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Resumo 
 
 

Este trabalho tem por objetivo reconstruir historicamente a trajetória do médico e professor João 
Cardoso Nascimento Júnior, tomando como marco temporal o período de 1945 a 1983. Mesmo 
optando por delimitar um espaço de tempo, iniciei a Abordagem Biográfica sem abandonar a 
cronologia linear e acabei por narrar à história de vida desse intelectual do seu nascimento até a sua 
morte. Mesmo não sendo sergipano, tornou-se um colaborador da educação, atuando como agente 
construtor da intelectualidade em Sergipe, João Cardoso Nascimento Júnior esteve presente em 
diversos campos na área da saúde e da Educação, como médico Puericultor do Departamento Nacional 
da Criança; professor catedrático da Escola de Serviço Social e da Faculdade de Medicina; primeiro 
Reitor da Universidade Federal de Sergipe, entre outros legados. O referencial selecionado para o 
estudo relaciona-se à História da Educação e à História Cultural. Entre as categorias de análises 
estabelecidas por Chartier, trabalhei a apropriação e representação; os conceitos de campo e capital de 
Bourdieu, e memória de Jacques Le Goff. Ao construir essa trajetória, trilhei inúmeros caminhos, 
transformei vestígios descontínuos em História, na história de vida de João Cardoso Nascimento 
Júnior, que ao longo da sua trajetória contribuiu para edificar a educação em Sergipe. 
 
 
 
 
Palavras-chave: 
 
Abordagem Biográfica; Educação; João Cardoso Nascimento Júnior; Medicina; Magistério.  
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Abstract 
 
 
 

The objective of this work is reconstructing historically the trajectory of the doctor and professor João 
Cardoso Nascimento Júnior, taking as an important historic time the period of 1945 to 1983. Even 
opting to delimit a space of time, I initiated the Biographical Boarding without abandoning the linear 
chronology and finished for telling the history of life of this intellectual from his birth to his death. 
Even though being from Sergipe, he became to be a collaborator of the education, acting as a building 
agent of the intellectuality in Sergipe, João Cardoso Nascimento Júnior was present in diverse fields in 
the area of the health and the Education, as Puerile Science doctor of the Children National 
Department; university professor of the School of Social Service and the Faculty of Medicine; first 
Director of the Federal University of Sergipe, among others legacies. The referential selected for the 
study becomes related to the History of the Education and to the Cultural History. Among the 
categories of analyses established by Chartier, I worked the appropriation and representation; the 
concepts of field and capital of Bourdieu, and memory of Jacques Le Goff. By constructing this 
trajectory, I drew innumerable ways up, I transformed discontinuous vestiges into History, in the 
history of life of João Cardoso Nascimento Júnior, who throughout his trajectory contributed to build 
the education in Sergipe.  
 
 
 
 
Key words: 
 
Biographical Boarding, Education, João Cardoso Nascimento Júnior, Medicine, Teaching. 
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Uma crônica para você... 
 
 

Na narrativa do vivido duas dimensões se cruzam. De um lado há a vida concreta, a 
existência, aquilo que singulariza o sujeito, sua trajetória pessoal. Por outro lado está 
o infinito de nexos e símbolos nos quais está imerso esse sujeito, cuja vivência é 
mediada culturalmente. Portanto, atravessando a narrativa desse sujeito, há dois 
vetores a serem percebidos: o vetor do vivido pessoalmente e aquele relacionado à 
memória coletiva que, construída sobre vivências comuns, adquire sentidos e 
reorganiza as temporalidades.2   

 
 
 

 
Uma crônica para você... João Cardoso Nascimento Júnior 

 
  

 Como são insondáveis os desígnios da vida meu caro amigo Dr. João. Vida que nos transforma 

em pedras que rolam no leito dos caminhos. Só que nós homens, somos pedras feitas de corpo e 

alma, matéria e espírito, portanto. Trabalhamos, amamos, vivemos e vivendo vamos aprendendo a 

suportar o trava das amarguras, das injustiças, das incompreensões, porque a par de tudo isto há um 

outro lado, o lado bom da vida, aquele que nos dá missões a cumprir e aquela certeza interior que 

acima do julgamento dos homens paira um julgamento maior, o da história. História que a exemplo 

do extremado coração de mãe sabe afagar em seus braços a presença dos filhos mais queridos. 

Médico e Professor, João Cardoso tem para mim o traço que forja a personalidade dos grandes 

homens: ser um humanista.  

 E eu completaria com uma palavra que poucos sabem carregar consigo: bom. Ser um homem 

bom. Incapaz de sentir, nem de perto, a presença incômoda da maldade que desvirtua formações e 

modifica temperamentos humanos. Dotado de um poder admirável de ser paciente o que não 

significa ser jamais um acomodado, mas um pertinaz realizador, Sergipe um dia fará justiça quando 

alguém tentar escrever as verdades históricas que marcam os primeiros e difíceis passos da 

Universidade de Sergipe que lhe teve como o primeiro Magnífico Reitor.  

 Deixou a Reitoria quando preferiu não atender o apelo de vozes que desejavam sua reeleição. 

Quando pensava de se dedicar por mais tempo ao terno e envolvente “cenário do lar que tem na 

                                                 
2Cf. CONSTANTINO, Nuncia Santoro de. Teoria da História e reabilitação da oralidade: convergência de um projeto. In: 
ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. (Org.). A aventura (auto) Biográfica: teoria e empiria. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2004, (P.57).  
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esposa Dona Juracy a querida companheira” de todas as horas, e nos filhos, as venturosas ramagens 

surgidas da árvore plantada com o amor, eis nova missão reclamava sua presença: ser secretário de 

Educação e Cultura no Governo Paulo Barreto de Menezes. Sem alarde, sem trombetas e seu arautos 

pré-conquistados, cuidou da Educação com aquele zelo do educador que vê no jovem estudante a 

afirmação do amanhã, o presente que há de ser um futuro radioso, a semente que bem trabalha se 

transforma no fruto de grandes colheitas.  

 Aos elogios respondeu com a sabedoria dos que vive para servir, as críticas respondeu com a 

serenidade dos nobres de espírito. Em cada funcionário da Secretaria que lhe teve durante dois anos 

e meio ficou um amigo, um ex-colega de trabalho. Dr. João, a bondade, o reconhecimento e o 

agradecimento ainda são e continuarão sendo pétalas que o homem vai juntando para transformá-las 

em flor, e só assim, o homem sabe medir a distância entre a flor e o espinho. Quiseram os servidores 

da Secretaria de Educação que esta modesta crônica, Dr. João, fosse o testemunho sincero do 

agradecimento de todos eles ao Ex-Secretário, amigo, bom e humano.  

 A começar do Profº. Antônio Fontes de Freitas chefe do CODEX, passando pela Economista 

Dona Maria Inês Silva de Andrade Lima e alcançando chefes de setores e chegando aos mais 

humildes servidores, sinto-me feliz de em nome de todos eles, levar a você João Cardoso, essa 

palavra amiga, esse desabafo sincero de quantos se sentem felizes de homenagear a quem saiu 

deixando em cada sala, em cada birô, em cada pensamento, a presença espiritual de um homem que 

passou como uma presença sólida e humana, ao contrário de tantos que às vezes passam como 

sombras fugidias.  

 Não sei se fui fiel àqueles que agora talvez refletissem melhor o que eles próprios estão 

sentindo. Conforta-me saber que tentei desabafar também a estima que ontem, que hoje e que sempre 

dedicarei a essa figura de médico, de professor e de humanista. E concluindo direi simplesmente: foi 

esta, A nossa crônica de hoje... Uma crônica para você... João Cardoso Nascimento Junior... Um 

nome que não é apenas uma página, um trecho, um parágrafo, mas é um fecundo e admirável 

capítulo na história dos homens que se dão em benefício de Sergipe...3  

 

 
                                                 

3 A crônica foi escrita por Wellington Elias e narrada por Reinaldo Moura na Rádio Cultura. Data: Aracaju, 01 abril de 
1975. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 



 19 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

A missão do biógrafo seduziu minha imaginação: a idéia de compreender um ser 
humano tão completamente como uma pessoa poderia compreender outra, de 
afundar-me numa vida que não é minha, de ver o mundo por meio de olhos novos, de 
seguir alguém pela infância e por seus sonhos, trilhando a variedade de seus gostos.4 

 

 A primeira vez que ouvi falar do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, eu estava 

concluindo o curso de graduação em Pedagogia na Universidade Tiradentes (UNIT) quando, a convite 

da Professora Rita de Cácia Santos Souza5, optei por fazer o Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil no Centro de Educação Especial Professor João Cardoso Nascimento Júnior,6 no ano de 2003. 

Para construção do Relatório de Estágio, era necessário discorrer sobre o patrono da escola, no caso, 

falar quem tinha sido o Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Procurei junto à Direção e aos 

funcionários do Centro de Educação Especial alguma informação sobre esse professor; em resposta 

disseram-me que na escola só havia um recorte de jornal com uma reportagem falando dele, portanto 

não sabiam naquele momento onde se encontrava esse documento.  

 Depois de algumas buscas, fiquei sabendo que na Biblioteca Setorial da Universidade 

Tiradentes havia uma monografia em cujo anexo encontrava-se a fotocópia de um recorte de jornal que 

possivelmente poderia ser a reportagem procurada. Fui até a Biblioteca da UNIT e lá iniciei a busca 

pela fonte desejada. Ao encontrar a monografia, verifiquei o anexo e deparei-me com uma cópia 

totalmente ilegível de um artigo7 que não proporcionava a retirada de nenhuma informação para 

compor meu relatório de Estágio. Parti em busca de outras fontes até chegar à Biblioteca Pública 

Epifânio Dórea, no prédio onde está localizada a Biblioteca observei, logo na entrada, uma placa da 

                                                 
4Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes Históricas. 
São Paulo: Editora Contexto, 2005 (p.203). 
5Rita de Cácia Santos Souza é professora da Universidade Tiradentes. Foi orientadora da autora no Estágio Supervisionado 
em Educação Infantil e no Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Tiradentes 
entre os anos de 2003 e 2004. 
6 O Centro de Educação Especial Professor João Cardoso Nascimento Júnior foi criado pelo Decreto-Lei de nº. 10.313 de 
10 de março de 1989. Hoje o Centro passou a ser chamado de Escola de Educação Especial Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior.  
7A autora encontrou o artigo algum tempo depois, quando cursava a disciplina optativa Tópicos Especiais de Ensino – a 
Abordagem Biográfica e a Cultura Escolar como subsídio para a História da Educação com a Professora Doutora Anamaria 
Gonçalves Bueno de Freitas, como aluna em regime especial no Mestrado em Educação da Universidade Federal de 
Sergipe. O artigo foi escrito pelo Professor José Paulino da Silva, “Unit homenageia 1° Reitor da UFS”, no Jornal da 
Cidade. Variedades. Caderno C de 11 de agosto de 1998 (ver anexo 1). 
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inauguração, em que estava escrito o nome do Professor João Cardoso, como secretário de Educação e 

Cultura, um vestígio a ser seguido. Mas o tempo para compor o texto era curto e não havia 

possibilidade de fazer-se uma investigação mais aprofundada sobre quem tinha sido João Cardoso 

Nascimento Júnior. Porém essa falta de informação inquietava-me constantemente. Quando relia o 

relatório, era como se algo faltasse ao corpo do texto, portanto o trabalho tinha que ser concluído, 

havia um prazo a cumprir e o Professor João Cardoso não era no momento o objeto de estudo para a 

conclusão daquele trabalho.  

 Decidi então com minha orientadora, a Professora Rita de Cácia Santos Souza, fazer no texto 

uma homenagem ao patrono do Centro de Educação Especial Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior. Na homenagem coloquei uma foto dele, conseguida no site da Academia Sergipana de 

Medicina, e ao lado um poema.  Nas buscas por informações, descobri que ele tinha sido médico e 

secretário de Educação e Cultura do Estado de Sergipe, no quadriênio de 1972 a 1975, no Governo de 

Paulo Barreto de Menezes. Entre os feitos do seu secretariado, foi assumida como responsabilidade do 

estado a Educação Especial, atendendo a um pedido do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

passando assim essa modalidade de educação a ser mantida em nível de secretaria.8  

 Ao descobrir, sua formação em Medicina, iniciei uma busca no site da Sociedade Médica 

Sergipana (SOMESE) e na Academia Sergipana de Medicina, onde consegui uma foto para compor a 

homenagem. A foto do Professor João Cardoso encontrava-se na Galeria de Patronos e Acadêmicos da 

Academia Sergipana de Medicina, em que ele é patrono da Cadeira Nº 18, tendo como Acadêmico e 

Fundador o Dr. José Abud, desde o ano de 1994.9 Já no Mestrado descobri que o Professor João 

Cardoso também tinha sido sócio-fundador da SOMESE e o 2º secretário entre os anos de 1950 e 

195410·.  

 A seguir está a homenagem prestada ao Professor João Cardoso Nascimento Júnior11: 

                                                 
8Cf. SOUZA, Rita de Cácia Santos. Educação Especial em Sergipe: uma trajetória de descaso, lutas, dores e conquista. 
Aracaju: Universidade Tiradentes, 2005 (p. 77). 
9Informações obtidas através de consultas ao Site da Academia Sergipana de Medicina. Disponível em: 
http://www.infonet.com.br/asm/- Acessado em 14.9.2003 e 21.5.2005.  
10 Atas da Sociedade Médica de Sergipana. Fonte: Acervo documental da SOMESE.   
11A homenagem encontra-se no Relatório de Estágio Supervisionado em Educação Infantil (em Cd Rom), na Biblioteca 
Setorial da Universidade Tiradentes e foi entregue como avaliação da Disciplina Estágio Supervisionado em Educação 
Infantil no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia na Universidade Tiradentes no ano de 2003. De autoria das alunas 
Jussara Maria Viana Silveira e Josy Silva Caldas. O poema encontra-se no livro de: DANTAS, R. O. Otimismo em Gotas. 
34ª Edição. São Paulo: Editora de Otimismo, 1977 (p.179). 
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 OS MELHORES SERVOS DE DEUS 

 

Os melhores servos de Deus são os que 

usam macacões, batas, aventais... São 

os que têm mentes que planejam. 

Mãos que trabalham, corações que 

amam... São os que produzem, 

persistem, esperam... São os que 

servem, compreendem, toleram. 

Respeitam seus semelhantes. E todos 

aqueles que colaboraram com a obra 

do Criador e contribuem de alguma 

forma para o bem. Estar da 

Humanidade. 

 

(Dinamor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Sem data. Fonte: 
Acervo particular da família Cardoso 

  

  

 Concluído o curso de Pedagogia e envolvida com a Educação Especial, resolvi submeter-me à 

seleção do Mestrado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, mas não foi 

possível, pois o sonho em aprofundar os conhecimentos sobre a Educação Especial através do 

Mestrado foi interrompido. Em conversa com a Professora Rita de Cácia, sobre a possibilidade de 
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cursar uma disciplina optativa no Mestrado da UFS, falei-lhe sobre a antiga inquietação de saber quem 

era o Professor João Cardoso Nascimento Júnior, quando ela me disse que aquela era a hora de pensar 

no Professor João como um possível objeto de pesquisa. A “carta” em que um dia a Professora Rita, 

pedira-me que “guardasse na manga” estava sendo posta em jogo.  

 Tentei uma vaga como aluna em regime especial no Mestrado em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe (NPGED-UFS) na disciplina “Tópicos Especiais de Ensino – a abordagem 

biográfica e a cultura escolar como subsídio para a História da Educação” com a Professora Doutora 

Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. Aprovada para cursar a disciplina, tive a partir daí meus 

primeiros contatos com a literatura especializada que me proporcionou o aporte teórico-metodologico 

para dar início ao projeto de pesquisa e concorrer a uma vaga no Mestrado do NPGED-UFS, agora 

como aluna em regime regular. Comecei a partir daí a aproximar-me do personagem João Cardoso 

Nascimento Júnior como objeto de estudo. 

Ao ser aprovada no Mestrado do NPGED-UFS, através das leituras, percebi que biografar João 

Cardoso Nascimento Júnior seria possível e me daria a oportunidade de trabalhar com três áreas de 

interesse: a História da Educação, a História da Educação em Sergipe e a Trajetória de Intelectuais. 

Pesquisar a trajetória de João Cardoso através da abordagem biográfica estaria trazendo para a 

Historiografia Educacional Sergipana as contribuições desse grande profissional para a formação e 

elevação da educação, principalmente no Ensino Superior e na formação profissional de alguns 

sergipanos que se destacaram na Medicina, no Serviço Social, na Educação e na Política.  

No Mestrado dei continuidade à busca pelas fontes que iriam ajudar a atingir o objetivo de 

compreender a trajetória de João Cardoso Nascimento Júnior, dentro da perspectiva da Abordagem 

Biográfica buscando através dos vestígios, construir a história de vida de um intelectual, que muito 

contribuiu para edificar a educação em Sergipe. 

