a disciplina Elementos da 

Administração Escolar, que tinha como titular professor José Leite, 

na época senador da República. Então meu enquadramento se deu 

assim: professora titular de Orientação Educacional e professora 

substituta de Elementos de Administração Escolar. E aí, eu tomava 

prejuízo porque o professor titular tinha uma remuneração superior. 

Eu só fui receber como titular no 3º ano do curso de Pedagogia, em 

1970, quando a disciplina Orientação Educacional passou a ser 

ministrada. Até lá, eu recebia como professora substituta de José 

Leite no curso de Licenciatura (BARROS, 2010).  

 

Ainda de acordo com a Resolução nº 9/1969, as práticas de ensino deveriam 

realizar-se em escolas reais, não mais em colégios de aplicação
179

, insistindo na 

proposta dos estágios supervisionados serem realizados de preferência em escolas da 

comunidade. Desde 1962, as práticas não eram mais desenvolvidas necessariamente nos 

ginásios de aplicação
180

. Segundo o Parecer nº 292/62: 

                                                 
179

 O Decreto-Lei nº. 9.053 de 1946 designa sobre a obrigação de manter um Ginásio de Aplicação nas 

faculdades de filosofia destinado à prática docente dos alunos matriculados no curso de Didática 

(BRASIL, 2010).  

 
180

 Suponho que estes ginásios tenham sido uma transformação das escolas-laboratórios, criadas por 

Anísio Teixeira na década de 1930. 
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A Prática de Ensino deve ser feita nas próprias escolas da 

comunidade, sob a forma de estágios, como os ―internatos‖ dos 

cursos de Medicina. Só assim poderão os futuros mestres realmente 

aplicar os conhecimentos adquiridos, dentro das possibilidades e 

limitações de uma escola real, e ter vivenciado ato docente em seu 

tríplice aspecto de planejamento, execução e verificação (PARECER 

nº. 292, 1962, s/p).  

 

A duração da Prática de Ensino permaneceu ocupando 1/8 do tempo dos cursos 

de licenciatura. Além disso, de acordo com relatos da ex-diretora da FACED, os 

estágios continuavam sendo concretizados no Colégio de Aplicação, carregados de 

divergências: 

 
Os professores do Colégio de Aplicação se consideravam o dono da 

disciplina, e o professor da Prática de Ensino levava seus alunos para 

realizar seus estágios. Mas, o professor do Colégio de Aplicação nem 

sempre concordava com isso. Eles ficavam enciumados, porque não 

tiveram com a instalação da Universidade um ganho melhor. O 

CODAP ficou como uma unidade auxiliar da FACED. Então os 

professores do Colégio de Aplicação se sentiam com um tratamento 

bem diferente dos demais professores da Universidade. A raiz da 

divergência estava no status dos cargos e na diferenciação do salário 

(BARROS, 2010). 

 

 Essa rivalidade representava a disputa de campo no interior do Colégio de 

Aplicação. Os professores da FACED tinham a autoridade de modificar o currículo, a 

ementa da disciplina e consequentemente o seu conteúdo. Ademais, congregava 

estagiários durante todo o ano letivo, os quais interferiam diretamente na autonomia do 

professor do CODAP.  

 Dessa forma, o Colégio de Aplicação se mantinha subordinado à Faculdade de 

Educação, através da congregação, que indicava o diretor da unidade, e dos professores 

de Didática e das práticas de ensino, os quais controlavam as disciplinas
181

.  

 Durante esse ano letivo, o professor José Silvério Leite Fontes substituiu Maria 

Thétis Nunes na disciplina de Prática de Ensino em História. A mudança foi motivada 

pelo acúmulo de atividades exercidas pelo professor e o número de aulas lecionadas na 

FACED. Na época, Maria Thétis havia assumido os cargos de chefe do Departamento 

                                                 
181

 Um exemplo dessa autoridade foi verificada em 1970, quando a professora Sônia Maria Rabelo 

Ramalho, lotada no Colégio de Aplicação, solicitou licença do cargo no período de 1971 a 1972 para 

realizar um curso de mestrado em Língua Inglesa na Universidade Indiana, nos Estados Unidos. O 

processo foi enviado para a FACED, a fim de que a chefe do Departamento de Didática e a diretora da 

FACED avaliassem o caso e concedessem o parecer. 
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de Didática e representante docente da Faculdade de Educação no CONSU. Além disso, 

ministrava aulas em outras disciplinas e faculdades. 

 A respeito da professora Maria Thétis Nunes, a ex-aluna Maria Nely enfatizou: 

 
No desempenho de suas funções, também teve à sua disposição 

outros recursos para exercê-lo como sejam informação, 

conhecimento, legitimidade, prestígio e autoridade. Entretanto, o 

poder que ela fundou sobre essa competência não ficou confinado ao 

âmbito do magistério. Ele foi ampliado para a esfera da política 

educacional-cultural (SANTOS, 1999, p. 154). 

 

 No que se refere à Didática Geral, a professora Giselda Morais, que foi 

incorporada com o enquadramento funcional de titular dessa disciplina, reassumiu suas 

funções em decorrência do término de seu doutorado realizado na França. 

 Na série seguinte, algumas disciplinas foram incorporadas, como pode ser 

visualizado no quadro 13: 

 

Quadro 13 

 

Disciplinas ofertadas pela FACED ao curso de Licenciatura no sistema seriado (4º ano) 

– 1970 

 

DISCIPLINAS  SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

 

PROFESSORES 

Estrutura e Func. Ens. do 2º Grau  4ª  30  José Leônidas e Cacilda de 

Oliveira 

Álgebra
182

  4ª  90  Manoel José de O.  Belém 

Sociologia da Educação
183

  4ª  90  Ovídio Valois Correia 

Prática de Ensino em Inglês  4ª  90  Maria Olga de Andrade 

Prática de Ensino em Português  4ª  90  João Costa 

Prática de Ensino em Filosofia  4ª  45  Luciano José Cabral Duarte 

Prática de Ensino em Matemática  4ª  90  Manoel José de O. Belém 

                                                 
182

 Essa disciplina não fazia parte do currículo obrigatório do curso de Licenciatura, mas foi ofertada para 

complementar a formação de apenas um aluno do curso de Matemática.  

 
183

 Mesmo sem a obrigatoriedade, a matéria de Sociologia da Educação permaneceu sendo lecionada no 

curso de Licenciatura durante os anos de 1970 e 1971.  
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Prática de Ensino em Francês  4ª  90  Maria Auxiliadora C. Medeiros 

Prática de Ensino em Geografia  4ª  90  Maria Lígia de V. Aguiar 

Prática de Ensino em História  4ª  90  Maria Thétis Nunes 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Licenciatura da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

Nessa série foram abordadas pela primeira vez duas matérias: Estrutura e 

Funcionamento do Ensino do 2º Grau e Prática de Ensino em Filosofia. A primeira era 

lecionada pelos professores José Leônidas e Cacilda Barros, através de um curso 

intensivo realizado no 2º semestre; e a segunda era destinada especialmente aos 

bacharéis em Filosofia, interessados em adquirir o diploma de licenciado. Eles 

completaram a licenciatura em apenas um ano de estágio e com a carga horária inferior 

aos demais cursos
184

.  

Alguns alunos do curso de Filosofia eram padres e ex-padres preocupados em 

revalidar os diplomas adquiridos em seminários que não eram reconhecidos pelo MEC. 

Dessa forma, buscavam complementar o curso para adquirir o diploma de licenciado. 

Naquele ano, a FACED também abordou de forma inédita os conhecimentos de 

Álgebra e a Prática de Ensino de Matemática para apenas dois alunos, matriculados por 

motivos distintos. O primeiro foi o caso do aluno Francisco Moura, migrado de outra 

instituição para completar o curso de Matemática. Este discente havia sido transferido 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro
185

, em virtude do seu exercício profissional de oficial do Exército.  

Devido à paralisação temporária no funcionamento daquela graduação, o aluno 

foi matriculado no curso de Licenciatura da FACED a fim de concluir a parte 

pedagógica da graduação. Vale lembrar que em Sergipe, o primeiro curso de 

Matemática passou a funcionar em 1951 na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 

foi reconhecido em 1954 e interrompeu suas atividades em 1957, por motivos 

                                                 
184

 Não foram encontrados indícios para explicar por que havia uma inferioridade na carga horária do 

curso de Licenciatura oferecido aos alunos de Filosofia, em relação aos demais cursos. Ao analisar o 

nome dos alunos da Prática de Ensino em Filosofia, foi possível verificar que a sua maioria eram padres e 

já tinham formação de bacharel em Filosofia. 

 
185

 Apesar dos documentos dedicarem tal nome à Universidade Federal do Rio de Janeiro, é necessário 

ressaltar que a partir de 1965, essa instituição passou a se chamar Universidade Federal Fluminense. 
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financeiros e falta de alunos. A reabertura da citada graduação ocorreu em 1972, após a 

instalação do Instituto de Matemática e Física da UFS
186

 (OLIVEIRA, 2009b). 

Perante esse fato, a diretora Cacilda de Oliveira Barros alertou sobre a 

impossibilidade de o estudante receber o diploma de licenciado em razão da deficiência 

nas médias de algumas disciplinas cursadas na Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro e da dificuldade da Faculdade de Educação em fornecer essas matérias. 

Segundo o depoimento da diretora, 

 
ele, o aluno Francisco Moura brigou muito, ele exigiu que fosse 

resolvida a situação dele. Como ele era do Exército e estava no 

período de ditadura, ele achava que podia entrar no domínio e 

mandar na faculdade (BARROS, 2010).  

 

Contudo, o estudante Francisco Moura insistiu na solução do problema, e dentre 

as justificativas apresentadas, alegou que havia sido enviado em razão da necessidade 

que o Estado tinha de seus serviços. Ao assumir tal justificativa, nota-se que sua 

autoridade e prestígio iam muito além do campo militar. 

Em presença desse assunto, Dom Luciano Duarte sugeriu que: 

 
Uma vez que na Faculdade de Educação, atualmente não há nenhum 

professor de Matemática, a Direção encaminhasse o assunto à 

Reitoria pedindo que o mesmo solicitasse um professor de 

Matemática do Instituto de Química para que fosse feito o cotejo 

entre a guia de transferência e o currículo mínimo obrigatório do 

curso de Matemática, uma vez que, às vezes existem diferenças de 

nomenclatura e só um especialista pode se pronunciar com segurança 

a respeito (ATA DA FACED, 1968-1978, p. 14).  

 

Após a análise, ficou comprovado que apenas a disciplina Álgebra do currículo 

mínimo obrigatório do curso de Matemática não havia sido cursada pelo universitário. 

Sendo indispensável à complementação, no ano seguinte o professor Manoel José de 

Oliveira Belém
187

, do Instituto de Química, ficou responsável por lecionar a disciplina 

ofertada para esse único aluno. 

                                                 
186

 De acordo com Oliveira (2009b), o Instituto de Matemática e Física foi criado em 1967 e instalado em 

1970. Já o funcionamento dos cursos de Matemática e Física ocorreram em 1972. Até esse período, o 

mencionado instituto oferecia disciplinas a cursos de outras unidades da UFS. 

 
187

 Licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, esse 

professor foi indicado para lecionar essa matéria, em virtude da inexistência de professores da FACED 

formados em Matemática. 
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O estudante também cursou as matérias pedagógicas obrigatórias
188

 para a 

obtenção do título de licenciado: Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, 

Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino em Matemática, 

sendo esta última lecionada pelo professor Manoel José de Oliveira Belém e cursada 

somente por dois alunos. 

O segundo universitário matriculado naquela disciplina já possuía diploma de 

bacharelado na graduação em Matemática e solicitou a frequência nas disciplinas 

pedagógicas para obter a habilitação de licenciado. Segundo estudos de Oliveira (2008), 

o bacharel Giovanni de Carvalho Oliveira havia se formado em 1957 na antiga 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. 

 
O curso de Matemática até o ano de 1960 havia formado apenas três 

alunos, a saber, duas licenciadas: Olga Batista de Andrade e Nalda 

Xavier de Oliveira, no ano de 1954 e um bacharel, Jovanni de 

Carvalho Oliveira
189

 em 1957 (OLIVEIRA, 2008, p. 31). 

 

 Depois de concluídas as disciplinas, os dois universitários finalmente receberam 

o diploma de licenciado em Matemática. A colação de grau ocorreu em 1970, 

juntamente com a dos demais formandos dos cursos de História, Geografia e Letras 

(Inglês e Francês). 

Dessa forma, mesmo com o não funcionamento do curso naquele intervalo de 

tempo, dois estudantes da FACED foram licenciados e receberam o diploma de 

Matemática.   

 No ano seguinte, a FACED estruturou seu curso de Licenciatura, com as 

respectivas disciplinas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188

 Perante o currículo do curso de Licenciatura da FACED/UFS. 

 
189

 Embora o nome esteja escrito de forma diferenciada nos dois estudos, vale ressaltar que ambos se 

referem à mesma pessoa. Até o momento não foram encontrados registros para comprovar qual nome está 

escrito corretamente. 
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Quadro 14 

 

Disciplinas ofertadas pela FACED ao curso de Licenciatura no sistema seriado – 1971 

 

DISCIPLINAS 

  

SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 

PROFESSORES 

Psicologia da Educação 3ª 90 Giselda S. M. e João A. de S. 

Leão 

Didática Geral 3ª 90 José Jackson Carneiro 

Prática de Ensino de Filosofia 3ª 45 José Jackson Carneiro 

Sociologia da Educação 4ª 90 Ovídio Valois Correia 

Estrutura e Func. Ens. do 2º 

Grau 

4º 90 José Rollemberg Leite 

Prática de Ensino em Português 3ª e 4ª 90 João Costa 

Prática de Ensino em Francês 3ª e 4ª 90 Maria Auxiliadora Campos 

Medeiros 

Prática de Ensino em Geografia 3ª e 4ª 90 Maria Lígia de Vasconcelos 

Aguiar 

Prática de Ensino em História 3ª e 4ª 90 José Silvério Leite Fontes e 

Maria Thétis Nunes 

Prática de Ensino em Inglês 3ª e 4ª 90 Clodoaldo de Alencar Filho 

Fonte: Relação das disciplinas do curso de Licenciatura da FACED/UFS de 1968 a 1971. 

 

Em 1971, o Conselho Universitário autorizou o afastamento da professora Maria 

Olga de Andrade para cursar um Major Course na Universidade de Albuquerque, no 

Estado de Novo México, Estados Unidos. Na oportunidade, a Universidade Federal de 

Sergipe contribuiu com o financiamento das passagens aéreas de ida e volta até o Rio de 

Janeiro, e o governo norte-americano premiou-a com uma bolsa de estudos. 

Naquele momento a professora Maria Olga de Andrade atuava como titular da 

Prática de Ensino em Inglês da Faculdade de Educação e lecionava Literatura Inglesa no 

Instituto de Letras. Para substituí-la na disciplina Prática de Ensino em Inglês, o 

Instituto de Letras designou o professor Clodoaldo de Alencar Filho.  

Sua partida foi divulgada na imprensa: 

 
[...] Olga Andrade, professora universitária, portadora de vários 

títulos, é agora, qualificada para um curso de pós-graduação, nos 

Estados Unidos, gozando de uma bolsa de estudos oferecida pelo 

Governo americano na Universidade do Novo México (A 

CRUZADA 1970, nº 2.999). 
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Assim como aconteceu no curso de Pedagogia, o regente de Didática Geral, Jose 

Jackson Carneiro, substituiu a professora titular da disciplina, Giselda Morais. Esta, por 

sua vez, assumiu as atividades de Psicologia da Educação em parceria com o professor 

João Augusto de Souza Leão
190

.  