 Para entender o significado de trajetória, recorri à leitura de Carla Simone Chamon, que diz:   

  

Trajetória entendida não como sinônimo de caminho, estrada ou percurso a ser 
percorrido, dado de antemão, restando ao sujeito apenas percorrê-lo como se fosse 
apenas um desenrolar de acontecimentos, num determinado espaço [...]. Contrariando 
esse entendimento, a noção de trajetória aqui parte do pressuposto de que tanto o 
sujeito quanto o espaço social que ele ocupa são múltiplos e só existem em relação 
um com o outro, não podendo, por isso, ser tomados como elementos separados de 
uma mesma operação. O espaço social, o sujeito, a sua trajetória são um ‘vir a ser’, 
sendo antes o resultado do percurso das experiências vividas, das relações 



 23 

estabelecidas, do que o ponto de partida, sendo a própria história e não a condição 
para seu desenrolar.12    
 

 Ao entender o significado de trajetória, tive a certeza de que a biografia de João Cardoso, não 

poderia ser construída dentro de uma linearidade; e para entender essa trajetória seria necessário ligá-

lo novamente aos valores do contexto social em que esse intelectual encontrava-se inserido. Como 

pesquisadora teria de perceber toda a influência que marcou sua formação intelectual e profissional e 

compreender os caminhos que ele trilhou, e partindo dessa análise construir sua imagem de homem 

público dentro do contexto social e histórico de Sergipe.  

 Precisava apresentar com clareza o sentido de trabalhar com uma trajetória. Era necessário 

traçar o “fio” de uma vida, através de uma costura detalhada, principalmente alguns momentos 

considerados importantes de sua jornada, desde a infância até a sua velhice e desvendar aspectos 

relevantes para compreender a figura singular de João Cardoso Nascimento Júnior, seus encontros, 

desencontros, escolhas, encruzilhadas e desencantos, que surgiram na trilha do seu caminho como 

médico e como professor. Necessitava-se também, apontar os detalhes, o destino, para que pudesse 

tentar explicar atitudes e opções que João Cardoso tomou ao longo de sua vida.  

 Para entrar nessa história e tentar traçar essa trajetória, resolvi contactar a família do Professor 

João Cardoso Nascimento Júnior. O primeiro encontro deu-se quando eu ainda estava cursando a 

disciplina optativa com Professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. As buscas pelas fontes 

seriam agora para compor o trabalhado monográfico exigido como avaliação parcial da disciplina 

“Tópicos Especiais de Ensino – a abordagem biográfica e a cultura escolar como subsídio para a 

História da Educação”, realizando o trabalho monográfico intitulado “Da Medicina ao Magistério: 

aspectos da trajetória de João Cardoso Nascimento Júnior”.  

 O contato inicial com a família Cardoso ocorreu através do genro do Professor João Cardoso, o 

senhor Gonçalo da Silveira Sobral Júnior13, mediado pela professora Rita de Cácia. O senhor Gonçalo 

                                                 
12Cf. CHAMON, Carla Simone. O preparo de uma mestra: Maria Guilhermina Loureiro de Andrada e a profissão docente. 
In: PEIXOTO, Ana Maria Casasanta; PASSOS, Mauro (org.). A escola e seus atores: educação e profissão docente. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005, (p.169). 
13Gonçalo da Silveira Sobral Júnior é casado com Márcia Maria Flores Cardoso Sobral, filha caçula do Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior e de Dona Juracy Flores Cardoso. O encontro aconteceu na Secretaria de Estado da Fazendo de 
Sergipe em 6 /5/2005. 
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recebeu-me e colocou-me em contato com a senhora Ângela Maria Cardoso de Lima14, filha 

primogênita do Professor João Cardoso. O meu primeiro contato com Ângela Cardoso ocorreu por 

telefone no dia 21 de maio de 2005, ocasião em que marcamos a ida até seu apartamento para 

conversarmos e expor o meu desejo de escrever um trabalho, cujo objeto principal seria o Professor 

João Cardoso Nascimento Júnior, seu pai.  

 Depois de conversarmos, Ângela mostrou-me dentro de um armário alguns documentos que 

pertenceram ao Professor João. Aquele momento ainda não era o contato definitivo com o acervo 

pessoal dele. Não me senti à vontade para pedi-los, apenas olhei, folheei, analisei e entreguei-os de 

volta aos seus “bastidores de história”. Cobicei-os, mas apenas observei cada vestígio daquele arquivo 

tão bem cuidado e organizado por Ângela Cardoso, sendo guardado um a um em silêncio:  

 

Guardados em sótãos e porões conservados em gavetas fechadas a chave, cobertas de 
poeiras do tempo, arquivos pessoais são mantidos sob o cuidado de muitas famílias. 
Cobiçados esses ‘legados incômodos’, protegem segredos, aguçam curiosidades. 
Chegar até eles é tarefa árdua e imprevisível. Envolvem conquistas, confiança, 
envolve saudades, embaraçar-se em lágrimas.15 
 

 Os arquivos privados causam ao pesquisador um certo frisson, pois neles muitas vezes contêm 

informações relevantes sobre o cotidiano, as experiências, os hábitos e os costumes dos sujeitos que 

deixam arquivos pessoais meticulosamente organizados. Os quais acabam muitas vezes sendo 

guardados por familiares. Através de pequenas coisas deixadas naquele arquivo é que Ângela Cardoso 

conserva grandes lembranças do seu pai João Cardoso Nascimento Junior.  

 O meu terceiro encontro foi com o Dr. João Cláudio Flores Cardoso16, que me recebeu para 

uma entrevista no Departamento de Medicina-UFS. Em conversa ele me disse ter alguns documentos 

guardados do pai e que iria reuni-los para mostrar-me em breve. Enquanto aguardava um novo contato 

                                                 
14Ângela Maria Cardoso de Lima é a filha primogênita do Professor João Cardoso Nascimento Júnior e de Dona Juracy 
Flores Cardoso, que muito me auxiliou na construção deste texto, e me confiou os primeiros documentos do Acervo 
Pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.  
15Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p.17).  
16 João Claúdio Flores Cardoso, segundo filho do Professor João Cardoso Nascimento Júnior e de Dona Juracy Flores 
Cardoso é médico e professor do Departamento de Medicina da UFS. A primeira entrevista foi concedida à autora no dia 
3.8.2005. 
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com a família Cardoso, fui à procura de novos vestígios. Segundo a historiadora Beatriz T. Daudt 

Ficher: “aquela primeira fase obviamente demandou a busca por mais dados [...]”.17  

 Segui para o Arquivo Geral da Universidade Federal de Sergipe onde consegui encontrar o 

Relatório das Atividades da Reitoria do ano de 1971. Sabia agora que o Professor João Cardoso tinha 

sido o primeiro Reitor da UFS, entre os anos de 1968 a 1972. No arquivo do Conselho Universitário, 

encontrei as primeiras Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da Fundação Universidade 

Federal de Sergipe. Entre esses documentos pesquisados estava a Ata da primeira reunião presidida 

pelo Professor João Cardoso como primeiro Reitor da UFS, no dia 25 de maio de 196818. Na Divisão 

de Movimentação e Registro (DIMOR), encontrei o Dossiê do Professor João Cardoso, desde sua 

entrada na UFS como Professor Titular em 1964 até sua aposentadoria compulsória em 1983.  

Um novo contato com a família Cardoso foi feito, agora com Dona Juracy Flores Cardoso19, 

que me recebeu com muita atenção. Ao longo do diálogo, Dona Juracy mostrou-me várias 

fotografias20 do Professor João Cardoso em diversos momentos de sua trajetória. Novamente estavam 

diante dos meus olhos fontes que me fascinavam, envolviam-me, fatos marcantes de sua vida estavam 

ao alcance de minhas mãos. Para muitos, aqueles documentos seriam irrelevantes, mas para mim 

exercia uma atração, uma mistura de medo e ansiedade. Entre uma conversa e outra, entre um café e 

outro, a tarde prolongou-se, e na hora de deixar a residência dos Cardoso, Dona Juracy entregou-me de 

início 42 fotografias do acervo particular da família Cardoso. Percebi naquele instante que a confiança 

estava estabelecida entre mim a biógrafa, e a família do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, o 

biografado. 

 Dias depois, recebi um telefonema do Dr. João Cláudio, pedindo-me que fosse até a sua 

residência, que ele tinha uns documentos pertencentes ao acervo pessoal do Professor João Cardoso 

                                                 
17Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006, (p. 265).  
18Cf. As Atas do período de Reitorado do Prof. João Cardoso na UFS foram todas fotocopiadas para facilitar a análise 
documental. O Acervo pertence ao Conselho Universitário da UFS, e não foi permitida saída do acervo para reprodução.   
19 A viúva do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, Dona Juracy e o Professor João Cardoso casaram-se em 1945 e 
tiveram cinco filhos, na ordem: Ângela Maria, João Cláudio, Silvana, Luciano e Márcia Maria. Primeira entrevista 
concedida à autora no dia 9/8/2005. 
20 Catalogaram-se no acervo fotográfico sobre a trajetória do Professor João Cardoso Nascimento 249 fotografias que vão 
da infância até seu falecimento, pertencentes ao Acervo da Família Cardoso, de contemporâneos e ex-alunos.  Duas 
pertencentes ao acervo da família Carvalho e uma pertence ao acervo do Dr. Antônio Leite Cruz, professor do 
Departamento de Medicina da UFS e ex-aluno do Professor João Cardoso, e na antiga Faculdade de Ciências Médicas, hoje 
Universidade Federal de Sergipe, na turma de 1966.  
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Nascimento Júnior para mostrar-me. Ao chegar lá, deparei-me com uma caixa que continha vários 

documentos. Não identifiquei de imediatos, quais eram. Ao vê-la, senti o coração em sobressaltos, 

sentimentos que envolviam curiosidade e temor. Com a caixa, segui para casa na companhia do Dr. 

João Cláudio, que me ajudou a levá-la até minha residência, pois junto havia uma embalagem em 

forma de cilindro, onde se encontravam enrolados o Diploma de Médico e outros Diplomas de 

Especializações, Cursos, Condecorações que o Professor João fez e recebeu ao longo da sua trajetória 

profissional.   

 Em casa, fui retirando da caixa aqueles documentos um a um. Era uma “caixa” comum dessas 

que são usadas em “descartes ou mudanças”, como diz a historiadora Beatriz T. Daudt Ficher21, que 

também recebeu duas “caixas” das mãos dos familiares da educadora gaúcha Nilce Léa de Leone, 

inquietando-se no primeiro contato com aquelas caixas, em cujos bastidores havia diversos papéis de 

uma mulher que ela nem mesmo chegou a conhecer.  

 As caixas possibilitaram à historiadora dar um mergulho na subjetividade de um ausente 

vivido, construindo uma biografia a partir de detalhes, de vestígios aparentemente dispersos, de 

“acúmulos de possíveis” guardados por uma simples professora, que possibilitou o desenhar de 

enredos a partir de caixas de papéis que ajudaram a biografar uma trajetória singular.  

 Eu estava também agora diante de uma caixa de papelão, remexendo em uma trajetória, em um 

possível, por que não chamar, “baú de memórias”. Senti-me como a historiadora Ana Chrystina 

Venâncio Mignot22 que escreveu a biografia de Armanda Álvaro Alberto, o legado pioneiro de uma 

educadora a partir do seu baú de memórias, trazendo para a Historiografia da Educação Brasileira a 

contribuição da signatária Dona Armanda, na construção do movimento de renovação educacional de 

1932, o Movimento dos Pioneiros da Escola Nova. No livro “Baú de Memórias, bastidores de 

histórias: o legado pioneiro de Armanda Álvaro Alberto”, que adquiri quando participei do II 

Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica – tempos, narrativas e ficções: a invenção de 

si (II Cipa) 23, em cuja dedicatória a autora escreve-me afirmando para ficar emocionada com a história 

                                                 
21Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006, (p.264).  
22Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 
23II CIPA – II Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) biográfica – tempos, narrativas e ficções: a invenção de si. 
Aconteceu na cidade de Salvador entre os dias 10 a 14 de setembro de 2006. 
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dessa educadora e que a partir da leitura, eu ficasse animada para remexer em outros “Baús de 

Memórias”.  

 A leitura do texto da historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot já vinha sendo referência 

para a construção deste estudo sobre a trajetória do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, logo 

senti-me à vontade em chamar aquela “caixa” de “baú de memórias” do Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior. A historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot montou um mosaico de um legado 

que se encontrava esquecido, adormecido ou escondido em um baú de memória, trazendo para a 

História da Educação a história de vida de Armanda Álvaro Alberto, defrontando-a em inúmeros 

papéis, como em casa, na escola, na rua e na política.  

 Ao desvendar o que estava escondido naquele “baú de memória”, a autora leva-nos a uma 

viagem dentro da historicidade de vida de uma mulher que guardou suas memórias para resguardar-

nos do seu esquecimento: 

 

Inúmera vezes fiquei debruçada sobre o arquivo com o coração aos sobressaltos, 
numa “experiências semi-religiosas”. Folheava sofregamente. Profanava. Esbarrava 
em fotos, cartas, bilhetinhos, álbuns de recortes de jornais, alguns textos inéditos, 
relatórios escolares, livros de ouro, livros-caixa. Não entendia. Supervalorizava. 
Desprezava. Retomava.24 
 

 Assim como o baú de memórias de Armanda Álvaro Alberto significou para a historiadora Ana 

Chrystina Venâncio Mignot uma, certa “felicidade clandestina”25 experimentei uma sensação de 

êxtase, quando abri aquela caixa, na sua simplicidade estava uma parte do legado pessoal e 

profissional de um homem público; tudo o que ele amealhou ao longo de sua história de vida. Estavam 

ali, registros adormecidos, memórias ocultas, quase mudas, mas que revelam práticas memoralísticas 

de uma figura que ao longo da sua trajetória exerceu cargos importantes em Sergipe entre os anos de 

1945 a 1983, marco temporal escolhido para construção deste estudo.  

 A escolha do marco temporal deu-se por ter sido no período de 1945 que o Professor João 

Cardoso iniciou sua carreira na Medicina. Em busca de sua trajetória, deparei-me com o magistério 

iniciado no ano de 1948, chegando ao ano de 1983, quando esse intelectual aposenta-se 

                                                 
24Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p.17).  
25 A expressão “Felicidade clandestina” foi retira por Ana Chrystina V. Mignot de um conto escrito por Clarice Lispecto 
intitulado “Felicidade Clandestina” escrito em 1990, (p 18). 
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compulsoriamente como professor titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de 

Sergipe. Não pretendi parar por aí; segui desvendando outros caminhos que o Professor João Cardoso 

trilhou, até seu falecimento em 8 de janeiro de 1988. 

No acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior foram catalogados 

inicialmente 519, entre os quais estão: Atas, Relatórios, Ofícios, Telegramas, Jornais, Recortes de 

jornais e revistas, Crônicas, Homenagens, Medalhas de Honra, Diplomas e 61 fotografias, entre outros. 

O acervo fotográfico analisado para a construção deste estudo possibilitou a compreensão do mundo 

em que o Professor João Cardoso Nascimento Júnior viveu sua infância, suas origens, a construção de 

sua trajetória. A fotografia no estudo biográfico reconstrói um espaço de um mundo real, vivenciado 

pelo personagem investigado. Ela representa suas experiências, percepções vividas e permitem 

interpretar situações. 

 As fotografias são tratadas muitas vezes nos textos ou para ilustrá-los ou anexá-las a fim de 

compor o corpo do trabalho. No meu estudo sobre a trajetória do Professor João Cardoso, assim como 

nas recentes produções dentro do enfoque das abordagens biográficas, as fotografias foram utilizadas e 

tratadas como um documento/monumento, indo muito além do caráter documental que ela recebe 

como fonte. Para interpretá-las precisei de muita sensibilidade, pois, mesmo mudas, as fotografias 

traziam informações e contribuições para ampliação e compreensão do objeto investigado. Retalhos de 

uma vida, registros descontínuos de uma memória que, a cada esmiuçar, buscou-se dar significado ao 

conjunto de significados, transformando aqueles caminhos descontínuos em História.  

Durante a procura pelas fontes, cataloguei outros documentos como: jornais, revistas, 

relatórios, fotografias, atas, que se se encontravam nos Acervos Públicos da Universidade Federal de 

Sergipe, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Arquivo Público de Sergipe, Inspeção Pública de 

Sergipe, Biblioteca Epifânio Dórea, Sociedade Medica de Sergipe, e no acervo pessoal de amigos, 

contemporâneos e ex-alunos. Busquei informações no Instituto Dom Luciano Duarte, tanto no site 

como pessoalmente. Encontrei alguns documentos na instituição e muitos deles a exemplo de notícias 

em jornais sobre a fundação da UFS e algumas fotografias onde apareciam o Professor João Cardoso e 

Dom Luciano Duarte, estavam contidos também no acervo pessoal do Professor João Cardoso. 

Portanto, outros documentos que ajudariam compor minha pesquisa não foi possível utilizar devido a 

algumas dificuldades colocadas por esse instituto. 
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A família Cardoso, ao longo de minha caminhada para construção deste trabalho, foi 

recolhendo e cedendo-me outros documentos. Um fato importante a ressaltar é que a família do 

Professor João Cardoso conservou com carinho e respeito todo o seu acervo pessoal composto de 

documentos que ele guardava cuidadosamente, construindo passo a passo a história da sua vida pessoal 

e profissional. Em depoimento, os familiares relataram-me que o Professor João, quando não podia 

trazer o documento original, trazia sempre uma cópia dos documentos para compor seu acervo pessoal 

bem definido e organizado.  

Nesse acervo encontrei documentos que falavam da infância, da adolescência, da mocidade e 

da família. Outros que constituíram sua formação profissional, da Medicina ao Magistério; o Instituto 

de Educação Rui Barbosa no ano de 1948; a atuação como professor e fundador na Escola de Serviço 

Social em 1954; a formação da primeira turma de assistentes sociais de Sergipe em 1957; a docência e 

a direção da Faculdade de Medicina de Sergipe, a partir de 1963; a difícil Reitoria26 em maio de 1968, 

período de Ditadura Militar no Brasil; o secretariado de 1972 a 1975, cuidando daquilo a que ele se 

dedicou em quase toda a sua vida profissional, a Educação e de presente, a Cultura com a criação do I 

e II Festival de Arte em São Cristóvão em 1972-1973. Na Casa Maternal Amélia Leite, ele foi um dos 

defensores da causa da Infância Sergipana; exerceu a função de chefe da Representação da Delegacia 

Nacional da Criança em Sergipe; chefe do Serviço da Capital da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), aposentadoria em 1983, entre outros.  

Assim como Maria Rita de Almeida Toledo, que ao consultar o arquivo meticulosamente 

organizado de Fernando de Azevedo, para compor seu estudo, teve a certeza da companhia da “mão 

invisível” 27 de Azevedo, tive a sensação da presença do Professor João Cardoso, apontando caminhos, 

dando pistas, dizendo como queria um dia ser lembrado na memória coletiva dos sergipanos. Percebi a 

intencionalidade daqueles registros tão bem guardados e arquivados. E como diz Ficher: “deixar-se 

arquivar é uma forma de perpetuar-se”.28 

                                                 
26Cf. MARQUES, Núbia N. A Difícil Reitoria. Cadernos de Cultura do Estudante. Ano V Nº 5 Ed. Professor João Cardoso 
do Nascimento Júnior. Universidade Federal de Sergipe, 1988.  
27Cf. TOLEDO, Maria Rita de Almeida.  Fernando de Azevedo e a Cultura Brasileira ou as aventuras e desventuras 
do criador e da criatura. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica – PUC. (Dissertação de Mestrado), 1995, (p.17). 
28Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006, (p.275). 
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Para analisar aquele conjunto de fontes, busquei apoio teórico-metodologico nos autores da 

Nova História Cultural e da História da Educação e em cada análise atribuía novos sentidos, novos 

significados. As memórias estavam ali caladas, fragmentadas, na ânsia de transformarem-se em 

Histórias, acabei por envolver-me definitivamente com a Biografia, como a historiadora Vavy Pacheco 

Borges:29 “debruçando-me no debate teórico e me apaixonando pela tarefa de esmiuçar um percurso de 

uma vida”. 

 Durante toda a construção do estudo, o acervo pessoal do Professor João Cardoso esteve sob 

os meus cuidados. Fui a guardiã de suas memórias. Acreditei na possibilidade de transformar 

fragmentos contidos naquele acervo na trajetória de vida de João Cardoso Nascimento Júnior. Para 

transformar esses fragmentos em História, estabeleci um constante diálogo entre a sombra e a luz. Esse 

diálogo somente se tornou possível com a escolha da metodologia que orientou os caminhos da 

Pesquisa Biográfica. Giovanni Levi30 diz que vivemos atualmente numa fase intermediária, onde a 

Biografia está no centro das preocupações dos historiadores, onde é possível retornar a narrativa, a 

construção de um discurso científico da História. Biografar é desvendar os múltiplos caminhos que 

ligam o personagem biografado ao seu contexto, procurando não cair no individualismo nem em 

determinações estruturais, comuns nos escritos que trabalham como uma análise Marxista.  

O medievalista Jacques Le Goff disse que: 

 

Hoje, quando a história, com as Ciências Sociais, conhece um período de intensa 
revisão crítica de suas certezas, em meio à crise de mutação geral das sociedades 
ocidentais, a biografia me parece em parte liberada dos bloqueios em que falsos 
problemas a mantinham. Pode mesmo tornar-se um observatório privilegiado para 
refletir utilmente sobre as convenções e sobre as ambições do ofício de historiador, 
sobre os limites dos conhecimentos adquiridos sobre as redefinições de que ele tem 
necessidade.31   
 

E é nesse período de intensa revisão crítica das certezas que surgem os acervos pessoais 

descobertos pelos historiadores. Essas descobertas vêm sendo associadas a significativas 

transformações dentro dos estudos historiógrafos. Nesses acervos emergem novos objetos e fontes para 

                                                 
29Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.203). 
30Cf. LEVI, Giovanni. Usos da biografia. In: Amado, Janaína; Ferreira, Marieta de Morais (Org.). Usos e abusos da 
história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2002   
31 Cf. LE GOFF, Jacques. São Luis - Biografia. 3ª Edição. Rio de Janeiro. São Paulo: Editora Record, 2002. (p.20) 
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pesquisas, incorporando assim novas metodologias e que não se pode fazer sem consultar e renovar 

teorias, buscando novos conceitos de fazer-se uma pesquisa histórica.  

Ao consultar os arquivos pessoais, o historiador prende-se a uma valorização do indivíduo 

como também revaloriza suas ações. Jacques Le Goff 32 disse que “estes materiais de memórias podem 

apresentar-se sob duas formas principais: os monumentos, herança do passado, e os documentos, 

escolhas do historiador”. O historiador, ao escolher trabalhar com documentos existentes nos acervos 

pessoais, precisa repensar a individualidade dos sujeitos através de sua trajetória, ampliando o olhar 

lançado aos processos históricos. Esse olhar para o historiador pode servir como outro ponto de partida 

para que possa atingir aspectos diversos de um período, em sua pluralidade de sentidos. Os 

documentos existentes naquele acervo possibilitaram-me estabelecer limites, contrapô-los e 

aprofundar- me nos fatos da vida de João Cardoso Nascimento Júnior.  

 

Para Le Goff: 

 

O historiador deve ser capaz, em função da familiaridade com as fontes e com o 
tempo em que vive sua personagem, de pôr nos próprios documentos, graças a uma 
‘desmontagem apropriada’, ‘efeitos do real’ com uma verdade dos quais se possa 
chegar a conclusões. Ou, mais simplesmente de destrinchar esses documentos para 
fazer com que neles apareça o que introduz uma convicção razoável de verdade 
histórica. [...].33 
 

Evidenciei e interpretei João Cardoso Nascimento Júnior como sujeito histórico, apropriando-

me da narrativa dos acontecimentos. Pistas foram seguidas para que, como pesquisadora pudesse dar-

lhe voz outra vez e trazê-lo de volta à memória dos que conviveram e compartilharam experiências 

durante toda a sua trajetória. Ao narrar os acontecimentos históricos, sociais, vivenciados e 

experimentados pelo Professor João Cardoso, eu estava revivendo a memória, objetivando-a e 

conferindo-lhe sentido e ordenando-a como História.  

Biografar um personagem exige do historiador compaixão, empatia, sedução, às vezes irritação, 

quando o historiador passa a compreendê-lo, envolve-se e começa a apreciá-lo como objeto de estudo 

                                                 
32Cf. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: Enciclopédia Einaudi. Vol.1. Memória- História. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984, (p. 95). 
33 Cf. LE GOFF, Jacques. São Luis - Biografia. 3ª Edição. Rio de Janeiro. São Paulo: Editora Record, 2002 (p.22). 
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escolhido para construção de uma história. Para Vavy Pacheco Borges34, “a Biografia é um 

casamento”, pois é “de uma longa intimidade que nasce uma biografia”. Para escrever uma biografia é 

preciso ter um encanto radical, um envolvimento, um casamento entre biográfo/biografado, e isso “é a 

mais real das realidades”.  

Em cada documento analisado, para compor o estudo biográfico do Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior, colocava-me frente a frente com uma “figura plural numa história singular”, como 

diz a historiadora Maria Helena Câmara Bastos35, no seu estudo “Pro pátria laboremus: Joaquim José 

de Menezes Vieira (1848-1897)”, quando a autora analisa a atuação profissional do Dr. Menezes 

Vieira, médico e educador na segunda metade do século XIX, objetivando, com o seu trabalho, 

redefinir a biografia, reatualizando-a como gênero historiográfico.  

Para Bastos a “[...] a biografia é sempre um resumo de vida, um excerto, uma parte do todo, 

resultado da construção de um determinado olhar, em um determinado momento”.36 Ao biografar o Dr. 

Menezes Vieira, além de apropriar-se de um conhecimento, a autora transpõe-no e o traduz de acordo 

com sua experiência como educador, cidadão ativo e participante das questões sociais, mas também o 

constrói e participa à História da Educação Brasileira, um novo modelo escolar colocando seus ideais 

em relevo.  

Esse estudo levou-me a dar seguimento a minha pesquisa, norteou os caminhos para dar vida a 

meu objeto de estudo, pois a autora relata com precisão, extraindo das fontes diversas a trajetória de 

vida do seu biografado. O Dr. Menezes Vieira, o homem que ela própria definiu como “uma figura 

plural”, conseguiu compor esse brilhante mosaico dentro da História da Educação no Brasil, que 

começa no ocaso do Império e termina no raiar da República.  

 Assim como Menezes Vieira que foi um educador no século XIX, João Cardoso também 

construiu sua vida na história, assumindo por vocação a tarefa de educar outros homens, mesmo tendo 

como formação a Medicina. João Cardoso dedicou-se à educação para que outros sujeitos também 

viessem um dia, a construir suas vidas na História.  

                                                 
34Cf. BORGES, Vavy Pacheco. O historiador e seu personagem: algumas reflexões em torno da biografia. In: Revista 
Horizontes. V. 19. Bragança Paulista: jan/dez. de 2001, (p. 02). 
35Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. Pro pátria laboremus: Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002. 
36 Idem a nota 34, (p. 319). 
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Construir a biografia de um educador exigiu dedicação e determinação para construir e 

desconstruir essa trajetória de vida. Na construção dessa trajetória buscava em cada fonte coletada, em 

cada linha escrita, responder aos questionamentos que foram levantados na construção do projeto de 

pesquisa.  

Como explicar o fascínio pela singularidade de um sujeito que nem mesmo cheguei a 

conhecer? Como acompanhar a trajetória de vida de alguém dentro de um novo paradigma em torno da 

História Cultural e da História da Educação, dentro da perspectiva da abordagem biográfica, 

transformando em história a trajetória de um personagem, através de suas memórias guardadas? 

Biografar João Cardoso Nascimento Júnior mesmo sem o ter conhecido exercia certo fascínio. Entrar 

em sua vida era como penetrar num horizonte inacessível, fortalecendo a cada dia o desejo de recontar 

e compreender uma vida.37  

Segundo Beatriz D. Ficher: 

 
Ainda que conhecendo os limites que se impõem ao depender da memória, o fato de 
poder contar com declarações diretas de pessoa envolvida sempre pareceu garantir 
maior veracidade aos fatos. Mas aqui, ao contrário, trata-se de reconstruir um enredo 
para a vida de alguém que já partiu dessa materialidade.38 
 

Sabendo que já não existia a materialidade do sujeito pesquisado, procurei conhecer o 

Professor João Cardoso percorrendo cada fonte contida naquela caixa. Em seus “bastidores” desvendei 

e segui novos caminhos. Foi também nos depoimentos em que encontrei motivos para persistir nessa 

aventura de desvendá-lo. Através de outros enredos, procurei reconstruir sua história dentro de outras 

histórias de vida. Nos depoimentos, encontrei várias entradas para compor o enredo proposto.  

A professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas em seus estudos disse que: “cada história 

de vida encerra um conjunto de depoimentos sobre diversos assuntos”.39 De questão em questão segui 

a trajetória do Professor João Cardoso, e assim exercitei a perspectiva da micro-história, entrecruzando 

as fontes, decompondo tramas, tendo como auxílio a Nova História Cultural e a História da Educação.  

                                                 
37Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. Pro pátria laboremus: Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002, (p. 01).  
38Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006, (p.265). 
39Cf. FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestidas de azul e branco: um estudo sobre as representações de ex-
normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação/ NPGED, 2003, (p.20).   
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A Nova História Cultural vem desempenhando um papel importante na construção de vários 

personagens da nossa História, seja na arte, na política, seja na educação, pois cada indivíduo tem uma 

memória pessoal. A memória desse indivíduo não é um fenômeno de interiorização individual, mas 

sim um fenômeno coletivo, modelado muitas vezes por vários grupos sociais. Os historiadores são os 

artífices dessas memórias, sejam elas individuais ou coletivas, pois é deles a responsabilidade de criar 

esse passado e trazê-lo para o presente.  

Mas é preciso saber que essa memória não é o passado vivido, mas sim a rememoração dele 

que é feita no presente, determinada pelas condições existentes neste presente. O tempo, para o 

historiador, é sua principal matéria-prima. Por mais que seja múltiplo, plural, lento e cheio de 

transformações é dele a tarefa de transformá-lo em matéria-prima final que é a História. 

A trajetória de vida de João Cardoso Nascimento Júnior constitui-se num tema relevante para 

uma investigação histórico-biográfica. Por esse motivo objetivei compreender sua trajetória pessoal e 

profissional, esmiuçando sua história através dos documentos e registros de testemunhos daqueles que 

conviveram com o Professor João e participaram da construção dessa trajetória.  

Para compreender essa trajetória, apropriei-me da Abordagem Biográfica como metodologia 

para a construção deste texto. A professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas disse que “a 

abordagem biográfica atende a uma perspectiva da análise histórica-sociólogica”,40 quando o 

historiador complementa as fontes coletadas com outros documentos, permitindo um diálogo entre 

todos os processos de formação vivenciada pelo personagem investigado. A autora afirmou em seus 

estudos que: 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa entende-se a abordagem biográfica na História 
da Educação como aquela que, a partir de diferentes instrumentos e vestígios, 
recupera e registra a trajetória de educadores e intelectuais que ocuparam a cena 
educacional, entre eles: depoimentos, história de vida, registros biográficos, 
entrevistas, diários, cartas, fotografias, memórias, necrológicos, matérias 
jornalísticas, discursos de homenagem, perfis biobibliográficos, literaturas, entre 
outros.41 

 
Como pressuposto teórico-metodologico, utilizei a História Cultural e a História da Educação, 

as quais possibilitaram a análise dos documentos coletados durante a construção do estudo 
                                                 
40Cf. FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. A produção dos estudos biográficos em Sergipe e as principais 
contribuições para a história da educação. In: SOUZA, Elizeu Clementino. (Org.). Auto-biografia, história de vida e 
formação: pesquisa e ensino. Porto Alegre/Salvador: EDIPUCRS E EDUNEB, 2006, (p.146). 
41 Idem a nota 39, (p.146). 
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apresentado. A História Cultural vem sendo proposta ao longo de um esforço reflexivo e de 

aprendizado, recusando-se a expulsar o indivíduo da História. Esse novo olhar dentro da Historiografia 

valoriza a vivência dos sujeitos (atores) históricos, colocando-os como sujeitos das suas próprias 

ações.  

A História Cultural não nega a aproximação com as outras Ciências Humanas, admite o 

conceito de longa duração e aceita os temas do cotidiano. Para Roger Chartier42, o sujeito histórico tem 

de ser visto em sua singularidade para que a micro-história possa apontar as formas de representações 

que esse indivíduo fez do seu próprio mundo.  

Segundo o autor, a micro-história é uma observação dos fenômenos que respondem às 

interações entre os indivíduos no meio social onde estes vivem ou viveram.  

O trabalho da micro-história tem-se centralizado na busca de uma descrição mais realista do 

comportamento humano, empregando um modelo de ação que possa dar voz a personagens que, de 

outra maneira, ficariam no esquecimento. Para Giovanni Levi, "o princípio unificador de toda pesquisa 

micro-histórica é a crença em que a observação microscópica revelará fatores previamente não 

observados".43  

A micro-histórica serve para registrar uma série de acontecimentos ou fatos significativos que, 

de outra forma, seriam imperceptíveis e que, no entanto, podem ser interpretados por sua inserção num 

contexto mais amplo, ou seja, na trama do discurso cultural. As novas tendências historiográficas têm 

buscado dar vida às histórias, aproximando o leitor do sujeito investigado. Este, por sua vez, pode 

também passar a conhecê-lo na sua intimidade, nos seus sentimentos, embora muitos desses 

personagens somente deixem à mostra os seus legados profissionais, escondendo por entre memórias 

adormecidas o que para ele era pessoal.  