No mesmo ano a Prática de Ensino em Filosofia foi ministrada pelo professor 

José Jackson Carneiro, exclusivamente aos alunos da 3ª série do curso de Filosofia. 

  Diante dessa organização, no capítulo seguinte, será abordado o processo de 

admissão dos alunos e professores contemplados por essa disposição curricular dos 

cursos de Pedagogia e Licenciatura. A compreensão acerca do ingresso, por meio dos 

vestibulares e dos concursos realizados na FACED, durante o marco temporal deste 

estudo, será importante para identificar como os alunos e professores ingressaram nesse 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190

 Em 1970, ao retornar do doutorado em Psicologia, a professora Giselda Morais recomendou a 

realização de concurso para a disciplina Didática Geral, em decorrência do seu interesse em assumir a 

disciplina de Psicologia Geral do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Serviço 

Social. Mais informações sobre esse concurso serão abordadas no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III  

 

 

A Faculdade de Educação foi muito bem 

plantada e implantada, foram cavadas e 

colocadas as suas estacas (BARROS, 2010). 

 

 

 

Do ingresso ao egresso na Faculdade de Educação 

 

 

3.1 – O processo seletivo do quadro de pessoal 

 

Em 1969, foi realizado o primeiro concurso para o ingresso de servidores 

técnicos administrativos na UFS
191

. Nessa seleção foram oferecidas 79 vagas e inscritos 

645 candidatos, distribuídos entre os cargos de auxiliar administrativo, datilógrafo, 

fiscal de alunos, servente e vigia. A coordenação do concurso ficou a cargo da 

professora Lindalva Cardoso Dantas e a elaboração das provas foi realizada pelos 

professores da própria Universidade. 

Nesse mesmo ano, o professor Ovídio Valois Correia elaborou o Projeto de 

Planejamento de Estruturação da Faculdade de Educação e o enviou ao Conselho do 

Ensino e da Pesquisa (CONEP) da UFS a fim de ser analisado e aprovado. Tal plano 

visava facilitar a organização da FACED e a implantação de seus cursos, em harmonia 

com as recomendações do Conselho Federal de Educação
192

.  

Nesse conjunto, todo o planejamento foi idealizado para o apropriado 

funcionamento da unidade, relativo aos anos de 1970 e 1971, definindo: 

 
a) As especializações; 

b) As disciplinas; 

c) Os currículos plenos de cada curso;  

                                                 
191

 No processo de implantação da UFS, a firma MÁXIMUS S.A. (empresa especializada em assuntos de 

Administração Pública) ficou responsável pela organização orçamentária e administrativa da 

universidade. Seus técnicos forneceram cursos e treinamentos aos professores e a outros funcionários da 

UFS, entre os anos de 1968 a 1970.   

 
192

 Este projeto foi constituído de acordo com as determinações dos Pareceres nº. 252/69; 672/69; 632/69 

e das Resoluções nº 2/69 e 9/69 do Conselho Federal de Educação. Essas regulamentações implantaram 

uma nova organização no curso de Pedagogia e Licenciatura. 
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d) Os modos de obter professôres para as disciplinas a serem 

introduzidas; 

e) A implantação do sistema de créditos a partir de 1970, 

respeitando em tudo o que já se acha disposto no Regimento e 

decisões dos órgãos competentes (PROJETO DE 

PLANEJAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO DA FACED/UFS, 

1969, s/p.). 

 

Dentre as recomendações para a melhoria no funcionamento da faculdade estava 

a contratação de onze professores até o ano de 1971. Destes, cerca de 50% não eram 

―encontráveis‖ no Estado de Sergipe, por conta da formação exigida para lecionar as 

disciplinas
193

. Segundo informações apresentadas no plano, a carência no número de 

docentes representava a maior dificuldade encontrada para o funcionamento da 

instituição. 

Com relação à contratação de professores com formações específicas e 

inexistentes no Estado, foram indicadas as seguintes sugestões: 

 
a) Abrir concorrência através das rádios e jornais; 

b) Abrir contratos com professôres de outros estados; 

c) Enviar para cursos intensivos a serem dados no começo do 

ano candidatos que possam com tais cursos preencher as 

vagas; 

d) Organizar dentro do Plano de cursos de 1970, cursos 

lecionados por professores de outras universidades, períodos 

semestrais e, se não for possível, cursos intensivos de dois 

meses [...] (PROJETO DE PLANEJAMENTO DE 

ESTRUTURAÇÃO DA FACED/UFS, 1969, s/p.). 

 

Após a análise dos membros do Conselho do Ensino e da Pesquisa da UFS, o 

projeto (representado pelo Processo nº 765/69)
194

 retornou para a congregação da 

faculdade sem a aprovação do conselho e com a solicitação de que o número de 

professores fosse reduzido de onze para seis. Para justificar essa decisão, os membros 

do conselho alegaram dificuldades financeiras.  

Essa informação foi confirmada por meio da primeira resolução do CONEP/UFS 

aprovada no ano de 1970, a qual determinou:  

 

                                                 
193

 Disciplinas cujos professores não existiam em Sergipe: Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º 

grau; Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau; Medidas educacionais; Currículos e programas; 

Métodos e Técnicas de pesquisa educacional e Higiene Escolar. As disciplinas que tinham professores 

habilitados em Sergipe para lecionar eram: Orientação Vocacional, Metodologia do ensino de 1º grau, 

Prática de ensino da escola de 1º grau, Metodologia Científica, Cultura Brasileira e Psicopatologia.  

 
194

 O citado projeto foi criado pelo professor Ovídio Valois Correia, que também se tornou relator do 

Processo. Este fato proporcionou críticas de Nestor Piva e dos demais membros do CONSU. 
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Considerando os problemas orçamentários existentes na 

Universidade, e que não devem estar ignorados pelo Conselho do 

Ensino e da Pesquisa (CONEP); 

Considerando que essas possibilidades de imediato somente permitem 

contratação até seis (seis) professôres para atender as necessidades da 

Faculdade de Educação; 

Considerando a urgência como foi tratado o assunto; 

Resolve: 

Aprovar que o referido Processo seja devolvido à Faculdade de 

Educação para que sua Congregação reformule o plano apresentado 

dentro da possibilidade atual (RESOLUÇÃO CONEP/UFS nº. 01/70, 

1970, s/p).  

 

Nesse mesmo ano, agravou-se a situação da carência docente devido ao 

afastamento de alguns professores e ao aumento de disciplinas que seriam ministradas 

pela faculdade
195

. A solução encontrada pela congregação foi a contratação imediata de 

professores para ocupar determinadas disciplinas. 

Em reação ao caráter de urgência na contratação dos docentes, alguns membros 

da congregação apoiaram a seleção dos candidatos por meio de escolhas pessoais, pois 

alegavam que não haveria tempo para a publicação de editais. Na oportunidade, o 

professor Ovídio Valois indicou o nome do Padre José Luiz de Oliveira para lecionar na 

disciplina Metodologia Científica, por ser ele, formado em Ciências Sociais na 

Universidade Católica de Paris.  

Dom Luciano Duarte também indicou um amigo, João Moreira Filho, para 

ocupar a disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º graus. Em seu 

entendimento, João Moreira Filho
196

 era pessoa qualificada, tendo já demonstrado sua 

capacidade por ocasião da elaboração do anteprojeto do Estatuto da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe. 

Além desses dois nomes, também foram recomendados os nomes de José 

Leônidas de Menezes
197

 para lecionar a disciplina Princípios e Métodos da 

                                                 
195

 Em 1970, havia três professores afastados: Maria Olga de Andrade para a realização do mestrado, 

Dom Luciano Duarte em razão da atuação no CFE e José Edgar Stanikowski, por motivo de viagem a sua 

cidade natal, na Alemanha. No que se refere ao aumento no número de disciplinas, este foi ocasionado, 

sobretudo, pela aprovação de um novo currículo mínimo para o curso de Pedagogia, atendendo ao Parecer 

nº. 252/69 do Conselho Federal de Educação. 

 
196

 Bacharel em Direito e membro do Conselho Estadual de Educação de Sergipe. 

 
197

  Licenciado em Letras e ex-diretor do Colégio Pio XII no Rio Grande do Sul. 
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Administração Escolar, e Maria Cecília Antunes de Aguiar
198

, para ensinar Metodologia 

do Ensino e Prática de Ensino. 

Diante dessa situação, percebe-se a aquisição de alguns vícios provenientes da 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, a qual também incorporava professores por 

meio de indicações e convites. Entretanto, nem todos os professores indicados pelos 

membros da congregação para lecionar na FACED/UFS foram contratados
199

. 

Apesar das constantes cobranças do corpo docente da faculdade na contratação 

de novos professores e do planejamento realizado para o ingresso dos docentes 

supracitados, somente foi possível a contratação de um deles. Além disso, embora o 

reitor tenha firmado compromisso com o Projeto de Planejamento de Estruturação da 

FACED e autorizado o ingresso de seis professores até o ano de 1971
200

, foi possível a 

admissão de apenas quatro.  

A primeira foi Maria Cecília Antunes de Aguiar
201

, incorporada em 1970 para 

assumir a disciplina Metodologia do Ensino de 1º grau do Departamento de Didática. 

Seu ingresso foi efetuado após a decisão do CONSU, que aprovou a contratação da 

auxiliar de ensino
202

 indicada pelo corpo docente da FACED, sem a divulgação de edital 

e realização de concurso. Deste modo, ela tornou-se a primeira professora admitida após 

a criação da Faculdade de Educação, em 1968
203

. 

Ao ser questionada sobre o assunto, a ex-diretora da FACED ressaltou que: 

                                                 
198

 Formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação/Universidade Federal de Pernambuco e técnica 

em educação pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura de Sergipe. A indicação de Maria Cecília 

Antunes de Aguiar já havia sido realizada desde o ano de 1969, pela professora Maria Olga de Andrade 

do Departamento de Didática. 

 
199

 Diante das fontes encontradas, só foi possível explicar o andamento de incorporação dos professores 

João Moreira Filho, padre José Luiz de Oliveira e Maria Cecília Antunes de Aguiar. Não foram 

encontradas explicações no que se refere ao impedimento na incorporação dos demais candidatos. 

 
200

 Os anos de 1970 e 1971 compreendiam o período de implantação do Projeto de Planejamento 

Estruturação da Faculdade de Educação da UFS.  
 
201

 Maria Cecília Antunes de Aguiar atuou na FACED de 1ª de setembro de 1970 a 1ª de outubro de 1974, 

no regime de 24 horas semanais. 

   
202

 Na Universidade Federal de Sergipe, a organização do corpo docente era constituída da seguinte forma 

(Art. 118): I – Professor Titular; II- Professor Adjunto; III – Professor Assistente; IV – Professor de 

Ensino; V - Pesquisador Chefe; VI – Pesquisador Associado; VII – Pesquisador Auxiliar (ESTATUTO 

DA UFS, 1968, s/p.). 

 
203

 É preciso lembrar que todos os docentes efetivos da FACED, até esse momento, eram antigos 

professores da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe e haviam sido incorporados após o 

desmembramento desta. Também havia professores de outras faculdades da UFS que lecionavam algumas 

disciplinas. Para verificar o nome dos professores oriundos da FCFS e incorporados à FACED, consultar 

quadro nº. 01. 
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Maria Cecília chegou aqui com o pé direito, porque ela conquistou 

muitas pessoas. A professora Maria Auxiliadora Medeiros era 

diretora do Colégio de Aplicação, então Cecília já trabalhava no 

Colégio com Auxiliadora, e elas duas se davam muito bem. Então, 

Maria Auxiliadora a indicou. Agora, aconteceu o seguinte: ela tinha 

no currículo a disciplina que se propunha ensinar e era formada em 

Pedagogia, isso ganhava muitos pontos perante os demais professores 

(BARROS, 2010). 

 

Na ocasião, Maria Thétis Nunes fez severas críticas ao modelo de seleção 

adotado e publicou denúncias polêmicas na imprensa sergipana. Deste modo, mesmo 

pertencendo à congregação da FACED e presente em todas as reuniões, a professora 

Thétis era contra essa decisão.  

De acordo com uma de suas publicações no jornal A Cruzada, de título ―A 

Universidade e as oligarquias culturais‖, a professora Thétis Nunes defendia que: 

 
A Universidade de Sergipe deve abrir concursos para o ingresso em 

seus quadros de magistério igualmente ao que vem fazendo para seus 

quadros administrativos. A partir de sua criação em maio de 1968, o 

professor nela tem ingressado como Auxiliar de Ensino ou contratado 

por um período não superior a três anos segundo a legislação vigente. 

O Auxiliar de Ensino é o primeiro degrau de acesso a carreira do 

magistério superior. Vem entre nós, sendo contratado pela simples 

indicação de um professor ou diretor. O processo pode permitir 

injustiças deixando marginalizados os que não conseguem um 

―padrinho‖. Nas indicações eu ouvi argumentação de que não havia 

outra pessoa capaz para lecionar esta ou aquela disciplina. É uma 

afirmativa sem fundamento desde quando não foram convocados, 

publicamente, candidatos... (A CRUZADA, 1970, nº. 1.783). 

 

Embora Maria Thétis Nunes criticasse essa atitude, a seleção dos professores 

através da indicação estava garantida perante o Regimento Geral da UFS. De acordo 

com esse dispositivo legal: 

 
Art. 114º - A iniciativa da indicação do candidato a auxiliar de ensino 

poderá também ser feita por qualquer membro do pessoal docente, 

por escrito, ao chefe do Departamento, o qual deverá encaminhá-la à 

Direção da Unidade [...] (REGIMENTO GERAL DA UFS, 1968, p. 

38). 

 

No entanto, o regimento apresentava algumas contradições, pois no artigo 

seguinte esclarecia que:  
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Art. 115 – Os cargos de Magistério Superior da Universidade serão 

providos mediante concurso público de títulos e provas, nos termos 

da legislação federal em vigor, do EUS
204

 e do que ficar estabelecido 

neste RGU e nos regimentos das unidades (REGIMENTO GERAL 

DA UFS, 1968, p. 38). 

 

 

O curioso é que não foram encontradas críticas nas atas da congregação, pois as 

decisões adotadas a respeito das indicações sempre demonstraram muita harmonia e 

consenso entre seus membros. Inclusive a escolha de alguns docentes geralmente era 

aprovada de forma unânime. Nenhuma discordância foi localizada, nem mesmo por 

parte da professora Maria Thétis Nunes, que rejeitava o modelo seguido. 

Após a contratação da professora Maria Cecília Antunes de Aguiar iniciou-se o 

processo de incorporação dos demais docentes indicados pela congregação da 

faculdade. O segundo nome escolhido e enviado para autorização do CONSU foi o do 

padre José Luiz de Oliveira, que ficou impossibilitado de assumir o cargo por não ter 

seu diploma revalidado no Brasil e por ser aluno da FACED. 

O último caso foi o do bacharel em Direito João Moreira Filho, convidado para 

lecionar a disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino do Departamento de 

Planejamento e Estatística. Para o seu ingresso foram analisados o Regimento Geral da 

UFS e a legislação federal. 

Diante das exigências do dispositivo federal, as cobranças ao professor João 

Moreira Filho compreendiam aspetos morais e técnicos. No entendimento de Dom 

Luciano Duarte, relator do processo,  

 
[...] a habilitação moral do presente candidato se encontra, a nosso 

ver, sobejamente comprovada pelas funções de relêvo que exerceu ou 

exerce na vida pública do Estado, tais como: advogado inscrito sem 

impedimento na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe; 

Deputado Estadual; Presidente da Assembléia Legislativa; Chefe da 

Casa Civil do Governador do Estado, Secretário da Justiça e Interior 

do Estado de Sergipe, e, finalmente, Membro do Tribunal de Contas 

do Estado de Sergipe, cargo para o qual vem de ser designado, no 

início do corrente ano de 1970 (PROCESSO nº. 07/70, 1970, s/p.). 

 

No que tange à capacitação técnica, Dom Luciano Duarte declarou: 

 

A nosso ver, o candidato possui êstes títulos, de maneira mais do que 

satisfatória. Senão, vejamos: O Dr. João Moreira Filho é membro do 

Conselho Estadual de Educação de Sergipe [...] autor de muitas 

dezenas de pareceres sôbre educação. Como Consultor Jurídico do 

                                                 
204

 Estatuto da Universidade de Sergipe. 
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Departamento de Serviço Público, é autor de 157 pareceres, inclusive 

sôbre assuntos de educação. [...] Dispensando-nos de alinhar outros 

títulos, que comprovam o conhecimento jurídico, lastreada em larga 

experiência, que o candidato possui, gostaríamos de destacar um de 

seus títulos, que, na nossa modesta opinião, tem a mais alta 

significação para o caso em apreço. Referimo-nos ao fato de que o 

Dr. João Moreira Filho foi o autor do ante-projeto dos Estatutos da 

Fundação e da Universidade Federal de Sergipe (PROCESSO nº. 

07/70, 1970, s/p.). 

 

Além dessas requisições, o candidato também deveria apresentar um diploma de 

nível superior em cuja grade curricular constasse a disciplina a ser lecionada, devendo a 

apresentação desse diploma ser complementada com provas sobre sua experiência na 

citada disciplina (Art. 3º PORTARIA nº. 78 do CFE apud CARVALHO, 1985, p. 399). 

Contudo, o escolhido era portador de um diploma em cujo currículo não se 

encontrava a disciplina, tornando ilegal sua contratação. Assim, pela letra rigorosa desta 

portaria, o candidato, que era diplomado em Direito, não estava em condições de ser 

aceito para lecionar no Departamento de Planejamento e Estatística da Faculdade de 

Educação. 

Após muitas discussões, Dom Luciano Duarte encontrou uma lacuna na mesma 

legislação, através de uma disposição estabelecendo que tal exigência não era necessária 

quando se tratava de disciplina inserida recentemente no currículo, como era o caso em 

questão
205

. Ainda no Art. 3º lemos o seguinte: 

 
Parágrafo único - Excepcionalmente, o diploma de curso superior, na 

forma exigida por êste artigo, pode ser substituído por diploma de 

outros cursos de graduação, preferentemente de áreas afins, e 

complementado por outros títulos que demonstrem a capacidade 

técnica do candidato na disciplina a ser lecionada (Art. 4º 

PORTARIA nº. 78 apud CARVALHO, 1985, p. 399). 

 

Embora Dom Luciano Duarte sustentasse essa ideia, a contratação de João 

Moreira Filho não foi realizada. Sobre esse assunto, a diretora Cacilda de Oliveira 

Barros acrescentou que: 

 
Ele não conseguiu ingressar, e olhe que esse moço, João Moreira, foi 

um homem que ajudou muito a Universidade, porque elaborou o 

Estatuto. Então, repare que incoerência do ser humano. Dom Luciano, 

deu um parecer belíssimo; foi uma aula de legislação. E quem perdeu 

com isso foram os alunos (BARROS, 2010). 

                                                 
205

 A disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino foi incorporada ao currículo do curso de Pedagogia 

em 1969 através da Resolução nº. 2/69 do Conselho Federal de Educação. 
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Esse fato evidenciou a redução de sua autoridade no campo acadêmico da UFS 

de indicar professores para lecionar nessa unidade de ensino. Nesse sentido, Dom 

Luciano Duarte não tinha mais o controle absoluto das nomeações e contratações. 

Somente em 1971 foram realizados os primeiros concursos da Faculdade de 

Educação da UFS, destinados à seleção de professores. Nesse ano foram abertas as 

inscrições para a ocupação de três novas vagas no corpo docente da FACED. A primeira 

compreendia ao exame de seleção para regente de ensino da disciplina Didática Geral 

do Departamento de Didática, em razão da vaga desocupada pela transferência da 

professora Giselda Morais para a disciplina Psicologia Geral e da Educação
206

, e do 

afastamento da professora Maria Olga de Andrade para a realização do curso de 

mestrado. 

Contudo, não foi encontrada no Regimento da UFS essa categoria de professor. 

De acordo com a explicação de Cacilda de Oliveira Barros: 

 
No regimento não tinha regente de ensino. Eu acho que em algum 

momento, por força da expressão, alguém chegou e falou sobre essa 

nova categoria. Ela seria em termos de classificação, como se fosse 

um professor adjunto, porque já tinha o titular, então ele seria o 

regente da disciplina (BARROS, 2010). 

 

 Apesar dos constantes apelos dos docentes do Departamento de Didática para a 

contratação de dois novos professores para essa área, o reitor autorizou a realização do 

concurso para o provimento de apenas uma vaga. Para se escrever nesse exame, o 

candidato tinha que atender a uma das seguintes condições:  

 
a) Exercício do magistério superior com eficiência em matéria do 

Departamento em questão, pelo espaço mínimo de cinco (5) anos; 

b) Aprovação em concursos de provas e títulos para o ensino 

superior, e curso de pós-graduação, de especialização ou de 

aperfeiçoamento nas mesmas condições; 

c) Exercício técnico-profissional com eficiência em ramo de 

atividade correlacionado com a disciplina pelo espaço mínimo de 

cinco anos, e produção de trabalhos sobre a especialidade 

considerada contribuição significativa ao saber e ao ensino 

(GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.377). 

 

O edital foi publicado no dia 7 de março de 1971 no jornal ―Gazeta de Sergipe‖. 

Aos interessados era indispensável a apresentação de:  

                                                 
206

 Vale lembrar que em 1971, Giselda Morais já havia concluído a tese de doutorado na área de 

Psicologia. 
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a) Diploma do Curso Superior em que se tenha ministrado matéria 

igual ou correlata aquelas que integram o Departamento; 

b) Atestado de idoneidade moral passado por três autoridades; 

c) Compromisso de residência em Aracaju, durante a vigência do 

contrato; 

d) Prova de atividade docente ou exercício técnico-profissional; 

e) Prova de ser brasileiro nato ou naturalizado; 

f) Prova de quitação com o Serviço Militar;  

g) Prova de Quitação com o Serviço Eleitoral; 

h) Curriculum Vitae; 

i) Recibo de taxa de inscrição; 

j) 2 retratos 3X4 (GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.377). 

 

No geral, a UFS realizava as seleções de docentes por meio de duas etapas, a 

primeira referente à prova de títulos e a segunda relativa à prova de didática. Entretanto, 

esta última só seria realizada se o candidato não apresentasse nenhuma comprovação de 

experiência docente com a disciplina em questão. A prova de didática era realizada 

através de uma preleção de 50 minutos sobre um tema sorteado com 24 horas de 

antecedência. 

No caso do único candidato inscrito nesse concurso, José Jackson Carneiro 

Carvalho, não foi necessário a realização da prova de didática, devido à comprovação 

de sua experiência com a disciplina Didática Geral e de disciplinas correlatas em 

diferentes faculdades do Brasil.  

Ao analisar os títulos do candidato, os examinadores concluíram: 

 
Examinamos os títulos do único candidato inscrito na seleção para 

Regente de Ensino de Didática Geral, de acôrdo com o item III do 

edital de inscrição, foram observadas como elementos 

comprobatórios do mérito do candidato: currículo de graduação 

incluindo a matéria Didática Geral; atestado de atividade docente em 

Didática Geral e em matérias correlatas nos anos de 1966 a 1969 na 

Faculdade de Ciências e Letras do Instituto Nossa Senhora de 

Lourdes de João Pessoa, e no ano de 1970, admitido por concurso na 

Faculdade de Ciências e Letras de Adamantina – São Paulo; 2 (dois) 

cursos de extensão  universitária em matérias correlatas da disciplina 

em questão (ATA DO DEPARTAMENTO DE DIDÁTICA, 1969-

1976, p. 11). 

 

Para a banca de avaliação foram convocados os professores José Silvério Leite 

Fontes, Giselda Morais e Maria Thétis Nunes. Após a análise dos títulos, o candidato foi 

aprovado com mérito, firmando contrato com a reitoria da UFS. Além de Didática 

Geral, o professor assumiu também a disciplina Administração Escolar, em face do 
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afastamento do professor José Rollemberg Leite para o Instituto de Química e para 

completar as 14 horas semanais.  

A seleção seguinte foi executada com regras e etapas similares ao concurso 

anterior, porém a vaga oferecida era destinada à seleção de auxiliar de ensino e 

reservadas a candidatos que tivessem ―[...] diploma de curso superior expedido no 

máximo há 5 (cinco) anos, em que se tenha ministrado matéria igual ou correlata àquela 

que integra o departamento‖ (GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.381). 

Essa limitação recebeu muitas críticas por parte dos professores licenciados de 

Sergipe, pois alegavam haver preconceito na exigência. Segundo eles, aquela cobrança 

não proporcionava a oportunidade a todos e protegiam os recém-formados em 

detrimento dos mais velhos, diplomados ha mais de cinco anos. 

 De acordo com as declarações dos professores: 

 
Não há como entender-se de modo diferente: há nesse limite uma 

discriminação gritante. Afirmar o contrário seria, na linguagem 

popular, querer tapar o sol com a mão, afirmou a professora Maria 

Hermínia Caldas. 

Continuando as suas declarações eles disseram: há os que defendem 

que os graduados de mais de cinco anos podem trazer vícios da 

profissão. Mas, perguntamos mais uma vez, como regentes esses não 

teriam os mesmos vícios? Achamos que a Universidade deve 

promover meios para separar o joio do trigo, nunca, porém com 

normas que venham fazer discriminações condenáveis (GAZETA DE 

Sergipe, 1971, nº. 4.363).  

 

Mesmo após críticas, esse concurso foi realizado com tal exigência pelo 

Departamento de Ciências Sócio-Filosóficas da Educação para a admissão de docente 

para a disciplina Educação Comparada. 

A banca examinadora foi composta por Juan José Rivas Páscua, Ovídio Valois 

Correia e João Augusto de Souza Leão de Almeida Bastos, e o candidato aprovado foi o 

professor José Paulino da Silva, com a média mínima de aceitação, 7 (sete).   

Ao ser questionado sobre seu ingresso na UFS, José Paulino logo expressou suas 

lembranças: 

 
Assim que cheguei a Aracaju, fui visitar a direção do Instituto de 

Filosofia e da Faculdade de Educação, que eram duas professoras, e 

ambas disseram que no momento não precisavam de professores. Aí, 

por intermédio de Tereza Prado eu fui ao reitor, e ele me contratou 

como técnico em educação. No mesmo ano, as duas diretoras pediram 

ao reitor que me concedesse para dar aula temporariamente, só que eu 

já tinha um mês na reitoria. Aí o reitor disse: não vá, porque depois 
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vão dizer que eu coloquei você lá sem concurso. E aí quando ele 

autorizou o concurso, ele disse: rapaz, agora é sua vez.  Então, a 

notícia do concurso quem me deu foi o próprio reitor (SILVA, Jose, 

2011). 

 

Ao assumir o cargo, além da disciplina Educação Comparada, o candidato 

passou a lecionar as matérias Evolução da Educação no Brasil e Filosofia da Educação, 

substituindo temporariamente os professores Juan Rivas Páscua e Dom Luciano 

Duarte
207

. Durante o segundo semestre, José Paulino também ministrou a disciplina 

Introdução à Educação no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A aquisição de 

novas disciplinas buscava completar a carga horária de sete aulas semanais.  

Por último foi realizado o exame de seleção para as disciplinas Medidas 

Educacionais e Orientação Vocacional do Departamento de Ciências Educacionais
208

. A 

banca foi constituída dos professores Ovídio Valois Correia, Giselda Morais e Cacilda 

de Oliveira Barros, sendo a única inscrição efetuada pela candidata Célia Maria Costa 

de Carvalho. 

Nesse novo processo seletivo foram realizadas as provas de didática, escrita e de 

títulos. Devido às críticas lançadas no último concurso para auxiliar de ensino, foi 

retirada a exigência anterior. Assim, poderiam inscrever-se:  

 
Os portadores de diploma de curso superior em que se tenha 

ministrado matéria igual ou correlata aquelas que integram o 

Departamento e que contem até 35 anos de idade na data de inscrição 

ao exame (GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.454). 

 

 Na primeira etapa do concurso realizou-se a prova de didática com uma preleção 

de 50 minutos sobre o tema sorteado: ―O problema da motivação profissional‖, com 24 

horas de antecedência. Na fase seguinte, a candidata concretizou a prova escrita, após o 

sorteio do assunto, intitulado ―Natureza da mensuração e sua função na Educação‖. Por 

último, foram analisadas as produções acadêmicas e a experiência da candidata com a 

matéria a ser lecionada.  

O resultado de cada prova e do julgamento de títulos era a média aritmética das 

notas dos três examinadores, cuja graduação compreendia de zero a 100 pontos. A 

                                                 
207

 A vaga para Filosofia da Educação foi motivada pelo afastamento do professor Dom Luciano Duarte, 

licenciado pelo prazo de dois anos. Já no caso da disciplina Educação Comparada, o titular desta, Juan 

Rivas Páscua, estava lecionando História da Educação em substituição ao professor Edgar Stanikowisk, 

também licenciado. 

 
208

 Essa seleção compreendia uma avaliação unificada para ambas as disciplinas. Nesse caso o candidato 

aprovado assumiria as duas disciplinas. 
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apuração final era realizada através da média ponderada, estabelecido o peso dois para a 

prova de títulos e peso quatro para as provas de didática e escrita, respectivamente. 

Após a contagem dos pontos adquiridos na seleção, a comissão examinadora julgou 

como aprovada a única candidata à vaga, Célia Maria Costa de Carvalho, com a média 

de 70,66 pontos
209

.  

Desse modo, após 1971, presencia-se o esforço aparente do corpo docente da 

FACED em transmitir à sociedade sergipana a ampliação ao acesso de docentes sem 

vínculos com essa unidade, através da divulgação dos editais na imprensa e da 

realização de concursos.  

Entretanto, ainda eram enviados convites pessoais por meio de cartas a 

professores amigos, residentes em Sergipe ou em outras localidades. Esta ação 

possibilitava o deslocamento de professores de outros estados para realizar concursos na 

FACED/UFS
210

.  

Esses novos concursos também possibilitaram o ingresso dos primeiros docentes 

com graduação no curso de Pedagogia. Segundo Cunha (2007), os defensores da 

autonomia das faculdades de educação, a partir do desmembramento das faculdades de 

filosofia, propagaram inicialmente um status de autossuficiência para formar todos os 

licenciados do país, porém desconsideraram o número restrito de professores 

qualificados para atuar nessas instituições. Para o autor: 

 
A ânsia autonomizadora dos pedagogos mais influentes na 

formulação da política educacional não levou em conta nem mesmo 

as sugestões que, com base no bom senso, não viam nas existentes 

seções de Pedagogia das FFCLs professores qualificados em número 

suficiente para constituir os corpos docentes das Faculdades de 

Educação (CUNHA, 2007, p. 79). 