 

 

 

 

 

                                                 
42Cf. CHARTIER, Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2001, (p.167). 
43 Cf. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In BURKE, Peter. A escrita da história. São Paulo, SP. UNESP, 1992, (p. 
139). 
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Desvendando os Estudos Biográficos: o método em questão 

 
 

A História se cansa de ser sem rosto e sem sabor. Ela volta ao qualitativo 
e ao singular. E a biografia retorna seu lugar no meio dos gêneros 
históricos. Não renega, entretanto, os laços que sempre manteve com a 
moral e com o imaginário.44  

 

 No século XX, com a introdução de novas abordagens teórico-metodologicas na História, 

inicia-se um estudo mais aprofundado em relação ao valor funcional das biografias nas sociedades 

clássicas. O gênero biográfico foi considerado, segundo a historiadora Vavy Pacheco Borges, um 

“gênero menor”, antes de alcançar um espaço significativo nas produções historiográficas 

contemporâneas. Esse gênero biográfico, por muito tempo, oscilou de acordo com as tendências 

estabelecidas pelas escolas literárias. Os documentos biográficos no século XIX eram rejeitados 

devido às informações contidas nas biografias que não interessavam à história universal, levando os 

pesquisadores a desconsiderar as biografias para as narrativas históricas.      

 Segundo Littré, a biografia é "uma espécie de história que tem por objeto a vida de uma só 

pessoa". Já no Dicionário Aurélio, biografia significa a "descrição ou história da vida de uma pessoa". 

Os historiadores, por muito tempo consideraram esse gênero como um campo da história que se 

avizinhava da literatura, pois seu objeto de estudo implicava construir a investigação e a trama em 

torno de um único personagem, priorizando o cronológico em detrimento das estruturas. Os estudos 

biográficos elegiam como cerne os grandes homens em detrimento das massas. Na maioria das vezes 

reverenciavam ou cultuavam mitos.  

 O termo biografia, segundo a historiadora Vavy Pacheco Borges,45 vem dos radicais gregos 

Bios que significa vida, e Graphei, igual a escrever. Tem como finalidade descrever histórias de vida; e 

não é de hoje que essa prática de escrever sobre algum indivíduo começou, a preocupação em 

perpetuar a memória de alguém vem de longas datas, desde quando a história como forma de 

conhecimento teve início. Para a autora o termo biografia como “relato de vida” provavelmente tenha 

surgido em Dionísio por volta de 500 d. C. Portanto esse vocábulo sempre surgiu em diversos tipos de 

                                                 
44 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p. 207). 
45Cf.BORGES, Vavy Pacheco. O historiador e seu personagem: algumas reflexões em torno da biografia. In: Revista 
Horizonte. V. 19. Bragança Paulista: jan/dez. de 2001, (p. 01-10). 
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textos, desde os verbetes dos dicionários, que trazem como destaque figura de políticos, artísticas, 

entre outras.  

 A partir da criação da Ecole des Annales, a história passou a testar novos procedimentos de 

pesquisa, a descobrir e a incorporar novos campos de interesse, a priorizar as estruturas em lugar do 

cronológico e do factual, das massas aos heróis. Enquanto isso, a biografia era acusada de permanecer 

insensível a tais mudanças. Nas últimas décadas, porém, refinou seus métodos e ampliou seu campo de 

estudo, revelando toda a riqueza desse tipo de trabalho.  

O renascimento da biografia no cenário historiográfico aconteceu a partir da década de 1980 na 

França, com a apresentação de estudos biográficos em Ensaios, Colóquios e Seminários. Estes estudos 

traziam uma proposta de renovação histórica, idealizada pelos autores Jacques Le Goff e Pierre Nora. 

Na verdade, esta renovação no campo das pesquisas em História inicia-se nos primórdios de 1970. No 

entanto foi a partir das mudanças dos focos de análise que surgiram mudanças nos escritos biográficos.  

A pesquisadora Francisca Argentina Barros afirmou que: 

 

Durante a década de 1980, Peter Burke, Pierre Nora, George Duby e Jacques Le Goff, 
estudiosos da chamada Nova História, juntamente com Carlos Ginzburg, Carlos Poni, 
Edoardo Grendo e Giovanni Levi, criadores do projeto micro-história, incrementaram 
movimentos de reação à história estrutural e propuseram uma outra maneira de 
conceber a história social. Uma das conseqüências mais marcantes advindas destes 
movimentos foi a mudança de foco da análise que, a partir de então, passou a 
valorizar a narrativa de homens comuns e a destacar a complexidade de suas 
individualidades e de suas particularidades. Desta forma, o gênero biográfico passou 
a ter papel de destaque na historiografia contemporânea em geral e na educação, em 
particular.46 
 

Portanto, a biografia não havia ainda, sido contemplada no âmbito das reflexões 

historiográficas. Somente na década de 1980 é que o ressurgimento da biografia apresenta algumas 

questões teóricas, exigindo dos historiadores reflexões sobre a importância e o papel deste gênero 

biográfico e qual seria a relação entre o homem e a História com o retorno dos estudos biográficos nas 

pesquisas historiográficas. A biografia de qualidade é aquela que tem lastro por iluminar a história 

                                                 
46Cf. BARROS, Francisca Argentina Góis. Pedro América de Figueiredo e Melo: a construção do indivíduo e sua ação 
educacional. In: CAVALCANTE, Maria Juraci Maia e BEZERRA, José de Arimatéa Barros (Orgs.). Biografia, 
Instituição, Idéias, Experiências e Políticas Educacionais.  Fortaleza: Editora UFC, 2003. (Coleção Diálogos 
Intempestivos), (p. 63). 
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com novas interpretações. É sempre uma contribuição de peso para o ofício do historiador e um 

produto cultural inestimável para o leitor exigente. 

 Essa volta das biografias dentro de uma nova perspectiva, que vê o sujeito como parte de um 

contexto histórico, vem relacionada com a crise dos paradigmas que estruturaram e orientaram a 

historiografia a partir dos anos 1960. Dentro desse estruturalismo, as histórias dos sujeitos deveriam 

estar, antes de tudo, ligadas às relações desses indivíduos com os mecanismos econômicos, das 

relações sociais. Hoje, o que estamos vendo, de acordo com as produções biográficas utilizando a 

cientificidade, é um novo olhar para o sujeito investigado, restaurando seu papel como ator dentro da 

construção de todas as esferas contextuais. 

O retorno da biografia é um movimento que se vem ampliando no mundo inteiro, em diversas 

correntes de pesquisadores, principalmente com a nova história francesa da Escola dos Annales. 

Também envolve outros grupos ligados ao resgate de trajetórias singulares de indivíduos, apesar das 

diferenças que existem dentro da nova visão historiográfica e da tradicional, que estudam o sujeito 

cada uma ao seu modo de ver, dependendo das correntes filosóficas a serem seguidas.  

A redescoberta da biografia nos últimos tempos, não só no campo dos estudos literários, mas 

também dentro do mercado editorial, vem propicionando seu desvencilhamento da sua função inicial, 

que era dar testemunho de vida. Deixou de limitar-se como legitimadora de obras no que se referia aos 

escritores e artistas, como era de costume nos séculos XVIII e XIX, épocas em que os estudos 

biográficos recorriam a esse caminho para poder afirmar-se como gênero literário. 

A biografia se relaciona com outras Ciências entre as quais se destacam a Sociologia, a 

Antropologia e a Psicanálise. Estas, por sua vez, apontam a multiplicidade do sujeito investigado, 

trazendo a renovação historiográfica da biografia nos atuais estudos que deixam de ser um artifício 

para a exaltação do herói, conforme foi ditada nas produções positivistas. O historiador, ao escrever 

um estudo biográfico, deve estar sempre atento para não imputar a coerência artificial da história de 

vida investigada, devendo deixar de lado expressões como “desde pequeno” e “sempre”, para não 

reforçar o que Pierre Bourdieu chamou de “ilusão biográfica”.47  

O historiador consciente sabe que evitar tais expressões é tarefa difícil, pois as fontes coletadas 

durante a pesquisa acabam reforçando tal concepção. Pesquisadores que enveredarem pelos caminhos 

                                                 
47Cf. BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: M. M. Ferreira e J, Amado.(Org.). Uso e abuso da História Oral. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, (p.184). 
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dos estudos biográficos devem lembrar-se do que o historiador Michel de Certeau advertiu quanto à 

diferenciação entre biografia e hagiografia, dizendo que na Idade Média os homens do presente eram 

educados com exemplos de condutas escritas nas biografias de heróis escolhidos do passado.  

Segundo Michel de Certeau: 

  

Enquanto que a biografia visa colocar uma evolução e, portanto, as diferenças, a 
hagiografia postula que tudo é dado na origem com uma ‘vocação’, com uma 
‘eleição’ ou [...] com um athos inicial. A história é, então, a epifania progressiva 
deste dado, como se ela fosse também a história das relações entre o principio 
gerador do texto e suas manifestações de superfície. A prova ou a tentação é o pathos 
desta relação, a ficção de sua indecisão. 48    
 
 

Para o medievalista Jacques Le Goff, a feitura de uma biografia e de uma (auto) biografia é a 

tentativa de descrever uma figura individual sem separá-la do seu contexto social e cultural. Para esse 

autor, não há a separação entre indivíduo e a sociedade e sim uma interação entre eles. Aproximar esse 

indivíduo da sociedade seria produzir uma contramemória; seria desfazer-se dos estereótipos da 

memória oficial que tradicionalmente biografou apenas grandes homens, com inspirações 

hagiográficas.  

Segundo Le Goff, é preciso ligar o sujeito a um conjunto de valores da sociedade em que este 

sujeito viveu, permitindo à escrita biográfica trazê-lo para a História, com riquezas de detalhes, 

desvelando traços ainda não conhecidos do sujeito biografado.49 

Continuando, Le Goff diz que: 

 

O homem constrói sua vida na história, porém sua criação não só é pessoal, mas 
também social, em interação com outros homens; o homem é de seu tempo, porém 
pode transcendê-lo. Esta característica que potencialmente é comum a todos os 
homens se manifesta em forma especial naqueles que, por vocação e formação 
profissional, assume a tarefa de educadores e, portanto buscadores de futuro.50 
 

   Já Roger Chartier diz que biografia permite fazer surgir a diferença em relação às construções 

globais. Em sua escrita podemos perceber o ator social como uma categoria prática, ou seja, a pesquisa 

                                                 
48Cf. CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária,1982, (p.273). 
49 Cf. LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 
50 Cf. _______________. Documento/Monumento. In: Enciclopédia Einaudi. Vol.1. Memória- História. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984 (p.38). 
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histórica hoje vem associando os textos aos autores; as normas coletivas às estratégias singulares e os 

itinerários profissionais. Os sistemas gerais às situações vividas no universo da cultura de um tempo 

circunscrito. O autor sugere um recorte de temas onde vários pontos se articulem, ligando o 

pensamento do biografado as suas ações, escrevendo os fatos históricos vivenciados pelo personagem 

sem levar o leitor à exaustão, fazendo uma análise em que as afinidades de gerações, formações e 

hábitos profissionais andem sempre juntos. Roger Chartier disse que “todos os discursos que são 

providos da função do autor comportam uma pluralidade do eu que deve ser aos poucos desvelados”.51 

A recuperação dos sujeitos individuais na História não pode ser vista como reação estruturalista 

descamada da humanidade, que sempre caracterizou boa parte da produção historiográfica 

contemporânea. Metodologicamente, essa mudança implica o recuo da história quantitativa e serial e 

os avanços da micro-história. A biografia constitui-se a partir dos questionamentos que a própria 

literatura traz para a historiografia. Jacques Le Goff, ao escrever a biografia de São Luís, disse que é 

preciso fazer da biografia histórica um relato ou a narração de uma vida, articulando certos 

acontecimentos individuais e coletivos, tornando contextual o sujeito biografado.  

Ao escrever a biografia de São Luís, Le Goff afirmou que: 

 

O São Luís de nossas fontes não é mais do que uma coleção de lugares-comuns? 
Precisei consagrar toda a parte central do meu estudo à avaliação da confiabilidade 
dessas fontes, estudando as condições da produção da memória de São Luiz no século 
XIII e no comecinho do século XIV, não apenas segundo o método clássico da crítica 
das fontes, porém mais radicalmente, como produção sistemática de memória. Tive 
necessidade de me perguntar se era possível, através das fontes, chegar perto de um 
São Luís do qual se pudesse dizer ‘verdadeiro’, verdadeiramente histórico.52   

 Ao biografar um personagem, o biógrafo precisa reunir um grande número de conhecimento 

sobre o sujeito pesquisado para poder aproximar-se da verdade vivenciada por ele com precisão, 

autenticidade e probidade. O pesquisador, para tentar aproximar-se da verdade; precisa coletar fatos 

em diferentes fontes e até naquelas que ele imagine ser contraditórias, para poder compor um 

personagem integral que os seus familiares, amigos e contemporâneos provavelmente ainda não tenha 

conhecido. Para a historiadora Maria Helena Câmara Bastos, o encontro da História com a biografia 

significa um imbricamento da sociedade e do indivíduo; consolida-se no tempo e no real; é um 
                                                 
51Cf. CHARTIER, Roger (Org.). Práticas de leitura.  São Paulo: Estação Liberdade, 1996.  
52Cf. LE GOFF, Jacques. São Luís - Biografia. 3ª Edição. Tradução Marcos de Castro. Rio de Janeiro/ São Paulo: Editora 
Record, 2002, (p. 23). 
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entrelaçar da cronologia com a vida real; o sujeito como espelho da sociedade e o homem construindo 

sua história a partir das realizações concretas feitas por ele no seu tempo vivido. Biografar é (re) 

assumir uma função a meio caminho, entre o particular e o coletivo. O papel da biografia não é esgotar 

a diversidade humana.  

Segundo a historiadora Maria Helena Câmara Bastos: 

Do ponto de vista da apreensão da singularidade, somos obrigados não só a 
problematizar a sua biografia, mas também a buscar novas fontes que, mesmo 
fragmentadas, podem fornecer pistas valiosas para uma revisão do significado do 
sujeito e de sua obra.53 

O pesquisador, através da relação com o presente, precisa captar todo o impacto das 

experiências, de vivências no passado, percebendo-as no futuro, armando-as no contexto atual. É 

preciso que se adentre no centro da história de vida, lançando-lhe olhares compreensivos, na busca de 

entrecruzar para poder fundir a objetividade com a subjetividade do sujeito com seu meio, integrando-

o com o social e o cultural, fornecendo assim múltiplos diálogos.  

O pesquisador tem de perceber esses diálogos com as fontes, com a singularidade de cada 

indivíduo, permitindo dentro da multiplicidade dos espaços o cruzamento da dinâmica interna do 

sujeito com o social. Construir uma biografia é colocar o biografado e o biógrafo frente a frente; é 

tecer um trabalho partindo da memória coletiva, da intuição, pesquisa e reflexão. Escrever uma 

biografia quando o indivíduo principal dessa teia não se encontra mais no meio dos vivos necessita de 

que o pesquisador puxe conversa, questione, ouça o silêncio que as fontes transmitem e perceba cada 

informação minuciosa que elas contêm. Um pesquisador com maturidade e sensibilidade ouvirá essas 

vozes e adentrará na casa deste indivíduo, saboreando cada fonte coletada, debruçando-se no outro 

com curiosidade, prazer e muita paciência para ouvir cada informação que o silêncio e as palavras irão 

trazer, ampliando assim os conhecimentos em torno do objeto pesquisado.  

Para escrever uma biografia não há mais necessidade de métodos ou modelos ortodoxos, pois é 

através dela que o historiador recupera a vida de um indivíduo, que muitas vezes estava relegado ao 

                                                 
53Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. Pro pátria laboremus: Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002, (p. 07).  
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esquecimento. Um bom pesquisador utilizará as Ciências Humanas para produzir conhecimentos e a 

arte para produzir história. A preocupação central dos biógrafos e historiadores hoje é de poder 

desvendar os múltiplos fios que unem o indivíduo ao seu contexto. Essa relação não é novidade no 

campo do conhecimento histórico. A relação existente entre a sociedade e indivíduo não se constitui 

dentro do campo historiográfico como um problema novo. O “olhar ficcionalizante”, que às vezes é 

muito mais do que documental, faz com que o pesquisador mergulhe fundo ao imaginário, para poder 

contextualizar a biografia. É função do biógrafo, inserir-se no processo de elaboração da identidade do 

biografado, sem tê-lo conhecido ou convivido com ele, recorrendo, às vezes, à ficção para determinar 

sua compreensão em torno do sujeito investigado.  

 A biografia é vista atualmente como um modelo de escrita histórica com padrões bem 

definidos, e tem como objetivo levar à compreensão da época vivenciada por um sujeito através da 

montagem de um quebra-cabeça, que aos poucos vai revelando e permitindo aos leitores perceber o 

meio social em que esse sujeito viveu.54 Ao escrever a biografia de um indivíduo, é preciso que haja 

um processo interativo entre pesquisador e pesquisado; é preciso tomar algumas vezes um caminho 

eminentemente pedagógico, pois ao investigar uma história de vida o historiador permite-se construir 

novos significados dá existência desse indivíduo, através das fontes e da tomada de consciência e 

maturidade desse indivíduo. O estudo biográfico tece sua teia fazendo diversas mediações, tomando 

caminhos diferentes a cada instante, dentro do seu diálogo com as Ciências Humanas, o qual permite 

subsidiar a reconstrução de um mosaico de vida, compondo a existência de um indivíduo em um 

determinado contexto histórico.  