 

De acordo com as informações do quadro 15 pode-se notar as disciplinas 

assumidas pelos professores aprovados e sua formação superior no período de ingresso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209

 De acordo com o edital, a média necessária para a aprovação da candidata era no mínino de 60 pontos. 

 
210

 Segundo depoimento de alguns ex-professores da FACED, essa imigração era ocasionada 

principalmente pela falta de docentes no Estado de Sergipe com formação em cursos superiores que 

tinham no seu currículo as disciplinas em que iriam atuar.  
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Quadro 15 

 

Professores que ingressaram na FACED/UFS entre os anos de 1969 a 1971. 

 

Fonte: Ficha individual dos professores da FACED/UFS. 

 

 

Enfim, após a nova determinação da congregação da faculdade em realizar 

concursos para o ingresso de docentes, a professora Maria Thétis Nunes se pronunciou 

da seguinte forma: 

 
Nossa Universidade jovem só agora, através dos exames de seleção, 

abre suas portas democraticamente àqueles que tenham condições 

para a ela se candidatarem. É uma atitude democrática porque até 

agora só ingressaram na Universidade de Sergipe os que tiveram um 

padrinho (ATA DO CONSU/UFS, 1971, s/p.).  

 

3.2 – Os Exames de Habilitação na Faculdade de Educação 

 

 

O primeiro concurso de habilitação
211

 promovido pela Faculdade de Educação
212

 

da Universidade Federal de Sergipe ocorreu no ano de 1969. Todas as provas foram 

aplicadas no prédio da unidade de ensino, localizado na rua de Campos, nº. 177, com a 

                                                 
211

 Nesse período o termo ―Concurso de Habilitação‖ também era utilizado para indicar a expressão 

―vestibular‖ ou vice-versa. Nos registros analisados nessa pesquisa, foram encontrados os dois termos. No 

Brasil, o exame para o ingresso nas instituições de ensino superior passou a ser chamado de ―vestibular‖, 

a partir do Decreto-Lei nº. 11530 de 1915. 

 
212

 De 1969 a 1971, também foram promovidos os exames de admissão do Colégio de Aplicação, anexo 

à Faculdade de Educação, aos interessados em ingressar no curso ginasial e colegial. Dentre os 

documentos, era exigido o certificado de conclusão do ensino primário, prova de sanidade física e mental, 

prova de imunização antivariólica e um documento que comprovasse a idade do candidato. 

PROFESSOR    DISCIPLINA ANO  FORMAÇÃO 

Maria Cecília Antunes de Aguiar   Metodologia do 

Ensino de 1º grau 

 1970  Pedagogia  

José Jackson Carneiro Carvalho   Didática 1971  Filosofia  

José Paulino da Silva   Educação Comparada 1971  

 

Pedagogia e  

Filosofia  

Célia Maria Costa de Carvalho   Medidas Educacionais 1971  Filosofia  
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intenção de selecionar os candidatos para as vagas no curso de Pedagogia, como mostra 

o Regimento Geral da UFS
213

: 

 
Art. 45º - A matrícula em cursos de graduação será precedida de 

concurso de Habilitação que terá por objetivo classificar os 

candidatos em função dos conhecimentos demonstrados e do número 

de vagas fixadas para cada curso. 

Art. 46 – O concurso de Habilitação estará aberto a todos os 

candidatos que tenham concluído o curso colegial ou equivalente 

(REGIMENTO GERAL DA UFS, 1968, s/p). 
 

Os exames foram realizados entre os dias 16 e 24 de janeiro, sendo todas as 

provas elaboradas e corrigidas por professores da FACED e de outras unidades da UFS. 

No que diz respeito aos conteúdos abordados, foram exigidos os conhecimentos de 

Português, Francês, História Geral e Noções de Pedagogia.  

Nesse sentido, o concurso de habilitação da FACED seguia a tradição da 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, pois a avaliação ainda era efetuada pelas 

mesmas disciplinas, através de provas escritas e orais, sendo que estas últimas eram 

desenvolvidas por meio de uma sabatina verbal realizada por uma banca de três 

professores. Para o candidato obter a aprovação era necessário garantir a nota mínima
214

 

de quatro pontos em cada matéria.  

Contudo, a aprovação não garantia o ingresso do aluno na faculdade, pois, 

segundo o edital, eram considerados ―aprovados‖ todos os alunos que obtivessem média 

igual ou superior a quatro em todas as disciplinas do exame, mesmo que ultrapassassem 

o número de vagas oferecidas pela FACED. Por este motivo era mais frequente o 

emprego do termo ―classificação ou classificado‖, pois associava a colocação do 

candidato aprovado ao número de vagas disponíveis. 

Assim, muitos candidatos eram aprovados, mas ficavam impedidos de 

matricular-se nas universidades por falta de vagas
215

. Esta situação provocou a 

                                                 
213

 Os exames eram realizados de forma independente entre as faculdades e institutos superiores 

integrados à UFS. 

 
214

 A nota máxima obtida por uma avaliação era dez. 

 
215

 Em Sergipe, no ano de 1967, foram registrados alguns conflitos com relação aos candidatos 

excedentes aprovados no concurso de habilitação para o ingresso na Faculdade de Medicina de Sergipe. A 

agitação ocorreu devido à falta de vagas para o ingresso no curso, pois foram oferecidas 30 vagas, sendo 

que 44 candidatos foram aprovados com louvor. Esse fato provocou polêmica e foi muito discutido na 

imprensa local. Segundo Silveira (2008), o MEC autorizou na época o aumento de vagas para o ingresso 

dos excedentes na mencionada faculdade. 

 



145 

 

manifestação de estudantes em outras universidades brasileiras, que exigiam o ingresso 

na unidade em virtude da sua aprovação. Segundo Veiga (2007): 

 
A crise de vagas no ensino superior deu visibilidade ao tipo de 

classificação do vestibular que previa a existência de excedentes, 

alunos que obtinham a pontuação necessária, mas não ingressavam 

nas faculdades por falta de vagas. O crescimento das listas de 

excedentes, somado aos protestos pela vigência do governo militar, 

deu ensejo a movimentos de protesto de alunos e professores 

(secundaristas e universitários), inaugurando uma fase de muita 

efervescência política (VEIGA, 2007, p. 309).   

 

Com o objetivo de impedir esses incidentes, os professores da Faculdade de 

Educação da UFS estabeleceram uma regra informando que só ingressariam na unidade 

os candidatos classificados dentro do limite das 30 vagas oferecidas. Esta norma era 

divulgada perante o edital do vestibular e relembrada pelos professores no ato da 

inscrição dos pretendentes.  

 Nesse exame, a banca avaliadora foi constituída dos professores relacionados a 

cada área do conhecimento. Eram elaboradores e avaliadores das provas os seguintes 

docentes da FACED: Maria Olga de Andrade (prova de Inglês), João Costa (prova de 

Português), Cacilda de Oliveira Barros (prova de Noções de Pedagogia) e Maria Thétis 

Nunes (prova de História Geral). Diante desta função, a professora Maria Olga de 

Andrade lembrou: 

  
Em geral, eram os próprios professores da Universidade que faziam 

parte da banca examinadora. Eram os próprios professores que se 

organizavam, a partir dos departamentos específicos e das faculdades 

específicas. A Universidade não pagava, mas nós entendíamos que 

era obrigação nossa. A turma trabalhava muito, nós íamos até 2 ou 3 

horas da manhã corrigindo provas, passando de um para outro  

(ANDRADE, 2010). 

 

As inscrições haviam sido realizadas ainda em dezembro de 1968. Nessa etapa 

foram exigidos dos candidatos o documento de identidade, o requerimento de inscrição 

dirigido ao diretor da faculdade e o pagamento da taxa de cinco cruzeiros novos (NCr$ 

5,00). 

Durante a seleção, a FACED disponibilizou apenas trinta vagas, compreendendo 

a menor oferta entre todas as faculdades da Universidade Federal de Sergipe. Apesar da 
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insistente divulgação do edital pela imprensa, a concorrência foi constituída pelos 35 

candidatos inscritos
216

.  

Vale lembrar que a Faculdade de Educação era responsável por promover o 

vestibular exclusivamente aos interessados pelo curso de Pedagogia, visto que, apesar 

de permanecer até 1971 responsável pela formação dos licenciados da UFS, somente 

aquela graduação era realizada integralmente nessa faculdade. 

No caso dos alunos oriundos de outras unidades da UFS, interessados em 

frequentar as disciplinas pedagógicas através do curso de Licenciatura da FACED, não 

era necessário realizar vestibular, pois sua matrícula era automática
217

. Ainda havia o 

ingresso de estudantes em disciplinas isoladas e transferidos de faculdades de outros 

estados. 

A seleção de 1969 também foi contemplada com uma novidade. Os candidatos 

que desejavam ingressar na UFS e já possuía diploma de curso superior em instituição 

reconhecida pelo CFE poderiam concorrer a uma vaga em qualquer curso da 

universidade sem precisar submeter-se a concurso de habilitação. Esta decisão foi 

amparada pela Resolução da Reitoria nº. 01/69 da UFS:  

 
De acôrdo com o que foi decidido pelo Conselho de Pesquisa, 

qualquer pessoa que tenha um curso superior, poderá ingressar em 

outra Faculdade, sem precisar passar pelo vestibular, porém terá de 

satisfazer determinados critérios já estabelecidos pelo aludido 

Consêlho (GAZETA DE SERGIPE, 1969, nº. 3.747). 
 

No entanto, o candidato só ingressaria na faculdade almejada se esta dispusesse 

de vaga após o preenchimento feito pelos alunos que tivessem prestado o vestibular. No 

caso de empate entre os portadores de diploma, o conselho estabeleceu o critério de 

prioridade ao candidato da mesma área e o que tivesse o maior número de matérias 

correlatas. 

Após o resultado do vestibular, os candidatos classificados e os diplomados 

elegidos para a FACED foram obrigados a efetivar sua matrícula, com a apresentação 

dos seguintes documentos:  

 
a) Prova de conclusão do curso médio, acompanhado do 

histórico escolar; 

                                                 
216

 No vestibular da UFS de 1969 foram inscritos 620 candidatos para 300 vagas. 

 
217

 Acreditava-se que os alunos do curso de Licenciatura já haviam realizado exames de habilitação nos 

seus institutos de origem. 



147 

 

b) Carteira de Identidade; 

c) Certidão de nascimento; 

d) Prova de estar em dia com as obrigações do serviço militar; 

e) Prova de estar em dia com as obrigações de eleitor; 

f) Atestado de vacinação anti-varíola; 

g) Atestado de sanidade física e mental; 

h)  Três fotografias (EDITAL – CONCURSO DE 

HABILITAÇÃO, 1969, s/p). 

 

 Diante da análise no edital do concurso daquele ano, nota-se que esse 

documento omitiu a informação sobre a obrigatoriedade do pagamento de duas taxas: a 

primeira referente à matrícula (NCr$ 20,00 cruzeiros novos) e a segunda relativa à 

anuidade (NCr$ 79,20 cruzeiros novos)
218

. Esta última poderia ser paga em três 

parcelas, respectivamente nos meses de abril, agosto e outubro. Contudo, nem sempre 

isso ocorria, pois foram encontrados vários registros de emissão de ofícios, da 

superintendência administrativa, recomendando a cobrança da diretora da Faculdade de 

Educação aos universitários.  

 No caso dos candidatos portadores de diploma, além desses documentos e das 

taxas mencionadas, também deveriam apresentar o diploma do curso superior 

reconhecido pelas leis do país e registrado nos órgãos competentes. 

 O curioso nessa seleção é que dos 35 candidatos inscritos para ingressar no 

curso de Pedagogia, somente sete foram classificados. De acordo com o alto índice de 

reprovação supõe-se que o nível de exigência da avaliação era elevado. Porém, a 

matéria publicada no jornal ―Diário de Aracaju‖ acrescentou uma segunda hipótese:  

 
As reprovações verificadas até agora o têm sido em massa. Má 

vontade dos examinadores? Excessivo rigor? Não parece razoável 

aceitar tal hipótese devido à generalidade do fato. Pelo contrário, o 

interesse da Universidade seria preencher todas as vagas, o que 

elevaria a sua produtividade didática e tornaria atraente o emprego 

das verbas que absorve. A verdadeira razão é o desespero dos jovens 

por causa de um ensino médio deficiente (DIÁRIO DE ARACAJU, 

1969).  

 

 Devido ao grande número de vagas ociosas no primeiro vestibular, um total de 

23, foi realizado uma segunda chamada para um novo concurso de habilitação. Nessa 

etapa, também poderiam participar os alunos reprovados no primeiro exame, 

                                                 
218

 Embora nessa pesquisa fossem encontrados vários ofícios e resoluções do CONSU (nº. 02/69 e 43/69) 

estabelecendo o pagamento de tal taxa, esta informação não foi confirmada pelos ex-alunos entrevistados.  
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diplomados em curso do ensino superior e novos candidatos interessados pelo curso de 

Pedagogia. 

 As provas da segunda chamada foram realizadas entre os dias 10 e 22 de 

fevereiro de 1969, com as mesmas regras da primeira. Mesmo após insistentes apelos 

por meio da divulgação de editais, a FACED só conseguiu preencher 16 vagas das 30 

ofertadas para o curso de Pedagogia.  

 De acordo com o quadro 16, pode-se visualizar o nome dos candidatos 

classificados nas duas seleções, por ordem alfabética. 

 

Quadro 16 

 

Candidatos classificados no concurso de habilitação da FACED/UFS - 1969 

 

 

NOME DOS APROVADOS 

Arlete da Conceição Costa 

Bárbara Tereza Adão de Fontes Lima 

Edmar Neris dos Santos 

Gleide Selma Ferreira de Oliveira 

Guiomar Lima Azevedo 

José da Silva Queiroz 

Lêda Maria Cabral Aguiar 

Maria Cândida Aragão 

Maria Consuelo Morais Maia 

Maria Izabel Siqueira Santos 

Maria José Santos Araujo 

Marta Suzana Costa Ferreira 

Nicária Matos do Nascimento 

Rosa Cristina Valente Leite 

Ubiraci de Souza Santos 

Vera Maria Carvalho de Melo 

                                     Fonte: Relatório da FACED/UFS – 1969 

 

 

Ainda em 1969 foi criada a Comissão Central do Concurso de Habilitação (CCCH) 

composta pelo reitor João Cardoso Nascimento Júnior e professores de todas as 

unidades de ensino para estudar um novo modelo de vestibular para a UFS. O objetivo 
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era adaptar o concurso seletivo do ano seguinte às novas exigências da Lei nº. 5.540/68, 

que estabelecia: 

 
Art. 21. O concurso vestibular, referido na lêtra a do artigo 17, 

abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educação 

do segundo grau sem ultrapassar êste nível de complexidade para 

avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual 

para estudos superiores. 

Parágrafo único. Dentro do prazo de três anos a contar da vigência 

desta Lei o concurso vestibular será idêntico em seu conteúdo para 

todos os cursos ou áreas de conhecimentos afins e unificado em sua 

execução, na mesma universidade ou federação de escolas ou no 

mesmo estabelecimento isolado de organização pluricurricular de 

acôrdo com os estatutos e regimentos (BRASIL, 1968, s/p.). 

 

Para definir o representante da Faculdade de Educação foi realizada uma eleição 

entre seus professores, a qual deliberou o seguinte resultado: Maria Thétis Nunes 

(quatro votos); Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar (um voto) e João Costa (oito votos). 

Com o maior número de votos, o professor João Costa tornou-se membro da comissão, 

sendo posteriormente eleito para assumir a presidência do citado órgão. 

Durante as reuniões, o dirigente João Cardoso Nascimento Júnior apresentou o 

trabalho do reitor da Universidade do Ceará, professor Valnir Chagas, como ponto de 

apoio para facilitar o trabalho dessa comissão. Após alguns encontros, esse grupo 

definiu as normas gerais para o concurso de habilitação de 1970, aprovadas pelos 

membros do CONSU/UFS através da Resolução nº 29/69. 

Inicialmente, coube a cada faculdade integrada à UFS definir os cursos que 

seriam ofertados, o número de vagas e o peso de cada disciplina abordada no vestibular. 

No caso da Faculdade de Educação seriam destinadas 30 vagas no curso de Pedagogia, 

com os respectivos pesos, apresentados no quadro 17:  
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Quadro 17 

 

Disciplinas abordadas no vestibular da FACED e seus respectivos pesos - 1970 

 

DISCIPLINAS  PESO 

Português Três 

Matemática Um 

História Geral e do Brasil Três 

Francês ou Inglês Um 

Conhecimentos Gerais Um 

Geografia Geral e do Brasil Um 

TOTAL Dez  

                  Fonte: Livro de Ata. Reunião da FACED – 1968 a 1978. 

 

Assim como no curso de Pedagogia, a soma dos pesos de todas as disciplinas 

abordadas em diferentes cursos oferecidos no vestibular da UFS deveria totalizar 

obrigatoriamente dez pontos. A prova de português era eliminatória, sendo o candidato 

obrigado a acertar no mínimo 30 das 100 questões
219

. Além disso, o pretendente à vaga 

não poderia obter nota zero em nenhuma outra prova, nem faltar a nenhuma delas. 

Para alguns professores da FACED a ausência de eliminação em disciplinas 

específicas
220

 para o ingresso no curso de Pedagogia prejudicava o aproveitamento dos 

alunos no decorrer da graduação, em virtude da falta de preparo básico e suficiente dos 

estudantes. 

No sistema antigo, as carreiras universitárias se distribuíam por cursos únicos, 

isolados e rígidos na sua programação, do início ao término, de tal modo que o 

estudante uma vez ingressado num deles não tinha condições de transferir-se para outro 

se ele não realizasse um novo vestibular.  

De acordo com a nova orientação para o concurso seletivo de 1970, não seriam 

mais realizados exames de habilitação separadamente e de forma isolada, como vinha 

sendo realizado até o ano anterior. O novo modelo estabelecia a seleção unificada para 

os determinados ciclos básicos, em conformidade com as áreas pré-estabelecidas.  

                                                 
219

 Embora a única prova eliminatória para todos os candidatos fosse apenas a de Português, o peso para a 

média ponderada variava de acordo com o curso escolhido pelo vestibulando.  

 
220

 As disciplinas específicas do curso de Pedagogia eram as seguintes: Geografia, História e Línguas 

(Inglês ou Francês). 
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O novo sistema era mais flexível e de maior organicidade, pois distribuía as 

carreiras e as provas do vestibular por áreas de conhecimento. Com a integração do 

vestibular unificado, os cursos da UFS foram organizados em quatro grupos, 

distribuídos pelas seguintes áreas: Biomédica; Ciências Físico-Matemáticas; Ciências 

Humanas; Letras e Artes.  

Logo, a FACED compreendia as unidades da área das Ciências Humanas, ao 

lado das faculdades de Direito, Serviço Social, Filosofia e Ciências Econômicas. Ao 

ingressar na Faculdade de Educação, o aluno poderia migrar de curso para outro na 

mesma área sem precisar fazer novamente vestibular, em caso de disponibilidade de 

vagas. 

De acordo com as regras estabelecidas pela Resolução CONSU/UFS nº 29/69, o 

concurso vestibular seria dividido em duas etapas. Inicialmente, era realizada a prova 

única de Conhecimentos Gerais para todos os cursos da universidade. Essa prova 

abordava aspectos do conhecimento, desde o político ao esportivo, musical, econômico, 

histórico e cultural. 

Na segunda etapa eram aplicadas as provas comuns às grandes áreas em que se 

subdividia o ciclo básico, como ocorria com Português e Matemática, e provas 

específicas a cada área, como Geografia, História, Química, Física, Biologia e Línguas. 

No caso da Faculdade de Educação, os conhecimentos particulares eram abordados por 

meio de provas de Geografia, História e Línguas (Inglês ou Francês). 

As provas aplicadas às faculdades da mesma área eram idênticas
221

, sendo todas 

realizadas nos mesmos dias e horários a todos os candidatos. No caso dos exames, 

continuavam sendo elaborados e corrigidos por uma banca composta de três professores 

especializados nas respectivas disciplinas. 

Todavia, o preparo e a circulação das provas eram alvo de graves críticas e 

acusações de candidatos e de matérias publicadas em jornais da época. O periódico 

―Gazeta de Sergipe‖, por exemplo, relatou: 

 
O que precisa é haver uma série vigilância, mas uma vigilância 

honesta e consciente antes e na ocasião das provas. Todo mundo sabe, 

não é segredo de ninguém que em vestibulares anteriores, provas 

foram violadas, pessoas ingressaram nas faculdades não por ter 

conseguido nota para tal, mas por possuir um bom padrinho. E é isto 

que se deve evitar. A universidade deve ser para todos, mas para 
todos que tiveram condições de entrar (GAZETA DE SERGIPE, 

1970, nº. 4.039).  

                                                 
221

 Só modificavam os pesos de cada disciplina. 
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 Pela primeira vez foram abolidas as provas orais e escritas, anteriormente 

realizadas de forma subjetiva pelos pretendentes às vagas e corrigidas perante as 

considerações pessoais do examinador. Nesse arranjo, a avaliação passou a se constituir 

de provas de múltiplas escolhas, agregando cinco alternativas de respostas para cada 

questão.  

As inscrições para o primeiro vestibular unificado foram abertas no dia 10 de 

janeiro e se prolongaram até dia 20 do mesmo mês. No processo seletivo, foram 

inscritos 1.378 candidatos para as 450 vagas disponíveis pela UFS, sendo 42 

concorrentes para as 30 vagas do curso de Pedagogia oferecido pela FACED.  

 No ato da inscrição, os concorrentes ao curso de Pedagogia também poderiam 

indicar outros dois cursos, de diferentes faculdades da área de Ciências Humanas, por 

ordem de preferência. Portanto, caso esse concorrente não fosse classificado no curso de 

Pedagogia nem eliminado pela prova de Português, poderia solicitar o ingresso em 

outros dois cursos da mesma área com vagas não ocupadas. Esta decisão causava 

preocupação para a professora Maria Thétis Nunes, que alegava:  

 
Outro problema de extrema gravidade é o caso das opções feitas no 

ato da inscrição ao exame vestibular. Além da unidade preferida para 

cursar podem ser colocadas duas outras dentro da mesma área, nas 

quais poderiam ser matriculados caso não haja vaga na primeira. 

Quantas vocações tomadas se darão, principalmente em universidades 

como a nossa, onde o processo é feito sem qualquer orientação 

profissional realizada por órgãos especializados (A CRUZADA, 

1970). 

 

Dessa forma, nesse primeiro vestibular unificado da UFS, não houve a 

realização da segunda chamada para um novo concurso de habilitação, como no ano 

anterior
222

. Esta prática foi desnecessária diante das novas regras no preenchimento das 

vagas estabelecidas pela Resolução CONSU/UFS nº 29/69. 

No curso de Pedagogia, os candidatos foram classificados até o limite das vagas 

anunciadas no edital de inscrição, como pode ser visualizado no quadro 18. A colocação 

foi efetuada pela ordem decrescente da média ponderada obtida em todas as disciplinas 

do concurso.  

 

 

 

 

                                                 
222

 A segunda chamada para os exames vestibulares só foi realizada na FACED/UFS no ano de 1969.  
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Quadro 18  

 

Candidatos classificados para o curso de Pedagogia por ordem de colocação - 1970 
 

COLOCAÇÃO                NOME DOS ALUNOS 

01.                       Maria Auxiliadora de Carvalho Menezes 

02.                       Iracema Carvalho Silveira 

03.                       Maria Eunice de Carvalho 

04.                       Maria Nildete Lobão Costa 

05.                       Elinde Siqueira 

06.                       Silvia Franco Prado 

07.                       Ana Lúcia de Menezes Vieira 

08.                       Célia Hugenbeck 

09.                       Elizabeth Leite Melo 

10.                       Miralda Monteiro de Campos 

11.                       Marlene Alves 

12.                       Juliene Bastos Pereira 

13.                       Gildete de Oliveira 

14.                       Zenilde Soares Pinto 

15.                       Telma Maria Vieira Leite 

16.                       Maria Pereira Santos 

17.                       Maria Elze dos Santos 

18.                       Célia Maria Mascarenhas Martins 

19.                         Maria Luci Barreto 

20.                       Humbelina Aciole do Bomfim 

21.                       Belizana Vieira Bomfim 

22.                       Inês Caldas Leandro 

23.                       Maria Auxiliadora Ferreira de Carvalho 

24.                       Ana Maria Machado da Silva 

25.                       Léa das Chagas Fortes 

26.                       José dos Anjos 

27.                       Maria Antônia de Menezes Silva 

28.                       Vera Maria Trindade Freitas 

29.                       Manoel Messias Vasconcelos 

30.                       Maria Valdecir Dantas 

     Fonte: jornal Gazeta de Sergipe, 1970, nº 4.053.  

 



154 

 

Os 10 primeiros candidatos não classificados dentro das vagas fixadas no edital 

poderiam ser aproveitados no caso de desistência ou impedimento de matrícula dos 

classificados. No caso da FACED, somente seis candidatos restaram após a eliminação 

da prova de português, dos quais somente a concorrente Edilma Menezes Santos chegou 

a ser incorporada no curso de Pedagogia. 

 

Quadro 19  

 

 

Candidatos não classificados para o curso de Pedagogia por ordem de colocação - 1970 

 

 

COLOCAÇÃO                 NOME DOS ALUNOS 

01.                       Edilma Menezes Santos  

02.                       Clese Nadja da Costa Borges 

03.                       Maria dos Remédios L. de Figueiredo 

04.                       Maria Ieda Farias 

05.                       Maria Celuta Figueiredo de Menezes 

06.                       Clemildes Tavares 

        Fonte: jornal Gazeta de Sergipe, 1970, nº 4.057. 

 

 

Inicialmente, a aplicação das provas seria realizada no Colégio Estadual de 

Sergipe, mas em face do número de candidatos inscritos para os exames vestibulares do 

ano de 1970 o reitor decidiu solicitar o empréstimo do Estádio Estadual Lourival 

Baptista, nos dias 27 de janeiro a 1º de fevereiro, uma vez que nenhum outro local em 

Aracaju oferecia condições para receber esse número de pessoas. O governador 

Lourival Baptista, além de ceder o estádio de futebol que levava seu nome, também 

disponibilizou os funcionários da instituição.  
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                    Figura 12 – Primeiro vestibular unificado da UFS – 1970. 

                    Acervo: Arquivo Central da UFS. 

 

 

Ainda em 1970, o reitor João Cardoso do Nascimento Júnior participou da 

reunião do Conselho de Reitores das Universidades do Brasil, realizada em Brasília pelo 

ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, para tratar de assuntos referentes ao 

vestibular de 1971. 

Em virtude dessa viagem, o reitor trouxe novas propostas para serem inseridas 

nas regras do processo seletivo da UFS daquele ano. Dentre as mudanças, ficou 

estabelecida a aplicação das provas em datas similares às seleções das universidades 

federais da Bahia e do Ceará, evitando assim o deslocamento de candidatos de um 

estado para outro. 

Além disso, foi aprovada a Resolução do CONEP/UFS nº. 09/70 proibindo a 

realização de exames aos sábados e aos domingos. Diante desta decisão, o reitor 

recebeu em seu gabinete uma caravana de adventistas liderada pelo pastor da Igreja 

Adventista do 7º Dia. A visita do grupo prendeu-se ao fato de ter constatado nas normas 

que regulam os exames vestibulares para 1971 a suspensão de provas naqueles dias da 

semana, para atender aos grupos religiosos que se negavam a fazer qualquer atividade, 

senão religiosa, nesses dias.  

Essa informação foi transmitida à sociedade sergipana da seguinte forma: 

 



156 

 

Com a experiência do ano passado o Reitor viu que muitos jovens 

abandonaram as provas quando estas eram realizadas aos sábados. 

Tendo recebido um apelo da Igreja Adventista para excluir aos 

sábados dos dias de provas e como nenhum prejuízo isto causaria a 

Universidade, o Reitor determinou que na composição das novas 

normas para o vestibular de 1971 se atendesse o solicitado, o que foi 

feito. Por esse motivo numa numerosa delegação da Igreja Adventista 

do 7º Dia visitou o Reitor agradecendo em nome da juventude da 

citada Igreja, esse ato do Reitor (GAZETA DE SERGIPE, 1970, nº. 

4.228). 

 

Nesse vestibular, assim como o realizado no ano anterior, o candidato também 

poderia escolher outras duas opções, além do curso pretendido, colocando em ordem de 

prioridades. Se porventura não obtivesse a pontuação necessária para ingressar dentro 

do número de vagas do curso almejado, poderia requisitar sua entrada em outros dois 

cursos, da mesma área. 

Dessa forma, a configuração da hipótese do aluno não vir a obter a classificação 

no curso pretendido poderia estabelecer a ordem de preferência dos outros dois cursos. 

O aproveitamento seria realizado segundo a ordem das opções feitas e a colocação 

decrescente da média ponderada obtida de acordo com a unidade a que se destinava. 

Se após todas essas tentativas ainda sobrassem vagas, estas deveriam ser 

distribuídas aos candidatos classificados provenientes de outras universidades do Brasil 

e aos diplomados em nível superior. Mas após muitas críticas dos estudantes sergipanos, 

o reitor em exercício, Luiz Bispo, decidiu alterar essa determinação e aprovou uma nova 

Resolução do CONEP/UFS nº. 05/71 permitindo aos alunos da área de Humanidades 

que não foram eliminados em nenhuma prova e nem classificados nas graduações 

pretendidos ingressar em qualquer curso com vagas ociosas na mesma área, respeitando 

a devida classificação. Esta determinação considerava a existência de vagas não 

aproveitadas na citada área, mesmo após a indicação dos candidatos a outros dois 

cursos, além do desejado.  

Nesse vestibular, as graduações foram concentradas em apenas dois grupos, a 

área de Ciências Exatas e Naturais e a área de Humanidades, à qual a Faculdade de 

Educação estava vinculada. Em razão dessa mudança, o concurso vestibular realizou 

dois tipos de provas: a primeira comum às duas áreas (Conhecimento Gerais, Português 

e Matemática) e a segunda específica a cada área, sendo Física, Química e Biologia para 

o grupo das Ciências Exatas e Naturais; e História Geral e do Brasil, Geografia Geral e 

do Brasil e Língua estrangeira para a área de Humanidades. 
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Ao término, as provas eram enviadas para Salvador a fim de serem corrigidas 

por computadores eletrônicos. Esta prática foi possível graças a um acordo firmado 

entre a UFS e uma empresa privada da Bahia
223

, responsável por corrigir os exames de 

outras universidades brasileiras. 