Para a historiadora Maria Helena Câmara Bastos: 

 

Escrever a história, de alguma maneira, envolve o desejo de construir o passado, 
mobilizar testemunhas, reviver a narrativa que se compõe. Para tanto, parece-nos 
adequado atuar na investigação – como o perdão do possível pleonasmo – Como um 
verdadeiro investigador: com certa perícia, faro e, fundamentalmente, com 
pensamento cuidadoso. Sobre o timbre do rigor indispensável à investigação 
historiográfica [...].55  

 

                                                 
54Cf. AZEVEDO, Francisca L. Nogueira. Biografia e Gênero. In: GUAZELLI, César. (Org.). Questão de Teoria e 
Metodologia da História. Porto Alegre: Editora da Universidade do Rio Grande do Sul, 2000.  
55Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. Pro pátria laboremus: Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002, (p.11). 
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 A importância da biografia pode ser demonstrada pela sua impressionante existência ao longo 

dos séculos como gênero literário e como fonte historiográfica. A biografia visa à adaptação dos 

sujeitos aos momentos históricos, quando demonstra a sua utilidade como instrumento de compreensão 

entre o mundo e aqueles que o integram. Recorrendo novamente a Michel de Certeau,56 conclui-se que 

cada homem deve ser entendido como um lócus; que o indivíduo não é um ser unitário, nem realiza 

sua trajetória dentro de uma linearidade. O homem dentro de sua pluralidade, interage com o meio, 

com o contexto onde se encontrava ou encontra-se inserido.  

A historiadora Vavy Pacheco Borges afirmou que:  

 

Há os mais diferentes tipos de biografias, desde um rápido (ou não) percurso da vida 
do biografado (às vezes, um político, um intelectual, um líder religioso, identificadas 
em dicionários e enciclopédias no estilo mais tradicional, em geral em seqüência 
cronológica, célebre, com datas importantes e indicando obras de apoio), até o tipo 
mais ambicioso, como ‘um mergulho na alma’ do biografado (em geral narrado sob 
forma temática).57 
 

 Complentando sua análise sobre Biografia, a autora diz que o mais completo dos tipos do 

gênero biográfico é o “mergulho na alma” de um sujeito que o historiador decide biografar. Este 

mergulho seria como penetrar na intimidade de alguém cuja participação no processo de construção 

desses significados não se pode mais contar. Ao mergulhar nessa “alma”, o historiador exercita a 

sensibilidade e a intuição, reconstruindo memórias que pareciam perdidas.   

 

 

Os Estudos Biográficos e a História da Educação em Sergipe 

 

A pesquisa em História da Educação ampliou as possibilidades de estudo a partir da 
utilização de documentos e fontes não tradicionais. Não apenas a legislação 
educacional e os relatórios produzidos por governantes e autoridades do ensino, 
regulamentos, programas de ensino e dados estatísticos constituem um acervo 
documental legitimo, mas também outros testemunhos e vestígios deixados por 
homens e mulheres [...].58   

                                                 
56Cf. CERTEAU, Michael de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994 
57Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.212-213). 
58Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Historiografia Educacional Sergipana: uma crítica aos Estudos de História da 
Educação. São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação/NPGED, 2003, (p.72).  
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Em Sergipe, a partir de 1996, os estudos sobre História da Educação começaram a ganhar 

espaço com as defesas das dissertações de Mestrado no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe – NPGED-UFS. Nessas produções surgiram alguns trabalhos que 

tiveram como objeto de estudo intelectuais e educadores sergipanos. O historiador Jorge Carvalho do 

Nascimento, em seu estudo sobre a História da Educação em Sergipe, trouxe contribuições 

significativas ao analisar as produções em torno da historiografia sergipana entre os anos de 1916 a 

2002.  

No seu livro “Historiografia Educacional Sergipana: uma crítica aos Estudos de História da 

Educação”, o historiador e professor Jorge Carvalho do Nascimento abre possibilidades de reflexões e 

análises para que pesquisadores estejam sempre atentos à construção de novos objetos de estudo, 

passando assim a contribuir para elevar ainda mais a qualidade das produções historiográficas da 

Educação em Sergipe.  

Jorge Carvalho do Nascimento afirmou em seu livro que:  

 

Os estudos sobre a História da Educação produzidos em diferentes períodos e sob 
distintas perspectivas teóricas contribuíram, seja como estudos historiográficos de 
valor seja como elementos de construção de uma memória. Mas, é importante abrir 
perspectivas para um exame mais aprofundado da natureza, qualidade e tendências 
dos trabalhos publicados, bem como da contribuição dos diversos autores e 
instituições, analisando-os de per si. O avanço dos estudos em História da Educação 
no Estado de Sergipe, na ultima década, permite, provisoriamente, uma única 
conclusão: há muito por fazer, porque cada época ‘tem de reescrever a história, sendo 
impossível um resultado definitivo ou uma síntese final’. 59   

 

Em algumas produções recentemente defendidas no NPGED-UFS destacam-se estudos que têm 

como objetivo investigar histórias de vida através da abordagem biográfica. Alguns desses trabalhos 

serviram como aporte teórico para a construção deste estudo sobre a trajetória de João Cardoso 

Nascimento Júnior dentre os quais se destaca o trabalho da Professora Josefa Eliana Souza, que 

reconstrói na memória sergipana “Nunes Mendonça – Um Escolanovista Sergipano”, buscando 

compreender os caminhos traçados pelo Professor Nunes Mendonça e suas ações como político, 

                                                 
59Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Historiografia Educacional Sergipana: uma crítica aos Estudos de História da 
Educação. São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação/NPGED, 2003, (p.72).  
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professor, intelectual e escritor, adepto à democracia, a um ensino de qualidade e de direito a todos os 

cidadãos.  

A autora trouxe no seu estudo algumas contribuições para a edificação da Historiografia da 

Educação em Sergipe, quando constrói a trajetória de um homem, um cidadão que teve como bandeira 

de luta a tentativa de conquistar uma sociedade mais justa, mais humana e igualitária. A professora 

Josefa Eliana Souza sistematiza o pensamento de Nunes Mendonça quando aponta em seu livro o 

enfrentamento desse intelectual com a sociedade preconceituosa da época, por ousar em fugir dos 

padrões de comportamento moral, estabelecendo através das idéias escolanovistas, novas formas de 

ver a educação democratizada em Sergipe, criando na sociedade sergipana focos de resistência às suas 

ações educacionais. Segundo Souza, “[...] a história vivida se distingue da história escrita: ela tem tudo 

o que é preciso para construir um quadro vivo e natural em que o pensamento pode se apoiar, para 

conversar e reencontrar a imagem de seu passado”.60  

Nesse sentido a professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas afirmou que: 

 

A perspectiva da análise das memórias, histórias de vida, autobiografias, se 
insere no campo da História da Educação e principalmente nos estudos 
relacionados com a história da profissão docente no Brasil e com a análise das 
trajetórias de intelectuais e educadores que se envolveram de forma marcante 
com os movimentos educacionais. A abordagem biográfica proposta e 
desenvolvida por alguns estudos procura estabelecer, de alguma forma, um 
diálogo entre os campos da História e os da Sociologia. 61 
 

 A abordagem biográfica dentro da Nova História vem sendo construída dentro do campo da 

História da Educação em Sergipe com novos olhares. Este tipo de História amplia o campo de estudo, 

multiplica os objetos a serem pesquisados, procurando desmistificar o fato histórico. A História dentro 

dessa perspectiva deixa de ser factual e descritiva para tornar-se interpretativa, deslocando-se do 

campo da verdade para a interpretação do fato estudado.  

O afastamento do marxismo e de categorias que lhe são peculiares, como o modo de produção, 

a formação econômica, luta de classes, entre outras, deu novos caminhos à historiografia produzida no 

                                                 
60Cf. SOUZA, Josefa Eliana. Nunes Mendonça: um escolanovista sergipano. São Cristóvão: Editora da UFS; Aracaju: 
Fundação Oviêdo Teixeira, 2003, (p.20) 
61Cf. FREITAS, Anamaria Gonçalves B. de Freitas. Diretora, catedrática, venerável, professora: a trajetória de Quintina 
Diniz de Oliveira Ribeiro (1878-1942). In: NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. (Org.). Ensino Superior, Educação 
Escolar e Práticas Educativas Extra-escolares.  São Cristóvão: Editora-UFS – Universidade Federal de Sergipe, 2006 
(p.213).    
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interior dos cursos de Pós-Graduação. O historiador, após essa quebra de paradigma, depara-se com 

dualidades neste novo tempo de se fazer História, entre a particularização e totalidade, entre a 

subjetividade e a objetividade.  

A nova historiografia educacional enfatiza o sujeito dentro de um determinado contexto e que 

as grandes narrativas são abandonadas, buscando dar sentido a essa nova forma de se fazer história. As 

novas produções historiográficas apontam um novo modelo explicativo, partindo da dinâmica interna e 

das contradições de nossa sociedade, permitindo, assim, aos seus leitores novas compreensões, com 

uma base empírica sólida, da construção da História da Educação no Brasil. 

Inserindo-se na mesma linha de pesquisa sobre a trajetória do Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior, destaco o texto de Dionísio de Almeida Neto62, intitulado “Saberes, virtudes e 

sofrimentos: Formação, atuação e ensinamentos de Dom Domingos Quirino de Souza (18813-1863)”. 

Esse trabalho de Almeida Neto também serviu de base teórica para a construção do meu estudo. O 

autor reconstitui historicamente a trajetória desse sacerdote e latinista como um agente construtor da 

intelectualidade sergipana na época do imperialismo brasileiro. 

 Dionísio de Almeida Neto aponta o personagem Dom Domingos Quirino de Souza, não só 

como um homem de idéias brilhantes e originais, mas também como alguém que, no exercício 

cotidiano do pastoreio e do magistério, exerceu forte influência religiosa, pedagógica e cultural na 

Província de Sergipe, e pouco tempo na Província de Goiás. Esse estudo, segundo o autor, teve como 

relevância lançar alguma luz sobre a constituição da identidade e da mentalidade do Padre-mestre 

Dom Quirino e sobre as forças motivadoras de suas práticas pedagogias em Sergipe e na História da 

Educação no século XIX.  

Diante dessas produções, concluímos que fazer biografias de figuras da história da educação 

significa aprender não apenas o que essas biografias têm em comum com os debates correntes, mas 

também daquilo em que eles diferem destes, já que se inscrevem em regime de historicidades 

descontínuas, marcadas por temporalidades múltiplas. 

                                                 
62Cf. ALMEIDA Neto, Dionísio de. Saberes, virtudes e sofrimentos: Formação, atuação e ensinamentos de Dom 
Domingos Quirino de Souza (18813-1863) Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Sergipe. São 
Cristóvão, 2005. 
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No caso do estudo de José Augusto Melo de Araújo63, que versa sobre o intelectual sergipano 

Sílvio Romero, intitulado “Debates, Pompa e Majestade: a história de um concurso docente nos 

trópicos do Século XIX” percebeu-se que o autor procurou escrever a trajetória de Silvio Romero, 

evitando a repetição do estereótipo criado em torno das polêmicas que envolveram o personagem no 

século XIX. Araújo pretendeu, no seu estudo mostrar que por trás de tais disputas, subsistiam 

“estratégias de subversão” e improvisações regradas inerentes à lógica do campo. Tais estratégias 

puderam ser investidas não só nas entrelinhas de textos biográficos, mas também em auto-

representações encontradas nos próprios escritos de Silvio Romero, que no texto Araújo acabou 

revelando espontaneamente os truques e as estratégias com os quais Sílvio Romero buscou 

reconhecimento. 

Como subsídio teórico para o texto aqui apresentado, trago o trabalho da professora Nivalda 

Meneses Santos, intitulado “O celibato pedagógico feminino em Sergipe nas três primeiras décadas do 

século XX: uma análise a partir da trajetória de Leonor Telles de Menezes”64. Com este trabalho a 

autora possibilitou analisar a trajetória dessa educadora sergipana, buscando compreender aspectos da 

profissão docente das mulheres e a escolha pelo celibato pedagógico em Sergipe, compreendido a 

partir das escolhas, das decisões, das experiências vividas por Dona Leonor e as relações que ela 

estabeleceu no meio social de sua época. A autora respondeu às hipóteses levantadas no seu estudo, 

partindo das análises das fontes encontradas nos álbuns de recordações que a personagem deixou para 

resguardar-se do esquecimento.  

Ao citar os trabalhos produzidos no NPGED-UFS, não os estou qualificando somente como 

biografias, mas também considerando-os como obras que mobilizaram os recursos da biografia na 

construção dos seus objetos de estudos. Os recentes estudos defendidos no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe na linha de Pesquisa: História, Sociedade e Educação, apontam a 

biografia como subsídios para diversos trabalhos historiográficos sobre a trajetória de intelectuais que 

atuaram no contexto social e educacional sergipano, como foi, por exemplo, o estudo de Cristina de 

Almeida Valença, que trouxe para a História da Educação em Sergipe a contribuição do médico e 

                                                 
63Cf. ARAÚJO, José Augusto Melo de. Debates, Pompa e Majestade: a história de um concurso docente nos trópicos do 
Século XIX. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2004, (p. 14 e 15). 
64Cf. MENEZES, Nivalda Santos. O celibato pedagógico feminino em Sergipe nas três primeiras décadas do século 
XX: uma análise a partir da trajetória de Leonor Teles de Menezes. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 
Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2006.  
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intelectual Helvécio de Andrade para a difusão dos princípios de modernização da instrução pública 

nas três primeiras décadas republicanas.  

Percebe-se que essas produções vêm trazendo a possibilidade de novos objetos de estudos 

dentro da historiografia educacional sergipana, reconhecendo os feitos desses personagens para 

estabelecer e edificar a Educação em nosso Estado.  

A historiadora Guacira Lopes Louro afirmou que: 

 

Tradicionalmente a pesquisa em História da Educação está por aí registrada falando 
de iniciativas de grandes homens, evocando instituições, campanhas educativas, ligas 
de alfabetização, leis, eventos e datas, muitas datas. Sujeitos concretos ficam 
escondidos.65  
 

É por isso que os trabalhos sobre História da Educação em Sergipe construídos no NPGED-

UFS vêm trazendo histórias de homens e mulheres que, mesmo no anonimato, tiveram participações 

significativas no contexto social e histórico sergipano, como também ajudaram na construção de uma 

nova forma de pensar a educação, identificando os elementos que os caracterizaram como 

colaboradores da construção desse campo historiográfico. Ao concluírem seus estudos, os 

pesquisadores perceberam que produziram outros tipos de conhecimentos, pois não investigaram só 

grandes personagens, mas indivíduos que contribuíram de certa forma para a formação social, 

educacional, histórica e cultural da sociedade sergipana. 

Entre outros estudos produzidos em Sergipe que serviram como base teórica utilizada na 

construção da trajetória do professor João Cardoso Nascimento Júnior, apresento o realizado pela 

Professora Maria Nely Santos66, que singularizou, dentro de uma perspectiva biográfica, a figura da 

historiadora Maria Thétis Nunes, buscando desviar-se do caminho da historiografia todo o processo ou 

trajetória de vida dessa mulher que transcendeu as fronteiras de Sergipe na busca de implantar seu 

pensamento, sua intelectualidade, de uma forma tão independente e única, dentro do contexto histórico 

e cultural do século XX. A autora procurou contagiar a tudo e a todos, com o fazer, o viver e o sentir 

dessa mulher, que saiu do interior menina, quando moça virou professora na capital sergipana, depois 

                                                 
65Cf. LOURO, Guacira Lopes. “Mulheres na sala de aula”. In: PRIORE, Mary Del (Org.); BASSANEZY, Carla (Coord.).  
História das mulheres no Brasil. 7ª ed. São Paulo: Contexto., 1997. (p. 443). 
66 Cf. SANTOS, Maria Nely. Professora Thétis: uma vida. Aracaju: Gráfica Pontual, 1999. 
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mulher vitoriosa, transpondo os muros do seu contexto social, tornando-se referência obrigatória na 

História da Educação e da Cultura em Sergipe.  

E por fim destaco o estudo do historiador Jorge Carvalho do Nascimento sobre os intelectuais 

da Educação em Sergipe. No livro intitulado “Intelectuais da Educação: Sílvio Romero, José Calasans 

e outros Professores”, encontram-se reunidos estudos realizados pelo Professor Jorge Carvalho entre 

os anos de 2001 a 2005, sobre a trajetória de intelectuais e educadores ilustres e anônimos que 

contribuíram para edificar a História da Educação em Sergipe. O autor cumpriu sua missão de 

historiador quando leu o passado e buscou interpretar os diferentes registros sobre as trajetórias desses 

intelectuais, retirando-os do esquecimento e do anonimato, dando-lhes vozes. No seu livro, 

Nascimento traz esses indivíduos de volta à memória coletiva dos sergipanos, afirmando que:  

 

As abordagens sobre intelectuais são importantes contribuições que servem para 
reafirmar a condição do indivíduo como sujeito da história, colocando em 
destaque as personalidades, no processo da vida social. As análises 
memoralisticas estão para além da simples biografia, dando voz aos 
intelectuais estudados.67   
 

 A escolha metodológica para tratar de João Cardoso Nascimento Júnior como um intelectual e 

educador, foi a abordagem biográfica. A utilização desse método proporcionou reconstruir a trajetória 

desse intelectual, analisando, através das fontes, sua formação e todo o seu percurso profissional e a 

sua atuação como médico e professor dentro do contexto educacional, histórico, social e cultural 

sergipano. Trabalhar com trajetória não foi uma tarefa fácil; e como diz Le Goff, biografar a vida de 

um sujeito “é uma das maneiras mais difícil de se fazer história”.68 A tendência de mitificar o sujeito 

pesquisado andou lado a lado em todo o percurso de elaboração do texto. Precisei manter-me 

constantemente em julgamento crítico ao tecer os fios que iam compondo a costura do texto biográfico 

aqui apresentado.  