Diante dessa parceria e da agilidade na correção, a relação dos candidatos que 

não alcançavam os pontos exigidos em qualquer das provas era divulgada antes da 

realização da avaliação subsequente
224

. Nesse caso, eram eliminados do concurso os 

candidatos que faltassem a qualquer prova ou obtivesse menos de 40 pontos em 

português e menos de 30 em qualquer das demais avaliações. 

Entretanto, as provas permaneciam sendo elaboradas e mimeografadas por 

professores da UFS, os quais recebiam severas críticas: 

 
Com exceção da prova de conhecimentos gerais, as demais provas 

deixam muito a desejar, para não dizer que depõem, inclusive contra 

a capacidade intelectual de seus formuladores. A prova de português 

pecou pela falta de objetividade, preocupando-se, como a de História, 

em bloquear o intelecto dos vestibulandos, numa terrível falha de 

natureza psicológica dos professores. Esta evidentemente não é a hora 

de se bloquear um jovem, um cidadão que aspira a um lugar ao sol no 

aprendizado superior (GAZETA DE SERGIPE, 1971, nº. 4.344). 

 
 

                                                 
223

  Não foi encontrado o nome da empresa. 

 
224

 Todas as provas foram aplicadas no mês de fevereiro, nos seguintes dias: dia 7 (Conhecimentos 

Gerais), dia 11 (Português), dia 14 (Matemática), dia 18 (Física e Geografia), dia 21 (Química e História) 

e dia 25 (Biologia e Língua). 



158 

 

 
                 Figura 13 – Segundo vestibular unificado da UFS – 1971. 

                 Acervo: Arquivo Central da UFS. 

 

O vestibular de 1971 também foi realizado no Estádio Estadual Lourival 

Baptista, em razão do grande número de candidatos que conseguiu superar o ano 

anterior, totalizando 1.643 concorrentes para 550 vagas. Destes, apenas 70 foram 

inscritos para o curso de Pedagogia, com disponibilidade de 30 vagas. De acordo com o 

quadro 20, somente duas dezenas de candidatos foram classificados: 
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Quadro 20 

 

Candidatos classificados por ordem alfabética – vestibular de 1971 

 

 

NOME DOS CANDIDATOS 

Antônio de Oliveira Soares 

Antonio Milton Dória Almeida 

Daria Batalha Andrade    

Dilma Maria Andrade  

Edilde Gonçalvez da Conceição 

Edjan Soares de Souza 

Edla Ribeiro Maynard Barreto 

Elianne Costa Carvalho 

Ivalci Silveira Costa 

José Américo Silva de Souza 

José Oliveira 

Lea Mirian Fonseca Mota 

Maria de Lourdes da C. Costa 

Maria do Carmo Souza 

Maria Edeilza Santos 

Maria José de Jesus 

Maria Marcília dos Santos 

Servula Maria Soares Silva 

Terezinha de Jesus Marques 

Vera Lucia Silva de Jesus 

                                              Fonte: Relatório da FACED/UFS – 1971 

 

Após a matrícula dos alunos aprovados, foram convocados os candidatos que 

não lograram classificação no curso esperado, e assim escolheram o curso de Pedagogia 

na segunda ou terceira opção. Destes, somente Wellington Pereira Alves foi 

incorporado na citada graduação. 
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Dessa forma, além do vestibular e da matrícula automática dos alunos do curso 

de Licenciatura, é necessário comentar que durante o marco temporal deste estudo 

também foram registradas outras formas de ingresso na FACED, todas elas 

identificadas através de transferências de estudantes oriundos de outros estados para 

concluir geralmente
225

o curso de Pedagogia
226

, por admissão de portadores de diploma e 

da matrícula de alunos em regime especial que solicitaram o ingresso em determinadas 

disciplinas. 

 

3.3 – A Faculdade de Educação forma a primeira turma do curso de Pedagogia: as 

memórias 

 

Em 1969, assim como ocorreu no ano anterior, a FACED ficou responsável pela 

realização da colação de grau
227

 e pela confecção dos diplomas dos 16 licenciados 

provenientes do Instituto de Letras e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Na 

solenidade, além da diretora, Cacilda de Oliveira Barros, a mesa foi composta pelas 

respectivas diretoras dos institutos e pelo reitor da UFS. Nesse sentido é interessante 

registrar as memórias
228

 da concluinte Denise Porto Cardoso: 

 

Eu não me lembro de quem entregou meu diploma, eu lembro da 

mesa que era constituída por alguns professores e entre eles estavam 

os diretores das três faculdades e o reitor. Minha turma se formou em 

1969 e quem assinava o nosso diploma era Cacilda de Oliveira 

Barros. Eu entrei na Faculdade de Filosofia e me formei na 

Universidade (CARDOSO, 2010).  

 

Na ocasião, as paraninfas Carmelita Pinto Fontes (Instituto de Letras) e Maria 

Thétis Nunes (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) proferiram seus discursos e 

                                                 
225

 Foram encontrados registros de transferência de um aluno do curso de Matemática e de Filosofia.  

 
226

 Com relação aos alunos do curso de Pedagogia transferidos de outras faculdades para a FACED, 

constatamos o nome de: Maria Célia Góis Santos (1969); Maria Veneranda Pereira Corado e Maria Stela 

Tavares Rollemberg (1970); Maria Romilda Burgos de Paula e Avani Andrade de Oliveira (1971). 

 
227

 Os formandos Edvaldo Santos Rocha, Lycia Margarida de Oliveira Leite, Vilma Santos Valois e 

Lindalva Cardoso Dantas realizaram a colação de grau separadamente, em dias posteriores. A lista com o 

nome dos formandos está no anexo VI. 

 
228

 Segundo Le Goff (2003, p. 419), ―a memória, como propriedade de conservar certas informações, 

remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. Nesse sentido, o 

autor a caracteriza como ―[...] um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual 

ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 

febre e na angústia‖ (LE GOFF, 2003, p. 469). 
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agradeceram aos afilhados o honrado convite. Para finalizar, foram realizadas orações 

em ação de graças por um padre, um pastor e um espírita.  

No ano seguinte, a cerimônia de colação de grau foi realizada no Auditório 

Lourival Baptista
229

 com os alunos de História, Geografia, Letras Português (Inglês e 

Francês) e Matemática
230

. Os professores convidados para apadrinhar as turmas foram 

os docentes João Costa (Instituto de Letras, Artes e Comunicação) e Jorge de Oliveira 

Neto (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas). Este, por motivos de doença, não 

compareceu ao evento. 

Dessa forma, João Costa contemplou as turmas de ambos os institutos e proferiu 

seu discurso tecendo considerações em torno do papel preponderante da filosofia nos 

destinos da humanidade e da importância da língua portuguesa como fator de unidade 

nacional. Após o juramento unificado das turmas, a colação de grau foi conferida pela 

diretora da FACED, Cacilda de Oliveira Barros.  

Assim, desde 1968, a FACED promovia a colação de grau dos alunos do curso 

de Licenciatura, em sua maioria oriundos dos demais institutos localizados no mesmo 

prédio da antiga FCFS
231

. Sua diretora era responsável por conferir o grau aos 

licenciados e pela emissão dos diplomas. 

Somente em 1971 foi realizada a formatura da primeira turma do curso de 

Pedagogia, considerado eixo central da Faculdade de Educação da UFS. Os concluintes 

desse curso também tinham a satisfação de serem os primeiros egressos dessa graduação 

numa faculdade sergipana
232

. 

A formatura da FACED realizada nesse ano continuou agregando os alunos dos 

cursos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Instituto de Letras. Dos 47 

                                                 
229

 A solenidade de colação de grau foi realizada no dia 11 de dezembro de 1970. 

 
230

 Nesse ano também foram licenciados três alunos no curso de Filosofia, mas a colação de grau ocorreu 

em datas posteriores na secretaria da Faculdade de Educação.  

 
231

 Durante o marco temporal deste trabalho, foram identificados alunos que haviam ingressado na 

FACED como portadores de diploma de bacharel para obterem o diploma de licenciado, ou transferidos 

de outras faculdades para concluir seus cursos de licenciatura. 

 
232

 Dos 19 formandos no curso de Pedagogia da FACED/UFS em 1971, seis de suas egressas tornaram-se 

professoras efetivas da mesma faculdade. Foram elas: Ada Augusta Celestino Bezerra da Silva, Nádia 

Fraga Vilas-Bôas, Maria Ivanda Bezerra de Sant’anna, Judite Oliveira Aragão, Maria Lucia Souza Ramos 

e Maria Jose de Almeida Soares. 
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concluintes, somente 19 eram do curso de Pedagogia
233

. Para alguns ex-alunos, essa 

prática representava uma injustiça diante dos diretores dos demais institutos: 

 
Isso se deve ao fato de que historicamente sempre foi atribuída à 

FACED a responsabilidade pela formação do licenciado, apesar de 

que os Institutos deveriam assumir também esta formação, afinal de 

contas eles ministravam a parte dos conteúdos específicos dessa 

formação (ARAGÃO, 2010). 

 

A partir do convite de formatura, identificou-se a valorização da formação 

recebida na FACED em detrimento da formação adquirida nos institutos de origem: 

 
Lilian Wanderley Leite, licenciada em Geografia pela Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Sergipe convida a V. Excia e 

Exma. Família para as solenidades de sua formatura (CONVITE DE 

FORMATURA, 1971, s/p.). 

 

No conjunto das comemorações, realizadas de forma unificada entre as três 

unidades, foram organizados o culto evangélico, a missa e a colação de grau. No que diz 

respeito aos formandos do curso de Pedagogia, também foi promovida a festa
234

.  

A comemoração foi planejada com muita responsabilidade pelos alunos da 

comissão de formatura. As despesas comuns às três unidades compreendiam somente os 

gastos com a colação de grau, o culto evangélico e a missa. Dessa forma, eram divididas 

as despesas com os convites, o aluguel do auditório e a ornamentação do auditório e das 

igrejas.  

Toda a solenidade de formatura foi realizada no dia 19 de dezembro. No turno 

da manhã realizou-se o culto evangélico e a missa em ação de graças. Já no turno da 

noite realizou-se a colação de grau. 

Dessa forma, a abertura das comemorações ocorreu por meio do culto 

evangélico celebrado pelo pastor Jabes Nogueira, na 1ª Igreja Batista, localizada na rua 

de Lagarto, na capital. 

Em seguida, foi realizada a missa em ação de graças na Igreja São Salvador. A 

celebração ficou a cargo de Dom Luciano Duarte.  

                                                 
233

 Nessa turma de Pedagogia inicialmente ingressaram 21 alunos e apenas 19 finalizaram o curso, dentre 

eles, duas discentes que foram transferidas de outras faculdades: Maria Veneranda Pereira Corado e 

Maria Célia de Góis Santos. Dos alunos dessa primeira turma, somente Clara Angélica de Oliveira Porto, 

Janice de Oliveira Sales, Vera Lúcia de Azevedo Fontes e Vera Lúcia Sobral não se formaram naquele 

ano. Ver quadro 02. 

 
234

 Os formandos Gerson Vilas-Bôas, Nádia Fraga Vilas-Bôas, Ione Pais, Judite Oliveira Aragão, Maria 

Célia de Góis e Manoel Messias Porto não participaram da festa de formatura. 
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A missa foi antes da colação de grau, no turno da manhã, na Igreja 

São Salvador, e quem celebrou foi Dom Luciano. Ele celebrou a 

missa e depois ele nos presenteou com um livro dele, que tinha como 

título ―Europa: Ver e olhar‖. Ele deu a cada um de nós um exemplar 

(BERGER, 2011).  

 

A ex-aluna, Maria Lúcia Souza Ramos, ainda acrescentou que: 

 
Antes de terminar a missa, o padre chamou os formandos para fazer 

um círculo, aí colocamos o anel na palma da mão e aí fazíamos uma 

prece, uma oração com a mão estendida, para que ele abençoasse. 

Quem não tinha anel, arranjou ou pegou emprestado. Eu me lembro 

bem que teve a entrada solene e aí tinha o nosso lugar separado. Teve 

as músicas e os livrinhos para acompanhar. E antes de terminar, ele 

chamou os formandos para abençoar os anéis (BERGER, 2011). 

 

Alguns formandos revelaram não possuir, nessa ocasião, anel para obter a 

bênção. De acordo com Ada Augusta, ―[...] nem todos que se formaram na primeira 

turma de Pedagogia possuíam anel. Eu mesma não tive. Mesmo assim participamos da 

bênção dos anéis! Sem qualquer trauma!‖ (SILVA, Ada, 2011). 

 

 

 
Figura 14 – Formandos de Pedagogia da FACED/UFS - 1971. Ao 

centro: Dom Luciano Duarte; à esquerda – 1ª fila Evanda Santos, 

Angélica Donald, Judite Oliveira; à direita – Maria José de Almeida 

Soares, Maria Célia de Góis, Maria Lúcia Ramos, Ana Maria Dantas, 

Luiza Nascimento; fila de trás: Luci Ferreira, Ester Oliveira e Maria 

Veneranda. 

Acervo: Instituto Dom Luciano Duarte. 
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Nesse arranjo, a cerimônia de colação de grau dos alunos que concluíram seus 

cursos no ano de 1971 foi realizada no salão do Auditório ―Engenheiro Pedro Brás‖, da 

Escola Técnica Federal de Sergipe. Estavam presentes o reitor João Cardoso 

Nascimento Júnior, a diretora da Faculdade de Educação - Cacilda de Oliveira Barros - 

e os diretores do Instituto de Letras e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

professores José Andrade de Souza e Maria da Glória Costa Monteiro, respectivamente. 

Além disso, a solenidade contou com a presença da congregação da FACED, 

professores, alunos, familiares e convidados. 

Apesar da importância concedida a essa solenidade, em virtude da conquista de 

um importante capital simbólico do campo acadêmico e intelectual, as sessões solenes 

de formatura da FACED não eram propriamente eventos científicos e nem reuniam 

apenas a comunidade intelectual. 

A comemoração foi noticiada na imprensa sergipana, através do jornal Gazeta de 

Sergipe, que expôs o acontecimento do seguinte modo: 

 
Perante uma assistência que superlotou o auditório da Escola Técnica 

Federal, com a presença ainda do governador do Estado e de outras 

autoridades, realizou-se ontem a última sessão de formatura do 

corrente ano pela Universidade Federal de Sergipe (GAZETA DE 

SERGIPE, 1971, nº. 4.607) 

 

 
Figura 15 – Colação de grau do curso de Pedagogia da FACED/UFS – 1971. 

Do lado esquerdo, a diretora Cacilda de Oliveira Barros, e do lado direito, a 

formanda Maria Ivanda Bezerra de Sant’anna, recebendo os cumprimentos 

do reitor João Cardoso do Nascimento Júnior. 

Acervo: Particular de Maria Ivanda Bezerra de Sant’anna. 
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Dando início aos trabalhos, a diretora da Faculdade de Educação compôs a mesa 

e convidou os professores Maria Thétis Nunes e José Rollemberg Leite a inserirem o 

reitor no recinto. Em seguida, convidaram-se os licenciados acompanhados de seus 

patronos. 

Nesse período, o patrono era representado por um professor de reconhecida 

competência e padrão de referência na área específica de conhecimento. Na Faculdade 

de Educação, a escolha motivou algumas divergências entre os concluintes do curso de 

Pedagogia. Segundo a ex-aluna Ada Augusta Celestino Bezerra:  

 
Na escolha, para paraninfo, elegemos Dom Luciano e queríamos 

eleger Giselda Morais para ser nosso patrono, mas quem ficou não foi 

Giselda
235

, quem ganhou a eleição foi Cacilda. A professora Cacilda 

ganhou por um voto de diferença (SILVA, Ada, 2011). 