                                                 
67Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho. Intelectuais da Educação: Sílvio Romero, José Calasans e outros Professores. 
Maceió: UDUFAL, 2007, (p.07). 
68 Cf. LE GOFF, Jacques. São Luís. Biografia. Rio de Janeiro: Record, 2002 (p.20). 
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Entre vários conceitos para definir biografia, optei por compreendê-la como “espécie de 

história que tem por objetivo a vida de uma só pessoa”.69 Entre outras categorias de análise decidi 

trabalhar com os conceitos de representação e apropriação de Roger Chartier.70  

O conceito de representação foi analisado como algo que permite ver uma coisa ausente e que, 

segundo Chartier, seria mais abrangente que o conceito de mentalidades, uma vez que o ausente em si 

não pode mais ser visitado.  

Representar para Chartier significa a maneira “como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”.71 Representar é, pois, 

fundamentalmente, estar no lugar de; é a presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que 

dá a ver uma ausência. A idéia central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e torna 

sensível uma presença.  Para Chartier: 

 

No primeiro sentido, a representação é instrumento de um conhecimento mediato que 
faz ver o objecto ausente através da sua substituição por uma “imagem” capaz de o 
reconstruir em memória e de o figurar como ele é.[...].72 
 

Se o objetivo central do conceito de representação é trazer para o presente o ausente vivido e, 

dessa forma, poder interpretá-lo, o de apropriação, segundo Chartier, é "construir uma história social 

das interpretações remetidas para suas determinações fundamentais”, que são o social, o institucional 

e, sobretudo, o cultural. Examinei, a partir desse conceito, a apropriação realizada pelo Professor João 

Cardoso dos valores e modelos educacionais vigentes no período vivido por ele, uma vez que, como 

professor, viu-se situado num campo de competências e concorrências ideológicas, no qual os desafios 

estão presentes em forma de poder, dominação e identificação profissional.  

Para analisar as fontes orais coletadas nas entrevistas que realizei com familiares, ex-alunos, 

contemporâneos e amigos do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, procurei trabalhar com o 

conceito de memória de Jacques Le Goff.  Para este autor, a memória é a vida sempre carregada por 

grupos vivos, e por isso ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

                                                 
69Cf. BORGES, Vavy Pacheco. O historiador e seu personagem: algumas reflexões em torno da biografia. In: Revista 
Horizonte. V. 19. Bragança Paulista: jan/dez. de 2001 (p. 01-10). 
70Cf. CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand, 
1988. 
71 Cf. CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand, 
1988, (20). 
72Idem a nota 69, (p. 20). 
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esquecimento; inconsciente de suas deformações sucessivas e vulneráveis a todos os usos e 

manipulações; susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

 Segundo Le Goff, a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente.73 

É a memória que nos dá a sensação de pertencimento e existência; daí a importância dos lugares de 

memória para as sociedades humanas e para o indivíduo. A história alimenta a memória, salvando o 

passado e o futuro. Para esse autor, a memória coletiva tem de libertar o homem e não mantê-lo em 

servidão.  

A memória foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. 

Tornar-se senhor da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 

grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os 

silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva74.  

No que se refere à estruturação do trabalho apresentado, optei por dividi-lo em quatro capítulos 

No primeiro capítulo, procurei tecer com os “fios de Ariadne” as minúcias da vida de João Cardoso 

Nascimento Júnior, auxiliando-me da cronologia linear, do seu nascimento na cidade de Piquete, 

município do estado de São Paulo, situada no Vale do Paraíba, em 1º de junho de 1918. Sua origem 

familiar; a infância em São Paulo; as perdas. A vinda para Aracaju em 1932; as primeiras decisões; a 

formação intelectual iniciada no Grupo Escolar de Piquete; o ginasial no Colégio Salesiano de São 

Joaquim, na cidade de Lorena-SP; o secundário no Tobias Barreto e depois o Atheneu Pedro II 75; a 

conclusão do Bacharelado em Ciências e Letras; as escolhas, as dúvidas, qual profissão seguir? A 

Medicina; o casamento com Dona Juracy, e as qualificações profissionais no Rio de Janeiro, iniciando 

a conquista do campo médico.  

Debrucei-me também nesse capítulo, na trajetória de João Cardoso como médico Puericultor; a 

saúde pública e a higiene escolar em Sergipe; os cargos ocupados; a LBA, entre outros. A conquista do 

campo médico, através do capital social constituído. À volta ao Rio de Janeiro; o Departamento 

                                                 
73 Cf. LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2. Ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 
74Cf. LE GOFF, Jacques. “Memória” IN: Enciclopédia Einaudi. Vol.1 Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1984. 
75Segundo a historiadora e professora Maria Thétis Nunes, o Atheneu Sergipense passou a ser chamado Atheneu Pedro II 
em 1925 com o objetivo de homenagear a passagem do centenário do nosso segundo Imperador Dom Pedro II. Cf. 
NUNES, Maria Thétis. História da Educação em Sergipe. Rio de Janeira: Editora Paz e Terra S/A, 1984, (p. 248). Sobre 
o assunto consultar também o livro da professora Eva Maria Siqueira Alvez “O Atheneu Sergpense – Traços de uma 
história". 
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Nacional da Criança. Dr. João Cardoso um “humanista” quando me refiro à sua preocupação com o 

outro e a sua luta em defesa da criança pobre e do magistério em Sergipe.  

  No segundo capítulo discorri sobre a trajetória docente do médico/professor João Cardoso 

Nascimento Júnior. O magistério como vocação; o Instituto de Educação Rui Barbosa em 1948; a 

participação do Professor João Cardoso na fundação da Escola de Serviço Social de Sergipe no ano de 

1954 e da primeira Faculdade de Medicina de Sergipe em 1963; a luta pela afirmação no campo 

científico; a direção da Faculdade de Medicina e o caminho para Reitoria da UFS em 1968.   

 No terceiro capítulo evidenciei o trabalho do Professor João Cardoso a frente do primeiro 

reitorado da Universidade Federal de Sergipe, no período de 1968 a 1972, guiando com mãos hábeis 

os primeiros passos da recém criada Instituição Federal de Ensino Superior em Sergipe. O Professor 

João Cardoso, presidiu os primeiros anos da Universidade Federal de Sergipe com muitas dificuldades. 

Necessitou colocar em evidência toda a sua habilidade, capacidade de articulação e diplomacia, a fim 

de iniciar um trabalho que viria a direcionar definitivamente a vida acadêmica da organização.  

 No quarto e último capítulo, outros legados profissionais do Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior, foram apontados. Destaquei sua atuação na Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado de Sergipe de 1972 a 1975, no Governo de Paulo Barreto de Meneses. Evidenciei a 

preocupação do Professor João Cardoso Nascimento Júnior com os profissionais docentes de Sergipe 

com a criação do Estatuto do Magistério de Sergipe; a aposentadoria compulsória aos 65 anos de 

idade, em 1983, depois de anos de dedicação à educação em Sergipe. As homenagens; as 

condecorações recebidas pelas contribuições em favor da educação no estado de Sergipe e no Brasil; o 

esquecimento e o silêncio desse intelectual na memória coletiva dos sergipanos; concluindo com o seu 

falecimento em 1988 e as homenagens Póstumas.  

E por fim as considerações, em que retomei as análises efetuadas durante os capítulos com o 

intuito de sintetizar o perfil histórico do personagem biografado. O medievalista Jacques Le Goff disse 

que o passado é uma construção sujeita a verificações sucessíveis, onde o pesquisador é levado a fazer 

reiterações constantes e acumulação de verdades particulares por parte dos historiadores.76 Ao 

construir essa trajetória, trilhei inúmeros caminhos; procurei não me perder na imensa documentação 

que cataloguei durante a construção desse estudo. Fiz escolhas, transformei vestígios, pistas, registros 

                                                 
76Cf. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: Enciclopédia Einaudi. Vol.1. Memória - História. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984, (p. 95-106). 
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descontínuos em História, na história de vida de João Cardoso Nascimento Júnior. Tentei ter cuidado 

com a escrita do meu texto, em apontar o personagem, não numa linearidade de percurso, nem apontei 

defeitos, fragilidades, nem as franquezas do homem João Cardoso Nascimento Júnior. Entretanto 

procurei destacar o papel que ele exerceu e as contribuições que ele proporcionou à História da 

Educação em Sergipe.  
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CAPÍTULO 1 

João Cardoso Nascimento Júnior: memórias e histórias de uma vida 
 

Mas... O que tem a ver você com aquela lenda que permeia a Cidade Maravilhosa do 
Rio de Janeiro e encanta minha vida desde a mais tenra idade, quando ainda corria 
pelas ruas de Piquete, a Cidade Paisagem?[...].77  
 

 

 
Figura 2: João Cardoso Nascimento Júnior (no chão) Edelvira (sentada), 
Josefina (em pé na cadeira).  Data: 27.12.1925. Autoria: Augusto Monteiro 
Photographo – Aparecida do Norte. Dedicatória no verso da foto: Fonte: 
Acervo particular da família Cardoso. 

 

                                                 
77Fonte: Poema intitulado “um herói não morre... Papai”. Escrito por Silvia Mota. Disponível em: 
http://www.silviamota.com.br. - Acessado em 2.3.2007. 
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João Cardoso Nascimento Júnior nasceu na cidade de Piquete no estado de São Paulo, em 1º de 

junho de 1918. Era filho de João Cardoso Nascimento e de Edelvira Brito do Nascimento. Joãozinho, 

como era carinhosamente chamado pelos familiares, era o mais velho de quatro irmãos. Na ordem, 

vinham João Júnior, Edelvira,78 Josefina e Olavo. Seu pai o senhor João Cardoso Nascimento, nasceu 

na cidade de Boquim, no Estado de Sergipe em 1886. Era filho de Antônio Joaquim Nascimento e 

Josefina Macedo. Saiu de Sergipe em 1905, seguindo para São Paulo em busca de oportunidade de 

trabalho. Ao chegar a São Paulo, instalou-se na cidade de Piquete-SP, onde conheceu Dona Edelvira 

Brito do Nascimento, natural da cidade de Piquete e nascida no ano de 1898. Dona Edelvira era filha 

de José Monteiro Brito e Honorina Rodrigues Brito.79  

O senhor Cardoso, como era chamado o pai do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, 

casou-se com Dona Edelvira quando esta ainda era quase uma criança, costume comum da época, em 

que homens mais velhos casavam-se com moças bem mais jovens. A diferença de idade entre os dois 

era de 12 anos. Em depoimento, a Irmã Aparecida80 diz que o pai conhecera sua mãe ainda criança, e 

que o primeiro presente que ele deu a ela tinha sido uma boneca.  

Para sustentar a nova família, o senhor Cardoso trabalhou na fábrica de Pólvora em Piquete–

SP.81 Homem inteligente, procurou estudar e tornou-se professor para melhorar de vida e instruir 

melhor os quatros filhos. Dotado de uma visão futurista, o João Cardoso (o pai) ajudou a trazer o 

progresso para a pequena cidade de Piquete-SP, organizando o cinema e a Banda Musical, da qual 

também era músico.82 João Cardoso Nascimento Júnior herdou do pai o gosto pela docência e também 

pela música. Ainda pequeno, aprendeu a tocar violino, tornando-se um conhecedor e apreciador da 

música clássica, tendo entre seus preferidos, artistas como Beethoven e Sebastian Bach.  

                                                 
78Edelvira Brita do Nascimento, irmã do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, tornou-se ainda muito jovem uma 
religiosa pertencente à Congregação das Irmãs Religiosas do Santíssimo Sacramento. Adotando o nome de Maria 
Aparecida Nascimento (Irmã Aparecida), estudou e formou-se no Curso Normal do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e 
foi professora desse Colégio nos anos de 1968 a 1973, lecionando as disciplinas Psicologia, Biologia e Puericultura. Reside 
atualmente no Convento das Irmãs Sacramentinas em Salvador-BA.  
79Informações obtidas através de um esboço de uma Árvore Genealógica desenhada pelo Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior e encontrava-se no seu Acervo Pessoal. (nota da autora).  
80 Informação obtida através de conversas telefônicas entre a autora e a Irmã Aparecida Nascimento (irmã do Professor 
João Cardoso), que se encontra no Convento das Sacramentinas em Salvador-BA, em 2.4.2007. 
81A fábrica de Pólvora foi inaugurada no dia 15 de março de 1909, pelo Presidente da República Dr. Afonso Pena. 
Disponível em: www.citybrazil.com.br - Acessado em 2.4.07.   
82Idem a nota 77. 
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Figura 3: Os pais e um tio do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. O pai o 
senhor Cardoso (de terno escuro); Edelvira Brito do Nascimento e um tio (de 
terno claro, o nome dele não consta na fotografia). Sem autoria. Sem data. Fonte: 
Acervo particular da família Cardoso. 

 
 

O menino João Cardoso Nascimento Júnior nasceu no período em que a primeira Guerra 

Mundial acabava e o Brasil procurava estabelecer-se economicamente para enfrentar o período pós-

guerra. Piquete-SP já tinha sido elevado à cidade em virtude da instalação da Indústria Bélica naquela 
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região. A cidade ficou conhecida como “Cidade Paisagem”, graças à sua posição privilegiada no sopé 

da Serra da Mantiqueira, onde está situada, no Vale do Paraíba, na porção Central Média do Rio 

Paraíba do Sul, junto à Rodovia de Lorena. Parte do seu território está dentro de uma área de 

Preservação Ambiental. 

A cidade de Piquete nasceu com a instalação do Registro de Itajubá83 em novembro de 1764, 

que ocasionou o pouso para os viajantes e tropeiros, que escolhiam aquelas imediações para descanso 

de suas tropas. Aos poucos, foram surgindo moradias e roças espalhadas, originando assim o bairro de 

Piquete. A origem do nome Piquete vem de “Corpo de tropas de soldados que forma uma guarda 

avançada”. Esse nome advém, no caso, de uma tropa auxiliar montada, que por muitos anos guarneceu 

o Registro de Itajubá, bem como o caminho para Minas Gerais, provocando o surgimento em suas 

proximidades de pousos para tropeiros e viajantes.84 

João Cardoso Nascimento Júnior cresceu e criou-se entre duas culturas, a paulista e a 

sergipana. Viveu seus primeiros anos de vida em sua cidade natal, Piquete-SP. Desde cedo, 

demonstrava sinais de intelectualidade, pois gostava muito de ler e era estudioso. Entre os seus livros, 

estava a Didática Magna de Joan Amós Comênio. O gosto pela leitura advinha dos ensinamentos de 

seu pai, o senhor João Cardoso. Todos os anos vinha com os pais e os irmãos menores, visitar os 

parentes que residiam em Sergipe. Segundo relato de familiares, Dona Edelvira gostava das visitas às 

terras sergipanas, porém sempre dizia que não desejava fixar residência neste estado, pois considerava 

Aracaju um lugar de “areais muito quentes”.85  

João Cardoso Nascimento Júnior iniciou seus estudos no ano de 1925 no Grupo Escolar de 

Piquete.86 A formação familiar do menino Joãozinho transcorria com tranqüilidade, quando Dona 

Edelvira, com 29 anos de idade e grávida de cinco meses, sofreu uma queda de rede, numa das vindas 

da família Cardoso a Sergipe. Ela teve um aborto causado pela queda e este provocou uma febre 
                                                 
83 Registro significava repartições arrecadadoras e fiscalizadoras, estabelecidas no começo do Ciclo do Ouro no Brasil. 
Onde eram cobrados os tributos das “entradas”, espécie de imposto sobre a circulação de mercadorias. A criação dos 
Registros tinha como objetivo reprimir o contrabando de ouro e diamantes e desempenhava também as funções da polícia, 
dificultando a movimentação de pessoas procuradas pela justiça. Atravessaram os séculos XVIII e XIX, sendo abolidos nos 
primeiros anos da República. Foram restabelecidos na Amazônia do século XX com o nome de “Registros Fiscais”. O 
Registro de Itajubá estava localizado na província de Minas Gerais. Foi mencionado no Relatório da Fazenda em 1827 e no 
ano de 1835 ainda existia e funcionava. Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br - Acessado em 19.3.07.                
84 História da cidade de Piquete-SP. Disponível em: http://www.exploravale.com.br - Acessado em: 19.3.07.  
85 Informações obtidas através de entrevistas concedidas à autora pela Sra. Juracy Flores Cardoso, viúva do Professor João 
Cardoso, em 9/8/2005. 
86O Grupo Escolar do Piquete foi criado em 25 de março de 1920. Fonte: Fundação Christiano Rosa. Disponível em: 
http://www.citybrazil.com.br - Acessado em 19/3/2007. 
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puerperal (infecção de origem purulenta consecutiva a um aborto ou a um parto em condições 

precárias) vindo a falecer. João Cardoso Nascimento Júnior, que na época estava com nove anos de 

idade, presenciou o falecimento de sua mãe. Com a morte prematura da esposa, o João Cardoso (o pai) 

decidiu retornar a Sergipe. Nesse retorno a sua cidade natal Boquim-SE, decidiu deixar os quatros 

filhos, Joãozinho, Edelvira, Josefina e Olavo, sob os cuidados dos avôs maternos o senhor José 

Monteiro Brito e Dona Honorina Rodrigues Brito (os avós de Guará, como os netos chamava-nos),87 

enquanto se estabelecia em Sergipe.  

João Cardoso Nascimento Júnior e os irmãos foram morar na fazenda do avô que ficava 

localizada na cidade de Piquete. O senhor José Monteiro Brito, descedente de portugueses era um 

homem muito sério e sóbrio. Com os acontecimentos envolvendo a sua família, acabou 

desentendendo-se com genro o senhor Cardoso atribuindo-lhe a culpa pela morte prematura da filha 

Edelvira. Com todos esses percalços o senhor José Monteiro Brito, decidiu dedicar aos netos muito 

amor e atenção, na busca de tentar suprir a falta dos cuidados maternos. Este acontecimento causou um 

afastamento entre as famílias Brito e Cardoso. Ao retornar a Sergipe, o senhor Cardoso começou a 

reorganizar sua vida, na intenção de preparar a vinda dos filhos pequenos definitivamente para a sua 

companhia.  

Segundo afirmou Maria Nely Santos: 

 

O espaço é entendido como o primeiro local onde a criança principia a inscrever a 
história, ou seja, a casa. O tempo corresponde à duração, ao período em que, sob a 
influência das condições culturais e do meio social, adquire individualidade, 
transforma-se em pessoa. Por último, a memória, definida não como um produto da 
imaginação, mas uma rememoração, tradição oral ou ainda como elemento que tem a 
‘profundidade de conservar certas informações passadas’. Estas vão desde os relatos 
dos acontecimentos vividos com avós, pais, irmãos, amigos, vizinhos, professrores, 
briquedos e brincadeiras, saberes e tradições transmitidos, até os segredos que se 
querem silenciados sem jamais serem esquecidos. 88 
 

Sendo um sujeito histórico, o tempo e memória fazem com que o recordar seja um ato coletivo 

que está intrinsecamente ligado a um contexto de natureza social e há um tempo que engloba uma 

construção, uma noção determinada; portanto, a lembrança é a recordação de um tempo revivido.  

Norbert Elias afirmou que: 

                                                 
87 Fotografia do avô paterno do professor João Cardoso Nascimento Júnior (ver anexo 3). 
88 Cf. SANTOS, Maria Nely. Professora Thétis: uma vida. Aracaju: Gráfica Pontual, 1999, (p. 75). 
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Para se compreender alguém, é preciso conhecer os anseios primordiais que este 
deseja satisfazer. A vida faz sentido ou não para as pessoas, dependendo da medida 
em que elas conseguem realizar tais aspirações. Mas os anseios não estão definidos 
antes de todas as experiências. Desde os primeiros anos de vida os desejos vão 
evoluindo, através do convívio com outras pessoas, e vão sendo definidas, 
gradualmente, ao longo dos anos, na forma determinada pelo curso da vida, algumas 
vezes, porém, isto ocorre de repente, associado a uma experiência especial grave.89 

 

 
Figura 4: A fazenda do senhor José Monteiro Brito, avô do Professor João Cardoso. Foi nessa fazenda 
localizada em Piquete no Estado de São Paulo onde o Professor João Cardoso N. Júnior viveu um período da 
sua infância junto com seus irmãos após a morte da sua mãe Edelvira, em companhia dos irmãos e dos 
familiares materno. Sem data. Autoria desconhecida. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 

                                                 
89 Cf. ELIAS, Norbert. Mozart - Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995 (p. 13). 
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Figura 5: Manuscrito no verso da fotografia (Figura 4). A Irmã Aparecida Nascimento ofereceu ao irmão João 
Cardoso N. Júnior, como agradecimento por ele ter proporcionado a sua ida até ao local onde viveram após a 
morte da mãe, quando ainda eram crianças. Sem data. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da família 
Cardoso.  

 

 

 

 

João Cardoso Nascimento Júnior seguiu para Lorena-SP, onde foi estudar no Colégio Salesiano 

São Joaquim90 no ano de 1929, em regime de internato, concluindo o 4º período iniciado no Grupo 

Escolar de Piquete-SP. No Colégio São Joaquim de Lorena, João Cardoso Nascimento Júnior cursou o 

1º e 2º ano Ginasial, entre os anos de 1930 a 1931.91  

                                                 
90 Colégio São Joaquim fundado pelos Padres Salesianos que chegaram à região de Lorena em 3 de março de 1890. Os 
salesianos vêm para Lorena a convite do Conde Moreira Lima, instalando-se no Chalé ao lado da Basílica de São Benedito, 
começando daí a funcionar o Colégio São Joaquim, inicialmente só para meninos. Inúmeros homens de extrema relevância 
do Brasil estudaram no Colégio São Joaquim de Lorena. Disponível em: http://www.salesianos.com.br - Acessado em 
23.3.2007.  
91 Informações obtidas em conversas telefônicas com a Secretaria do Colégio São Joaquim e com o Arquivo documental 
dessa instituição. Na ficha do aluno, João Cardoso Nascimento Júnior, estava escrito “João Cardoso Nascimento Filho”, 
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Em 1932, o já adolescente João Cardoso Júnior e os irmãos Edelvira, Josefina e Olavo, 

chegaram a Sergipe, para morar com o pai (Seu Cardoso), este já estava estabelecido em terras 

sergipanas. O senhor Cardoso na época residia na cidade de Boquim-SE, em companhia da sua mãe D. 

Josefina Macedo. Em entrevista, o senhor João Mello, relatou como era o pai de João Cardoso 

Nascimento Júnior e os benefícios que ele trouxe para a cidade de Boquim-SE, na década de 1930.  

Em seu depoimento o senhor João Mello relatou: 

 

João Cardoso, que era o pai de João Cardoso Nascimento Júnior. Esse homem foi um 
pioneiro lá, ele foi para Boquim por que a família dele, da mãe de João que era a avó 
do médico Da. Josefina, morava lá em Boquim. E ele foi para lá e começou a gostar 
da cidade também, começou há trabalhar um pouco pra melhorar a vida dos 
moradores, ele botou cinema, ele botou luz elétrica, aquela coisa toda... Ele foi uma 
figura fantástica lá para cidade e eu não conhecia João.  A família de João, todos eles 
são paulistas. E um tempo depois me chega João, Edelvira, Josefina, Olavo e uma 
que não era filha mais foi criada como se fosse filha, Guiomar. Ai Cardoso 
apresentou a família e eu fui saber que eles tinham chegado. Acho que a mulher dele 
(Seu Cardoso) tinha morrido há pouco tempo, lá em Lorena ou Guaratinguetá, uma 
coisa dessas... Piquete!  Falavam que quando eles chegaram lá em Boquim, João era 
o mais velho de todos, depois vinha Edelvira, depois vinha Josefina, depois vinha o 
Olavo que era o último, a outra não era paulista, era sergipana. E ele se referia muito 
à vovó de Guará, que eu acho que era a mãe da mãe dele, porque ele era órfão. A 
ligação era essa e quando João chegou era o mais velho de todos, já chegou com a 
idade de colégio e foi o primeiro que veio a Aracaju, os outros filhos ficaram lá, com 
Da. Josefina em Boquim uma temporada, [...].92 
 

 Nas memórias do senhor João Mello, percebeu-se a preocupação do senhor Cardoso com a 

formação dos filhos, inclusive com a de João Cardoso Nascimento Júnior que era o mais velho. Ao 

trazer os filhos para Sergipe, o senhor Cardoso, já tinha como propriedade uns sobrados antigos e 

reformados nas imediações do Mercado Central Thales Ferraz em Aracaju, um deles conhecido como 

“Vaticano” pela sua formação arquitetônica. Vivia do aluguel dos mesmos e do trabalho como 

professor no Colégio Tobias Barreto. A família Cardoso também tinha crescido em Boquim-SE, o 

senhor Cardoso adotara uma menina chamada Guiomar, formando agora uma família com cinco filhos.  

                                                                                                                                                                       
mas em conversa com a secretária do Colégio São Joaquim e a diretora do acervo documental da instituição tive a certeza 
de que se tratava da mesma pessoa, os dados pessoais conferiam com os meus. Contatos feitos em 23.3.07 e em 30.3.07 por 
telefone pelos E-mails: npr_iev@lo.unisal.com e csj@saojoaquimg12.br.  
92João Lourenço de Paiva Mello nasceu em Salvador em 24 de junho de 1921. Filho de José Maria de Carvalho e Mello e 
de D. Aurélia de Paiva Mello. Aos três anos de idade fixam residência na cidade de Boquim em Sergipe, terras do poeta 
Hemes Fontes, no ano de 1924. É também cantor, compositor, escritor e radialista. A entrevista com o Sr. João Mello 
concedida à autora aconteceu em sua residência no dia 18/5/2007. 
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 Em Aracaju, para que o adolescente João Cardoso Nascimento Júnior viesse a dar continuidade 

aos estudos, seu pai organizou um pensionato num dos antigos sobrados e convida Dona Eulália de 

Lourdes Macedo, que era professora e parente da família Cardoso, para vir cuidar do filho e de outros 

jovens boquienses que precisassem vir para Aracaju dar prosseguimento à vida escolar. Entre esses 

jovens encontrava-se o senhor João Mello.93  

 João Cardoso Nascimento Júnior reiniciou sua formação primeiramente no Colégio (Collegio) 

Tobias Barreto em 1932, onde o seu pai, também lecionava. O Colégio Tobias Barreto foi fundado em 

9 de maio de 1909 na cidade de Estância, no interior de Sergipe pelo professor José de Alencar 

Cardoso, conhecido como professor Zezinho.94 

Outra cultura esperava o jovem João Cardoso, diferente daquela com que ele se acostumara em 

Lorena durante o internato no Colégio São Joaquim e na fazenda do seu avô materno em Piquete. O 

Mercado Thales Ferraz, as ruas do centro de Aracaju no ano de 1932, o Rio Sergipe eram agora suas 

companhias, além de Dona Eulália e de Dona Eulina, que vieram de Boquim para cuidar do jovem 

João Cardoso Júnior no seu período de escolarização.  

Os cômodos do velho sobrado que era ocupado como pensionato eram grandes e confortáveis. 

Foram organizados para proporcionar um conforto ao menino João e às suas acompanhantes. Logo 

depois os outros filhos do senhor Cardoso, também vieram estudar na capital.  Edelvira (Irmã 

Aparecida) foi estudar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e se preparou para o Magistério.  

O Colégio pertencia à Congregação das Irmãs Religiosas do Santíssimo Sacramento,95 e ficava 

situado próximo ao prédio onde os irmãos Cardoso moravam. Quantos aos outros, Josefina e Olavo, 

não obtive informações sobre onde eles continuaram os estudos aqui em Sergipe. Do Colégio Tobias 

Barreto, João Cardoso Nascimento Júnior transferiu-se para o Colégio Atheneu Pedro II, onde 

permaneceu até terminar o curso secundário e o bacharelado em Ciências e Letras, em 1935. 

 

 

                                                 
93Cf. MELLO, João. João Ventura: cidadão de Aracaju. Crônicas sergipanas. 1ª Edição. Aracaju: Gráfica e Editora 
Triunfo, 2005. 
94Cf. MANGUEIRA, Francisco Igor Oliveira. Collegio Tobias Barreto: escola ou quartel: (1909-1945). Dissertação 
(Mestrado em Educação) Núcleo de Pós-Graduaçao em Educação da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 
2003.   
95Cf. COSTA, Rosemeire Marcedo. Fé, Civilidade e Ilustração: as memórias de ex-alunas do Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes (1903-1973). São Cristóvão, 2003. (Dissertação (Mestrado em Educação) – Núcleo de Pós-Graduação em 
Educação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe.  
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1.1- A Adolescência em Sergipe 

 

O tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de um 
modo narrativo, em compensação, a narrativa é significativa na medida 
em que esboça os traços da experiência temporal.96 

 

 
Figura 6: João Cardoso Nascimento Júnior com 13 anos de idade. Sem 
data. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 

 

 

 

                                                 
96 Cf. RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tradução Constança M. César. Campinas: Papirus, 1994,  (p. 15) 
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João Cardoso Nascimento Júnior chegou a Sergipe no ano de 1932, época em que o estado 

encontrava-se sob a administração do Militar Augusto Maynard Gomes (1886-1957)97, e entre os 

problemas enfrentados na época, destaca-se a seca que assolava Sergipe, fenômeno que vinha 

influenciando diretamente a economia, devido à não-arrecadação dos impostos, ocasionando com isso 

débitos sucessivos aos cofres do Governo Estadual. Desde 1931, o estado de Sergipe vinha, segundo o 

Historiador Ibarê Dantas98, passando por modificações significantes. No que diz respeito à educação, o 

ideário era a Educação Nova, na tentativa de superar a escola tradicionalista.   

Sergipe seguia o ritmo rotineiro. Os governantes e as autoridades políticas e militares 

dedicavam-se ao banditismo dos grupos de cangaceiros liderados por Virgulino Ferreira da Silva, o 

Lampião, sem nenhum sucesso, e à abertura de novas estradas. Entre as obras que se destacaram nesse 

período estão a Ponte de Pedra Branca e a abertura do Canal de Santa Maria, com respaldo do Governo 

Federal. O país era governado pelo militar Getúlio Dornelles Vargas.  

Em Aracaju, as mudanças advinham dos aterros e da construção da “Casa da Criança de 

Sergipe” 99, em 17 de março de 1932, e logo depois a criação da Inspetoria de Higiene e Assistência 

Escolar, determinada pela Política Nacional de Assistência a Criança. 

 Segundo Moysés Kuhlmann Júnior100, na década de 1930 foram ampliadas as discussões 

relacionadas à educação da infância brasileira. O governo iniciou um período em que a preocupação 

com o atendimento e com a educação da criança era prioridade, promovendo o desenvolvimento de 

instituições, a exemplo de jardins de infância, casa maternal e creches, onde as crianças da faixa etária 

entre quantro e sete anos tivessem assistência médica, física e psicológica. 

  A política em Sergipe estava nas mãos das lideranças tenentistas, que se declaravam avessos à 

política partidária e aos políticos tradicionais. Em 1932, a Legião de Outubro tornava-se o “Clube 3 de 

Outubro”, que tinha como objetivo agregar e selecionar lideranças simpatizantes do Governo para 

influenciar no projeto político transformador, que tivesse  como finalidade principal contrabalancear as 

                                                 
97Augusto Maynard Gomes era militar e governou o estado de Sergipe entre 16.11.1930 a 27.3.1935. Fonte: Anexo 1 – 
República. Governantes de Sergipe -1889-2002. Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). 
Rio de Janeiro: Tempo Brasiliense, 2004 (p.305-306). 
98 Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasiliense, 2004.  
99 Cf. LEAL, Rita de Cassia Dias. O primeiro Jardim de Infância de Sergipe: contribuição ao estudo da Educação 
Infantil (1932-1942). Dissertação (Mestrado em Educação). São Cristóvão – SE, 2004.  
100 Cf. KUHLMANN Jr. Moysés. Educando a Infância Brasileira. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA Filho, 
Luciano e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. 3ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2003  
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investidas dos grupos conservadores sobre o Governo Federal.101 Na esfera nacional, o debate 

principal era a constitucionalização do país, pois os grupos tenentistas102 temiam, com as eleições, a 

volta da Oligarquia no Brasil. Na Revolta de 1932, promovida pelos paulistas, o Presidente Getúlio 

Vargas promete a convocação da Constituinte, marcando as eleições para 1933. A luta armada dos 

constitucionalistas ficou restrita ao estado de São Paulo. Os governos do Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais, que a princípio viam com bons olhos a campanha pela constitucionalização, resolveram não 

enfrentar a força militar do governo federal. Isolados, os paulistas não tiveram condições de manter 

por muito tempo a revolução e assim, em outubro de 1932 assinaram a rendição.  