 

 Na oportunidade, a ex-aluna Maria Lúcia Souza Ramos Berger acrescentou: 

 
Inclusive foi uma briga para discutir isso, quem iria colocar, se seria 

Giselda ou Cacilda, aí ficou Cacilda. Porque a maior parte da turma 

fez orientação educacional, que era Cacilda quem trabalhava né! Só 

tínhamos cinco fazendo administração (BERGER, 2011). 

 

Como de costume, os concluintes prestaram coletivamente o juramento, e a 

diretora da FACED conferiu o grau de licenciatura aos egressos dos diferentes cursos. 

Diante do juramento em conjunto, todos os formandos asseguraram:  

 
Prometo que, ao exercer a arte de educar, mostrar-me-ei sempre fiel 

aos princípios da honestidade e da cultura, recebendo almas e corpos 

em formação. Prometerei nos seus corações como o artista cincelador 

do bem, da caridade, da ciência e do amor (CONVITE DE 

FORMATURA, 1971, s/p.).  

 

Mesmo após algumas críticas e discordâncias diante da atribuição, a diretora da 

FACED, em emitir o diploma e conceder a colação de grau aos licenciados da 

Universidade Federal de Sergipe, essa formalidade permaneceu sendo realizada por 

Cacilda de Oliveira Barros.  

Durante a solenidade, foram proferidos os discursos dos paraninfos dos cursos 

de Letras por Maria Geovanni Santos Mendonça; de Geografia pelo professor Fernando 

                                                 
235

 A professora Giselda Morais foi homenageada pelos concluintes de Pedagogia com a condecoração de 

Honra ao Mérito. 
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Porto; de História por Maria Thétis Nunes, e o de Pedagogia pelo professor Dom 

Luciano Duarte.  

O padrinho da turma de Pedagogia foi escolhido por meio do consenso entre os 

formandos: 

 

Ele sempre foi muito próximo do curso de Pedagogia. Eu lembro que 

eu estava fazendo pré-vestibular à noite na FAFI, para o vestibular de 

História e ele foi lá falar do novo curso de Pedagogia e nos explicar o 

que era o curso, quais as suas disciplinas. Ele tinha muito entusiasmo 

pelo curso de Pedagogia, e, além disso, ele foi nosso professor. Ele 

conquistou a turma, então por isso o escolhemos (BERGER, 2011). 

 

De acordo com informações registradas na ata de colação de grau, Dom Luciano 

Duarte discursou sobre a responsabilidade e a missão do docente frente à educação. 

Perante o documento, 

 
O Professor Dom Luciano José Cabral Duarte, do curso de 

Pedagogia, em seu discurso se referiu à atual explosão do processo 

educacional brasileiro, e exaltou a missão do professor, cuja meta, 

disse, é ―ajudar o homem a ser homem‖ (ATA DE COLAÇÃO DE 

GRAU, 1968-1978, p. 10). 

 

Dessa feita, os paraninfos centraram seus discursos sobre a importância da 

atividade docente e sobre os valores que poderiam ser transmitidos às futuras gerações, 

através da educação. Para complementar, a paraninfa do curso de História, Maria Thétis 

Nunes, pronunciou-se da seguinte forma: 

 
Fé, esperança e Amor são a mensagem que vos entrego para o futuro. 

Lembrai-vos sempre das palavras de Elizabeth Leseur, grande 

pensadora cristã de nosso século: Até os fins do tempo, as palavras e 

os atos que fazemos todos os dias darão frutos bons ou maus. 

Transmitidos a outros entes e a outras almas estas palavras e êsses 

atos irão fazer bem ou mal às mais longínquas gerações (DISCURSO 

DE COLAÇÃO DE GRAU, 1971, p. 4). 

 

 Na escolha do orador, a turma decidiu fazer um jogral. A finalidade era 

estimular a participação de todos os formandos do curso de Pedagogia:  

 
Naquele tempo escolhia uma oradora, mas aí, eu e a turma decidimos 

fazer um jogral, para participar toda a turma. Aí montamos o jogral e 

começamos a ensaiar. O professor João Costa era quem nos orientava 

na parte teatral, mas ele não gostou do desempenho do grupão, ele 

achava que nós estávamos dizendo as coisas sem verdade e que não 

convenceríamos o público. Eu sei que depois de muitos ensaios, 

cancelou-se o jogral e preparei o discurso e li (SILVA, Ada, 2011). 
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Entretanto, a ideia da exposição do jogral não se concretizou. De acordo com as 

lembranças da egressa Maria Ivanda Bezerra, 

 
a professora Núbia Marques, de Serviço Social, transformou o 

discurso em tom poético, em forma de um jogral. João Costa ensaiou 

alguns dias, mas o grupo não estava bastante integrado. Portanto foi 

desfeito (SANT’ANNA, 2011). 

 

 Na ocasião, somente a concluinte Ada Augusta Celestino Bezerra da Silva, do 

curso de Pedagogia, foi selecionada para representar todos os formandos daquele ano. 

Em meio ao seu discurso, a oradora 

 
[...] ressaltou a formação por eles recebida, agradecendo a todos os 

professores e especialmente ao Magnífico Reitor e à diretora da 

Faculdade de Educação dizendo que sob sua direção é que aprendera 

a aprender. Fez um apelo às autoridades educacionais para que 

acreditem nestes jovens recém-formados, dando-lhes a oportunidade 

que tanto esperam (ATA DE COLAÇÃO DE GRAU, 1968-1978, p. 

10). 

 

 

 
Figura 16 – Oradora Ada Augusta Celestino Bezerra da 

Silva - 1971. Ao lado, os professores José Andrade de 

Souza e Maria da Glória Costa Monteiro. 

Acervo: Particular de Ada Augusta Celestino Bezerra 

da Silva. 
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No tocante ao texto apresentado pela oradora, naquela noite ela afirmou: 

 

[...] tive que submetê-lo aos órgãos de segurança, pela via da direção 

da faculdade. Lembro ainda que havia um setor que cuidava disso, 

comandado pelo Sr. Hélio Leão. Seu gabinete ficava próximo ao 

gabinete do reitor, naquele edifício da rua Lagarto, 952. Mas não 

houve qualquer corte (SILVA, Ada, 2011). 

 

 Para finalizar a sessão solene, foi realizada a leitura da ata pela secretária da 

FACED, Carmem Dolores Duarte, acompanhada dos agradecimentos do reitor. Por 

último foi cantado o Hino Nacional.  

A festa de formatura foi realizada separadamente, entre os formandos dos 

diferentes cursos.  No caso dos licenciados em Pedagogia
236

, a comemoração ocorreu 

logo após a sessão solene da colação de grau, na Associação Atlética de Sergipe. 

 

 
Figura 17 - Licenciadas em Pedagogia na festa de formatura da 

FACED/UFS - 1971. Da direita para a esquerda: Luci Ferreira de 

Andrade; Maria José de Almeida Soares; Maria Ivanda Bezerra de 

Sant’Anna; Ada Augusta Celestino Bezerra; Maria das Graças 

Tavares Barreto; Angélica Vieira Donald; Ana Maria Dantas Soares e 

Evanda Maria Santos. 

Acervo: Particular de Maria Ivanda Bezerra de Sant’Anna. 
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 Para identificar a lista com o nome de todos os formandos e suas habilitações, verificar anexo nº. VI.  
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Assim, apesar das dificuldades enfrentadas pelos docentes e discentes do curso, 

a primeira turma formou-se em dezembro de 1971
237

 sob a garantia de um amplo 

mercado de trabalho, representado pelas instituições educacionais públicas, privadas e a 

Secretaria Estadual de Educação de Sergipe. Sobre esta turma, a ex-diretora Cacilda de 

Oliveira concluiu: 

 
Esta primeira turma já era de profissionais, porque eles já eram quase 

todos profissionais. Então foi de alunos que estavam ali querendo, 

querendo mesmo...eles não foram somente em busca de um título ou 

de um diploma, foi muito bonito isso, então exigiam da direção, 

queriam aprender e discutiam mesmo (BARROS, 2010). 

 

Diante desse aspecto, pode-se considerar que a FACED foi criada para atender 

uma determinação do Governo Federal através do Conselho Federal de Educação. 

Contudo, deve-se enfatizar que sua implantação e legitimação no campo do ensino 

superior sergipano ocorreram graças às contribuições e o esforço de professores, 

funcionários e alunos em enquadrar a instituição de acordo com as indicações legais e 

com o que se esperava daquela faculdade naquele momento. 
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  Diante das cadernetas, foi possível verificar que nesse período o curso de Pedagogia tinha uma 

duração prevista de quatro anos, subdividido em quatro séries anuais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Sergipe foi 

criada legalmente em 1967, através do desmembramento da Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe. Essa iniciativa foi uma exigência do Conselho Federal de 

Educação, através do relator do processo de criação da UFS, Newton Sucupira. 

O impasse gerou algumas divergências entre Dom Luciano Duarte (enquadrado 

no grupo defensor das Faculdades de Filosofia) e Newton Sucupira (responsável pelo 

movimento de extinção dessas instituições no Brasil). 

A posição de Dom Luciano Duarte também gerou alguns conflitos internos, pois 

os alunos da Faculdade de Direito acreditavam que essa defesa na manutenção da 

Faculdade de Filosofia, estava atrelada a sua influência sobre o ensino básico.  

A instalação da FACED ocorreu no ano seguinte. Nesse processo, vários 

encontros e cursos foram realizados pelos conselheiros Newton Sucupira e Valnir 

Chagas, para assessorar os diretores dessas unidade. A ex-diretora da Faculdade de 

Educação da UFS tinha uma participação ativa nesses encontros. 

Aliás, os alunos e professores participavam de muitos eventos referentes à 

Educação em Sergipe e em outros Estados. A FACED, também promovia muitos 

encontros ligados à formação pedagógica, dedicados a comunidade interna e externa. 

Além dos cursos de extensão, aquela unidade ofereceu outros dois cursos superiores: de 

Pedagogia e Licenciatura. Enquanto o primeiro era considerado o eixo central da 

FACED, em virtude da formação integral dedicada aos alunos; o segundo concedeu 

apenas as disciplinas pedagógicas aos estudantes oriundos de outros cursos. Diante 

destas atribuições a FACED tornou-se o locus pedagógico da UFS.  

Apesar da especificação dos cursos, seus professores realizavam rodízios 

lecionando disciplinas na Faculdade de Educação e em outras unidades. Muitos deles 

haviam sido incorporados durante a implantação da UFS, tornando-se professores 

titulares da FACED. 

Inclusive, dentre as dificuldades da Faculdade de Educação foi notória a 

carência no número de docentes. Somente após 1970, foram concretizados os primeiros 

concursos para o ingresso de novos professores. Os aprovados eram na sua totalidade 

provenientes de outros Estados, proporcionando o ingresso dos primeiros docentes com 

formação no curso de Pedagogia. 
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Em razão da responsabilidade pela formação pedagógica dos professores, 

através do curso Licenciatura, a Faculdade de Educação ficou responsável em realizar a 

colação de grau aos formandos dos cursos do Instituto de Letras e Filosofia e Ciências 

Humanas. Esta situação provocou algumas discordâncias entre os professores das 

unidades. 

A primeira turma do curso de Pedagogia formou-se em dezembro de 1971. Este 

grupo havia sido integrado a UFS em 1968 com a incorporação da Faculdade de 

Filosofia. Após o desdobramento, a referida graduação foi congregada a Faculdade de 

Educação. Assim, seus alunos ingressaram na antiga FCFS e concluíram seu curso na 

FACED/UFS. 

Na maioria das vezes, o ingresso dos alunos era efetuado através do Exame de 

Habilitação e da matrícula automática dos alunos que cursavam a Licenciatura. 

Acrescentando-se a estes dois processos, também foram registradas outras formas de 

ingresso na FACED, todas elas identificadas através de transferências de estudantes 

oriundos de outros Estados para concluir geralmente o curso de Pedagogia, por 

admissão de portadores de diploma e da matrícula de alunos especiais que solicitaram o 

ingresso em determinadas disciplinas. 

Nesse contexto, muitos dos egressos passaram a constituir o corpo docente da 

própria Universidade Federal de Sergipe. Entre os concluintes do curso de Pedagogia de 

1971, seis deles tornaram-se professores efetivos da Faculdade de Educação. 

Diante desse trabalho, espera-se que novas propostas de pesquisa sejam 

instigadas no campo do ensino superior sergipano e que uma intensa curiosidade acerca 

da formação docente (em nível superior) seja despertada. Além disso, busca-se 

estimular estudos sobre a compreensão no processo de legitimação desses profissionais 

nas escolas e faculdades, e a sua lenta integração em substituição aos bacharéis em 

Direito, médicos, dentistas, ex-alunos da Escola Normal e engenheiros. 
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fevereiro de 1970. Ano XV, nº 4.053. 
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CURVELO, Alva Virgínia Vieira. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no 

dia 30 de setembro de 2010. 

 

DUARTE, Carmen Dolores Cabral. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no 

dia 05 de outubro de 2010. 

 

DUARTE, Selma Vieira. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no dia 03 de 

outubro de 2010. 

 

OLIVEIRA, Wilma Leal de. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no dia 15 

de setembro de 2010.  

 

SANT’ANNA, Maria Ivanda Bezerra. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira 

no dia 27 de janeiro de 2011. 

 

SILVA, Ada Augusta Celestino Bezerra da. Entrevista concedida a Nayara Alves de 

Oliveira no dia 29 de janeiro de 2011. 

 

SILVA. José Paulino da. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no dia 25 de 

janeiro de 2011. 

 

VALENÇA, Ivan Macedo. Entrevista concedida a Nayara Alves de Oliveira no dia 25 

de setembro de 2010. 

 

 

 

 

 

http://posgrap.ufs.br/scar/index.asp?acao=localizar


                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                            

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO I – RESOLUÇÃO CONSU/UFS nº. 1/68. Baixa norma para a instalação das 

unidades criadas com o desdobramento da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe: 

Reitor João Cardoso do Nascimento Júnior de 24 de agosto de 1968, s/p.  

 

ANEXO II – Organograma da Faculdade de Educação - 1969 e da UFS – 1968 e 1978. 

 

ANEXO III – Relação das disciplinas do curso de Pedagogia, oferecidas pela 

FACED/UFS, entre os anos de 1968 a 1971. 

 

ANEXO IV - Relação das disciplinas do curso de Licenciatura, oferecidas pela 

FACED/UFS, entre os anos de 1968 a 1971. 

 

ANEXO V – Convites de formatura de 1968 a 1971. 

 

ANEXO VI – Relação dos licenciados pela Faculdade de Educação/UFS, entre os anos 

de 1968 a 1971. 

 

ANEXO VII- Diplomas conferidos pela Faculdade de Educação, entre os anos de 1968 

a 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 



                                                                                                                                            



                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

SISTEMA SERIADO  

 

INÍCIO – 1968 

TÉRMINO - 1971 

 

DISCIPLINAS ANO 

LETIVO 
SÉRIE PERÍODO 

MÊS 
NÚMERO 

DE 

HORAS 

PROFESSORES 

 

Psicologia Geral 

Língua Portuguesa 

História da Educação 

Introdução à Filosofia 

Sociologia Geral 

 

1968 

 

1º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

45 

90 

90 

90 

 

João Augusto de S. L. Almeida Bastos 

João Costa 

José Stanikowski e Juan José Rivas Páscua 

Luciano José Cabral Duarte 

Ovídio Valois Correia 

 

Psicologia Geral 

Língua Portuguesa 

História da Educação 

Introdução à Filosofia 

Sociologia Geral 

Complementos da Matemática 

Introdução a Economia 

 

1969 

 

1º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 08 

 

90 

90 

45 

90 

90 

45 

60 

 

João Augusto de S. L. Almeida Bastos 

Carmelita Pinto Fontes 

José Edgar Stanikowski 

Luciano José Cabral Duarte 

Ovídio Valois Correia 

Manoel José de Oliveira Belém 

Murilo de Andrade Macedo 

 

Introdução a Economia  

Complementos da Matemática 

Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação 

Fund. Biológicos da Educação 

História da Educação 

Filosofia da Educação 

 

1969 

 

2º 

 

03 a 08 

08 a 11 

04 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

60 

45 

90 

90 

45 

90 

90 

 

Murilo de Andrade Macedo 

Manoel José de Oliveira Belém 

João Augusto de S. Leão 

Ovídio Valois Correia 

João Givan Rocha 

José Edgar Stanikowski 

Luciano José Cabral Duarte 

 



                                                                                                                                            

 

Língua Portuguesa 

Introdução a Filosofia 

Psicologia Geral 

História da Educação 

Estudos dos Probl. Brasileiros 

Complementos de Matemática 

Sociologia Geral 

Introdução a Economia 

 

 

1970 

 

1º 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

08 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 06 

 

90 

45 

90 

45 

60 

90 

90 

45 

 

Carmelita Pinto Fontes 

Giselda S. Morais e Luciano J. C. Duarte 

João Augusto de S. Leão 

Juan José Rivas Páscua 

Lauro Pacheco de Oliveira 

Manoel José de Oliveira Belém 

Manoel Cabral Machado 

Paulo Rocha de Novais 

 

Psicologia da Educação 

Fund. Biológicos da Educação 

Estatística Aplicada a Educação 

História da Educação 

Filosofia da Educação 

Estudos dos Probl. Brasileiros 

Sociologia da Educação 

 

1970 

 

2º 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

90 

90 

90 

60 

90 

 

 

João Augusto de S. Leão 

João Gilvan Rocha 

José Hermenegildo Cruz 

Juan José Rivas Páscua 

Luciano José Cabral Duarte 

Lauro Pacheco de Oliveira 

Ovídio Valois Correia 

 

Princ. e Métodos de Orient. Educ. 

Medidas Educacionais 

Didática Geral  

Princ. e Métodos de Adm. Escolar  

Estatística Aplicada a Educação 

Estudos dos Probl. Brasileiros 

Noções de Direito 

Metodologia do Ensino 1º grau 

Cultura Brasileira 

 

 

1970 

 

3º 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

03 a 11 

08 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

05 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

45 

90 

90 

90 

60 

90 

45 

90 

 

Cacilda de Oliveira Barros 

Ceres Maria Pinheiro Ribeiro 

Giselda Santana Morais 

José Leônidas de Menezes 

José Hermenegildo Cruz 

Lauro Pacheco de Oliveira 

Luiz Rabelo Leite 

Maria Cecília Antunes de Aguiar 

Maria Thétis Nunes 

 

Psicologia Geral 

Língua Portuguesa 

História da Educação 

Introdução à Filosofia 

Sociologia Geral 

Estudos dos Probl. Brasileiros 

Introdução a Economia 

Complementos da Matemática 

 

1971 

 

 

 

1º 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11  

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

45 

90 

90 

60 

60 

 

João Augusto de S. Leão 

João Costa 

Juan José Rivas Páscua 

Giselda Santana Morais 

Ovídio Valois Correia 

Lauro Pacheco de Oliveira 

Paulo Rocha de Novais 

Manoel José de Oliveira Belém 



                                                                                                                                            

 

História da Educação 

Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação 

Biologia da Educação 

Psicologia da Educação 

Estudo dos Problemas Brasileiros 

Estatística Aplicada a Educação 

 

1971 

 

2º 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

90 

90 

90 

60 

90 

 

 

Juan José Rivas Páscua 

José Paulino da Silva 

Ovídio Valois Correia 

João Gilvan Rocha 

João Augusto de S. Leão e Giselda S. M. 

Lauro Pacheco de Oliveira 

José Hermenegildo Cruz 

 

 

Metodologia do Ens. 1º grau 

Cultura Brasileira 

Estrutura e Func. Ens. 1º grau 

Didática Geral 

Estudo dos Problemas Brasileiros 

Medidas Educacionais 

Princ. Mét. Orientação Educacional 

Princ. Mét. Administração Escolar 

Noções de Direito 

  

 

1971 

 

 

3º 

 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

ficada. 

 

05 a 11 

03 a 11 

03 a 06 

04 a 11 

03 a 11 

09 a 11 

04 a 11 

04 a 11 

03 a 11 

 

60 

90 

45 

90 

60 

90 

90 

90 

90 

 

Mª. Cecília A. de Aguiar 

Maria Thétis Nunes 

José Leônidas de Menezes 

José Jackson Carneiro de Carvalho 

Lauro Pacheco de Oliveira 

Célia Maria C. de Carvalho 

Cacilda de Oliveira Barros 

José Rollemberg Leite e José J. Carneiro 

Luiz Rabelo Leite 

 

 

Prática de Ensino 1º grau 

Prática de Ensino 2° grau 

Estrut. e Func. Ens. 2º grau 

Estudos dos problemas brasileiros 

Psicopatologia na Educação 

Orientação Vocacional 

Orientação Educacional – Estágio 

Administração Escolar- Estágio 

Evolução da Educação no Brasil 

Educação Comparada 

 

1971 

 

4º 

 

 

Parte 

comum 

+ 

Parte 

diversi- 

Ficada. 

 

06 a 11 

04 a 11 

08 a 11 

03 a 11 

03 a 06 

08 a 11 

04 a 11 

04 a 11 

03 a 06 

03 a 11 

 

60 

60 

90 

60 

90 

90 

90 

90 

45 

45 

 

Mª. Cecília A. de Aguiar 

José Jackson Carneiro e José Paulino 

José Rollemberg Leite 

Lauro Pacheco de Oliveira 

José do Araújo Mendonça 

Célia Maria C. de Carvalho 

Cacilda de Oliveira Barros 

José Jackson Carneiro e José Rollemberg  

José Paulino da Silva 

José Paulino da Silva 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

 

 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LICENCIATURA 

SISTEMA SERIADO  

 

INÍCIO – 1968 

TÉRMINO - 1971 

 

 

DISCIPLINAS ANO 

LETIVO 

SÉRIE PERÍODO 

MÊS 

NÚMERO 

DE 

HORAS 

PROFESSORES 

 

Elementos de Administração Escolar 

Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação 

Didática Geral 

Prática de Ensino de Português 

Prática de Ensino de Francês 

Prática de Ensino em Geografia 

Prática de Ensino em História 

Prática de Ensino em Inglês 

 

1968 
 

2 º 

3 º 

4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 
Cacilda de Oliveira Barros 

João Augusto de S. L. de A. Bastos 

Ovídio Valois Correia 

Maria Olga de Andrade 

João Costa 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

Maria Thétis Nunes 

Maria Olga de Andrade 

 

Elementos de Administração Escolar 

Psicologia da Educação 

Sociologia da Educação 

Didática Geral 

Prática de Ensino de Português 

Prática de Ensino de Francês 

Prática de Ensino em Geografia 

Prática de Ensino em História 

Prática de Ensino em Inglês 

 

 

1969 

 

2 º 

3 º 

4º  

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

3º e 4º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 

Cacilda de Oliveira Barros 

João Augusto de S. L. de A. Bastos 

Ovídio Valois Correia 

Maria Olga de Andrade 

João Costa 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

Maria Thétis Nunes 

Maria Olga de Andrade 

 

 

Psicologia da Educação 

Didática Geral 

Prática de Ensino de Português 

Prática de Ensino de Francês 

Prática de Ensino em Geografia 

Prática de Ensino em História 

Prática de Ensino em Inglês 

 

1970 

 

3º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 

João Augusto de S. Leão 

Giselda Santana Morais 

João Costa 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

José Silvério Leite Fontes 

Maria Olga de Andrade 



2 

 

  

 

Estrutura e Func. Ens de 2º Grau 

Prática de Ensino de Inglês 

Prática de Ensino de Português 

Prática de Ensino de Filosofia 

Prática de Ensino de Matemática 

Álgebra 

Pratica de Ensino de Francês 

Prática de Ensino de Geografia 

Prática de Ensino de História 

Sociologia da Educação 

 

1970 

 

4º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

30 

90 

90 

45 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 

José Leônidas e Cacilda de Oliveira 

Maria Olga de Andrade 

João Costa 

Luciano José Cabral Duarte 

Manoel José de Oliveira Belém 

Manoel José de Oliveira Belém 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

Maria Thétis Nunes 

Ovídio Valois Correia 

 

Psicologia da Educação 

Didática Geral  

Prática de Ensino de Inglês 

Prática de Ensino de Português 

Pratica de Ensino de Francês 

Prática de Ensino de Geografia 

Prática de Ensino de História 

 

1971 

 

3º 

 

03 a 11 

04 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

 

90 

90 

60 

60 

60 

60 

60 

 

 

Giselda S. M. e João A. de S. Leão 

José Jackson Carneiro de Carvalho 

Clodoaldo de Alencar Filho 

João Costa 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

José Silvério Leite Fontes 

 

Estrutura e Func. Ens. do 2º Grau 

Sociologia da Educação 

Prática de Ensino de Português 

Pratica de Ensino de Francês 

Prática de Ensino de Inglês 

Prática de Ensino de Geografia 

Prática de Ensino de História 

 

 

1971 

 

4º 

 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

03 a 11 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

 

 

José Rollemberg Leite 

Ovídio Valois 

João Costa 

Maria Auxiliadora Campos Medeiros 

Clodoaldo de Alencar Filho 

Maria Lígia de Vasconcelos Aguiar 

Maria Thétis Nunes 
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ANEXO VI 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                            

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

LICENCIADOS NO ANO DE 1968 

 

 

Curso de Português-Inglês 

 

1. Alva Virgínia Vieira Curvelo 

2. Ana Maria Andrade Galvão 

3. Edilma Moura Nascimento 

4. Hortência Sales Cardoso 

5. Josefa Cacilda dos Santos 

6. Maria Evanda Gomes 

7. Selma Vieira Duarte (oradora) 

8. Sônia Maria Rabelo Ramalho 

9. Sônia Maria Tavares Gentil 

 

Curso de História 

 

10. Aniêta Teixeira de Souza 

11. Djenane Barreto Rodrigues 

12. Maria Terezinha Macêdo Santana 

13. Marilene Almeida Barreto 

14. Neuza Maria de Souza Andrade 

15. Sônia Maria de Azevêdo Soares 

16. Vânia Maria de Souza Cruz 

17. Rita de Oliveira França 

 

Curso de Português-Francês 

 

18. Denise Matos de Andrade  

19. Maria Ieda Góis 

20. Maria de Lourdes Rodrigues Correa 

 

Curso de Geografia 

 

21. Maria do Carmo Soares Lima 

22. Maria da Conceição M. de Souza 



                                                                                                                                            

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

LICENCIADOS NO ANO DE 1969 

 

 

Curso de Português-Inglês 

 

1. Carmen Sylvia Dias Lemos 

2. Geovânia de Oliveira Lima 

3. Lycia Margarida de Oliveira Leite 

4. Vilma Santos Valois 

 

Curso de História 

 

5. Frei Florêncio Pecorari 

6. Jacira Nascimento Santos 

7. Maria Bernadete Ribeiro Góis 

8. Maria Nely dos Santos 

9. Wilma de Brito Porto 

10. Tânia Maria Prado Andrade 

 

Curso de Português-Francês 

 

11. Denise Rosal Porto 

12. Lindalva Cardoso Dantas 

13. Rosa Virgínia Menezes Bomfim 

14. Sônia Maria de Morais  

15. Suzana Prado Andrade 

 

Curso de Geografia 

 

16. Edvaldo Santos Rocha Teles  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

LICENCIADOS NO ANO DE 1970 

 

Curso de Português-Inglês 

 

1. Acácia Maria Costa Garcia 

2. Cecília Maria Alves Menezes 

3. Elvidina Macedo de Carvalho 

4. Hunaldo Alves de Oliveira 

5. Maria Carmélia Machado Filha 

6. Maria Lúcia Pinheiro da Silva 

7. Maria Nazareth Felizola Soares 

8. Sônia Maria Ferreira de Andrade 

 

Curso de Geografia 

 

9. Almira Góis de Oliveira 

10. Ana Maria de Menezes  

11. Ilda Mota de Oliveira 

12. Maria Stela de Menezes 

13. Neuza Maria Ribeiro Góis 

14. Valmira Góes Cardoso 

 

Curso de História 

 

15. Antônio Oliveira Dantas 

16. José Ibarê Costa Dantas 

17. Laura Maria Tourinho Ribeiro 

18. Maria Feliciana Montalvão Melo 

19. Maria José Santos 

20. Zenilde de Jesus Silva. 

21. Mércia da Silvia Ferreira 

 

 

 



                                                                                                                                            

Curso de Português-Francês 

 

22. Elisabeth de Souza Caldeira 

23. Maria José Viegas Mendonça de Araújo 

24. Maria Rodrigues de Souza 

25. Nélia Alves de Oliveira 

26. Socorro de Maria Rufino Oliveira 

27. Solange Mendonça Montalvão 

28. Virgínia Dias Góes 

29. Wilma de Brito Porto 

 

Curso de Matemática                                             

 

1. Francisco Moura 

2. Giovanni Carvalho de Oliveira 

 

Curso de Filosofia 

 

3. José Enaldo Menezes de Rezende 

4. José Luiz de Oliveira 

5. José Valdir Barreto dos Anjos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFS 

LICENCIADOS NO ANO DE 1971 

 

 

Curso de Português-Inglês 

 

6. Ana Lúcia Teles Silveira                                                                                                                    

7. Ana Luiza Ribeiro Garcez                                                                  

8. Gilberto Araújo Santana                                                                    

9. Jane Wiltshire de Carvalho                                                                

10. Janete Correia de Melo                                                                     

11. José Dalmo de Souza                                                                         

12. Joana Angélica Belém de Araújo                                                       

13. Magna Maria Santana         

14. Maria Aldete Barreto Barbosa                                                                

15. Maria Angélica Azevêdo Souza                                                       

 

Curso de Português-Francês 

 

16. Celina Mota de Oliveira                                                         

17. Maria Hortência de Azevêdo Souza                                            

18. Maria Vandete Machado                                                         

19. Marilda Nunes de Oliveira                                                               

20. Telma do Prado Melo Torres                                                            

 

Curso de História 

 

21. Ádria Ferreira de Araújo Ramos                                             

22. Ana Maria de Almeida     

23. Berta Galo Costa                                                                     

24. Edwiges Maria Costa do Nascimento                                                     

25. José Roriz Silva                                                                   

26. Maria do Carmo Silva                                                         

27. Terezinha Alves de Oliva                                                                                                

28. Vera Maria Almeida Fonseca                                                  

29. Vitória Nunes Moura     



                                                                                                                                            

Curso de Geografia 

                                         

30. Lilian Wandeley Leite                                                             

31. Maria José Santana Moraes                                                     

32. Zenaide Rosa Sobral             
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