Em Sergipe, na época, foram criados dois partidos: o primeiro a União Republicana de Sergipe 

(URS), liderado pelo grupo de usineiros, que tinha como representante o Coronel Gonçalo Rollemberg 

do Prado; o segundo foi o Partido Social Progressista (PSP), que tinha como maior expressão e ex-

presidente do estado, o médico Maurício Graccho Cardoso103. A Igreja Católica também atuou através 

da Liga Eleitoral Católica (LEC), que foi criada em 1932, cujo objetivo era organizar o eleitorado 

católico.104    

 Como qualquer jovem adolescente, João Cardoso Nascimento Júnior estava alheio aos 

movimentos políticos da época. Interessava-se pelos estudos, novas amizades e início de sua carreira 

de atleta. Apaixonado por esporte, começou a praticar remo nas águas do Rio Sergipe e natação no 

Cotinguiba Sport Club. Porém, foi o futebol que o deixou famoso e disputado pelos times locais, 

chegando a jogar aos domingos, pela manhã no Cotinguiba Sport Club, e à tarde, pelo Club Sportivo 

Sergipe. Esportista amador, o craque era conhecido como “o Paulistinha”: 

 
Vinham buscar ‘o Paulistinha’ de carro e tudo, para jogar, ele era um grande 
esportista, e era musculoso, era forte.  Eu o tinha como amigo, era uma pessoa que eu 

                                                 
101 Cf. Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasiliense, 2004.  
(p.81). 
102 O tenentismo teve suas origens calcadas na crise do sistema oligárquico de 1910 a 1930. Os militares e funcionários 
públicos eram uma fração institucionalmente organizada da sociedade brasileira, de características agrárias e exportadoras, 
as quais apresentavam em expansão. A sustentação social das oligarquias encontrava-se entre a população rural. A política 
e o sistema eleitoral. Fundamentados no mandonismo local, estabeleciam uma rede de alianças que se assentava na 
patronagem e no clientelismo. Cf. JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. O coronelismo: uma política de compromissos. 
São Paulo: Brasiliense, 1986. 
103 Maurício Graccho Cardoso nasceu em Estância-SE em 09 de agosto de 1874 e morreu no Rio de Janeiro no ano de 
1950. Era filho do Professor Brício Cardoso. Governou Sergipe entre os anos de 1922 a 1926. Cf. BARRETO, Luiz 
Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007, (p.72 a 77).   
104 Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasiliense, 2004.  
(p.81). 
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gostava muito. Como se fosse um irmão mais velho e neste tempo eu tinha um irmão, 
mas ele era novinho, então eu fiz uma amizade grande com ele, ele era muito bom 
comigo, me ajudava na lição, assim como Seu Cardoso também. [...].105 
 
 

 
Figura 7: Professor João Cardoso Nascimento Júnior (de pé primeiro à direita), junto do seu time de futebol. 
(ver escritos no verso da fotografia na figura 8) Data: 1932. Autoria desconhecida. Fonte: Acervo particular da 
família Cardoso. 

                                                 
105

João Mello nasceu em Salvador (BA), em 24 de junho de 1921, aos três anos de idade passou a morar com os pais em 
Boquim (SE). Na adolescência, já morando em Aracaju, recebeu a influência musical de amigos. Então, passou a circular 
nos auditórios das emissoras de rádio. Aos 19 anos foi para o Rio de Janeiro, a convite de Sílvio Caldas. Entrevista 
concedida à autora pelo senhor João Mello, na sua residência em 18.5.2007. Destaco no texto a importância das memórias 
do senhor João Mello como subsídio para construção deste estudo biográfico. 
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Figura 8: Manuscrito do Professor João Cardoso no verso da fotografia (verso da figura 7). Contendo a escalação 
do Time com os nomes dos jogadores e as posições ocupadas por eles. Na fotografia não foi possível identificar a 
qual time pertenciam os atletas. 
 

 

 

A carreira de ”atleta” do adolescente João Cardoso Nascimento Júnior era conciliada com a 

formação intelectual, como aluno do Colégio Atheneu Pedro II, em Aracaju, demonstrava um caráter 

humanitário, segundo afirmou a Irmã Aparecida (Edelvira)106, que foi aprimorado durante a construção 

de sua formação profissional.  

Em 1934, concluiu o secundário, iniciando o Bacharelado em Ciências e Letras, também no 

Colégio Atheneu Pedro II. Nesse período João Cardoso Nascimento Júnior teve como colegas de 
                                                 
106A autora manteve vários contatos por telefone entre os meses de abril, maio e junho de 2007, com a Irmã Aparecida 
(Edelvira), irmã do Professor João Cardoso, que se encontra em Salvador na Congregação das Irmãs Religiosas do 
Santíssimo Sacramento. O “caráter humanitário” citado pela irmã do Professor João, estava relacionada com a forma como 
o mesmo ajudava aos amigos nas tarefas escolares e nas difuculdades em alguma matéria, durante o período no Athene 
Pedro II.    
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Bacharelado alguns intelectuais sergipanos que se destacaram, assim como ele, na Medicina, na 

Advocacia e na Engenharia, a exemplo de Lauro Fontes107, José Calasans Brandão108, Antônio Garcia 

Filho109, entre outros. Na sua saída do Colégio Atheneu Pedro II, em 1935, ano de conclusão do Curso 

de Bacharelado em Ciências e Letras, cruzou com outros nomes de destaque na historiografia 

sergipana, como o professor Manoel Cabral Machado e a professora e historiadora Maria Thétis 

Nunes. Ambos trouxeram para este estudo grandes contribuições através dos depoimentos sobre a 

convivência, a amizade e a participação na vida profissional do Professor João Cardoso.     

 Em 1935, o Colégio Atheneu Pedro II, estava no auge, uma época mágica, de grande 

movimento cultural, grandes professores, e em sua direção estava o professor Joaquim Sobral.110 João 

Cardoso Nascimento Júnior, concluinte do curso de Bacharelado, participou ativamente do Grêmio 

Estudantil Cultural Clodomir Silva, que, segundo depoimento do senhor João Mello, fez “a glória da 

sabedoria em Sergipe”.111  

 Não foi possível fazer um levantamento sobre a participação do Professor João Cardoso no 

Grêmio Estudantil Cultural Clodomir Silva, nem discorrer sobre sua formação no Colégio Atheneu 

Pedro II devido à impossibilidade de pesquisar no Arquivo do Colégio Atheneu Sergipense. Segundo a 

professora Eva Maria Siqueira Alves, responsável pelo arquivo desse colégio, no período da pesquisa, 

tal arquivo encontrava-se impossibilitado para consultas, referentes às datas (1932-1935), tendo em 

vista que os documentos da década de trinta do século XX estavam ainda em fase de organização. As 

informações apresentadas foram fornecidas pelo livro do radialista, cantor e compositor João Mello e 

também com outras entrevistas que contribuíram significativamente com o estudo aqui apresentado. 

 Em 1935, o senhor Cardoso recebeu em seu sobrado, a pedido do amigo Dr. José Maria de 

Carvalho e Mello e de sua esposa Dona Aurélia de Paiva Mello, o filho mais velho do casal, João 

                                                 
107 Lauro Fontes, Engenheiro, nasceu em 1915 em Laranjeiras-SE, filho de Sindulfo Fontes. No final da década de 1930 e 
início da década de 1940, fez um levantamento histórico com José Calasans sobre Sergipe. Disponível em: 
http://www.infonet.com.br - Acessado em 12-3.2007.  
108 José Calasans Brandão nasceu em Aracaju-SE em 14 de julho de 1915 e faleceu em Salvador-BA em 28 de maio de 
2001. Intelectual de destaque na História de Sergipe destacou-se na vida sergipana na década de 1950. Foi professor da 
Escola Normal e do Atheneu, depois se destacou em Salvador como professor universitário. Cf. BARRETO, Luiz Antônio. 
Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007, (p.81 a 88).   
109 Antônio Garcia Filho, natural de Rosário do Catete, destacou-se na Medicina, na política e na área da cultura em 
Sergipe. Participou ativamente da fundação da Faculdade de Medicina da qual foi diretor por muitos anos. Disponível em: 
http://www.infonet.com.br Acessado em: 12.3.2007. 
110Cf. SANTOS, Maria Nely. Professora Thétis: uma vida. Aracaju: Gráfica Pontual, 1999, (p.89). 
111Cf. MELLO, João. João Ventura: cidadão de Aracaju. Crônicas sergipanas. 1ª Edição. Aracaju: Gráfica e Editora 
Triunfo, 2005, (p.41-60). 
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Lourenço de Paiva Mello, que veio de Boquim prestar o exame de admissão para estudar no Colégio 

Atheneu Pedro II. O menino João Mello conviveu com a família Cardoso no velho sobrado “o 

vaticano”, e relembrou em seu depoimento os anos que passou em companhia do senhor Cardoso e dos 

filhos Joãozinho, Edelvira, Josefina, Olavo e Guiomar. Relatou que, quando a saudade da família que 

ficará em Boquim atacava, o menino João Mello tinha os Cardoso que o acolhiam, acalmavam e o 

auxiliavam com as atividades escolares do seu primeiro ano como ginasiano em Aracaju: 

 
Seu Cardoso (o pai) também sabia Matemática como gente grande e foi a matéria que 
mais me maltratou, eu chegava em casa com umas folhinhas e dizia: - Seu Cardoso, 
isso aqui num pode! Esse problema não tem solução (risos). Eu mostrava a ele e ele 
dizia: - Isso é fácil! Era um homem fantástico, e João também, João me ajudou muito 
tempo, não me salvou do ‘trote’, mas... (risos). Em compensação me orientou muito. 
Aí vem A fase que ele vai fazer Faculdade, e neste tempo se tirava e cinco anos, 
depois mais dois de Curso Complementar, assim que chamavam. Eu não consegui 
fazer o curso complementar não, nem o Bacharelado, aí ele (João Cardoso Júnior) fez 
para Medicina e foi estudar no Rio de Janeiro. [...].112 

 

 João Cardoso Nascimento Júnior, ao terminar o curso de Bacharelado em Ciências e Letras no 

Colégio Atheneu Pedro II, em 1935, antes da sua ida para o Rio de Janeiro, ingressou no Campo de 

Tiro em Aracaju para cumprir os compromissos com o serviço militar. Após iniciar o curso no Campo 

de Tiro de Guerra, João Cardoso Nascimento Júnior foi dispensado dos serviços militares devido a um 

problema de saúde apresentado nos exames realizados para o ingresso dos jovens no serviço militar. 

 Segundo relatou da senhora Juracy Flores Cardoso: 

 

João veio para cá estudar no Atheneu, então terminou o curso de professor. Ele não 
serviu o Exército porque tinha um problema de pressão alta já aos dezessete anos de 
idade. Ele dizia ao pai que queria ir embora daqui, dizia que queria ir para o Rio de 
Janeiro, onde poderia estudar Direito, ou seguir a carreira de Diplomata. Ele tinha 
tendência assim para a Diplomacia. E foi para o Rio de Janeiro, passou em Direito, 
mas não gostou, então resolveu fazer Medicina. [...].113   
 

                                                 
112Entrevista concedida à autora pelo senhor João Mello no dia 18/052007 – Verificar a história do “trote” sofrido pelo Sr. 
João Mello, esta no livro do autor: “João Ventura: um cidadão de Aracaju”. (Ver Bibliografia). 
113 Entrevista concedida à autora pela senhora Juracy Flores Cardoso, viúva do Professor João Cardoso, em sua residência 
no dia 9.8.2005. 
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 O problema de saúde apresentado pelo Professor João Cardoso na época foi uma elevação da 

pressão arterial,114 que aos 17 anos impossibilitou-o, de servir ao Exército Brasileiro como soldado. 

Dispensado dos serviços militares, resolveu viajar ao Rio de Janeiro para cursar o preparatório de 

ingresso em uma Faculdade. Nesse período surgiram as dúvidas do jovem João em relação à carreira 

profissional que deveria seguir. Em Aracaju, na década de 1930, os jovens ao terminarem seus estudos, 

partiam para a cidade de Salvador ou para outros estados como o Rio de Janeiro ou São Paulo, para dar 

continuidade a sua formação intelectual e profissional.  

Conforme relatou o professor Manoel Cabral Macahdo em seu depimento: 

 

Bom! Provavelmente eu conheci João Cardoso Nascimento Junior em 1935. Nesse 
tempo, nós estávamos nos preparando para fazer o vestibular. Íamos fazer o 
vestibular de Direito. Eu estudava no Atheneu e ele já tinha feito o curso ginasial, 
parece-me. E nós estudávamos aqui, tínhamos aula particular para tentarmos o 
vestibular no ano de 1936, em Salvador. Sei até que nós nos conhecemos jovens, nos 
preparando para entrar numa Faculdade, ele era muito brilhante, muito hábil, muito 
inteligente e acontece que nós íamos fazer Direito, decidimos ir para Salvador, sendo 
que não conseguimos fazer,  porque da minha parte, do meu grupo, que era eu, 
Fernando Maia, Luciano Mesquita. Pois, tínhamos terminado o curso secundário, 
daquele ano de 1935 e deveríamos fazer o Curso Complementar, porque nós pegamos 
a Reforma Francisco Campos e depois terminamos e fomos para Bahia fazer 
vestibular e nunca mais eu vi João Cardoso. Não sei se nesse tempo, ele foi para o 
Rio. Soube depois que João Cardoso tava estudando Medicina. Quando eu 
esperava que ele fosse estudar Direito, ele inventou sobre Medicina. E como 
ele havia concluído o Curso Secundário antes de nós, ele não pegou parece-me 
também a Reforma de Francisco Campos e foi fazer o vestibular de Medicina 
lá no Rio. Mas, anos depois ele chegou formado aqui [...].115 
 

 A história de vida de João Cardoso Nascimento Júnior encerrou um conjunto de significado. 

Cada análise dos documentos deixados por ele em seu acervo pessoal, guardados cuidadosamente 

pelos seus familiares, possibilitou representar, através das interpretações das fontes coletadas, os 

rumos que o jovem João Cardoso deu a sua vida profissional, as decisões e suas escolhas. Foi na 

narrativa sobre a sua trajetória que segui os fios condutores de diferentes formas, cores e tamanhos, 

cheios de armadilhas que muitas vezes me fizeram perder o rumo.  

                                                 
114 Informações obtidas através de entrevistas com a viúva do Professor João Cardoso Nascimento Júnior a senhora Juracy 
Flores Cardoso, concedida à autora em 9/08/2005; 22/6/2007 e 12/7/2007. 
115 Entrevista concedida à autora pelo professor Manoel Cabral Machado na sua residência no dia 17.6.2007. 



 71 

 Portanto, as memórias guardadas em seu acervo pessoal e na memória coletiva daqueles que 

compartilharam com ele suas experiências traziam-me de volta aos caminhos e à possibilidade de 

narrar sua história de vida. Nessa volta, tornava-me senhora do passado, condutora da trama que 

escolhi para investigar, transformando-a em um objeto relevante de estudo historiográfico dentro da 

História da Educação em Sergipe. “Seguir o fio do itinerário particular de um homem implicou 

inscrevê-lo num grupo de homens que, por sua vez, são situados na multiplicidade dos esforços e 

tempo de trajetória convergente”.116 

  A historiadora Regina Abreu advertiu que:  

 

Numa perspectiva antropológica, histórias banais ou extraordinárias encerram 
significados. Os significados que não se encontram imediatamente revelados ao nível 
da experiência sensível, mas que demandam um complexo trabalho de decodificação, 
análise, interpretação. [...] 117 
 

  Observei durante a análise das fontes coletadas para construção deste estudo uma característica 

peculiar do biografado, a de identificar cada fonte deixada em seu acervo pessoal, principalmente nas 

fotografias. Intencionalmente ou não João Cardoso Nascimento Júnior deixou um acervo pessoal com 

pistas e caminhos a serem seguidos, desejosos para serem transformados em história.  

Para Edward Thompson:  

 

A evidência intencional (evidência oferecida intencionalmente à posteridade) pode 
ser estudada, dentro da disciplina histórica, tão objetivamente quanto à evidência não-
intencional (isto é, a maior parte da evidência histórica, que sobrevive por motivos 
independentes das intenções dos atores).118   

 

Com a carreira militar interrompida, João Cardoso Júnior iniciou a partir daí a sua trajetória em 

busca da sua formação profissional. Para a historiadora Beatriz T. Daudt Ficher, a curiosidade de 

desvendar a trajetória de uma figura singular a partir de um contexto de referenciais acontece quando 

essa curiosidade acaba somando-se ao desejo de desenvolver um sólido arcabouço investigativo. O 

investigador de histórias de vida deve sentir prazer em realizar buscas a “lá Sherlok”. Esta tomada de 

                                                 
116Cf. BASTOS, Maria Helena Câmara. Pro pátria laboremus: Joaquim José de Menezes Vieira (1848-1897). Bragança 
Paulista: EDUSF, 2002, (p. 34). 
117Cf. ABREU, Regina. A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil. Rio de Janeiro: 
Artemídia ROCCO, 1996, (p.20) 
118 Cf. THOMPSON, E.P. A Miséria da Teoria. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1981, (p.36) 
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atitude por parte do historiador, para Ficher, provavelmente será rebatida pela “intransigência de 

determinados segmentos da academia”.119 

 

 
Figura 9: João Cardoso N. Júnior, fardado como aluno do Campo de Tiro de 
Guerra em Aracaju. Data: 20.11.1935. Sem Autoria. Fonte: Acervo particular da 
família Cardoso. No verso da fotografia encontra-se escrito: “Aracaju, defronte à 
penitenciaria depois do Exame de Tiro”. 

 
 
 

                                                 
119Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006, (p.263-278). 
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1. 2 - A opção pelo sacerdócio médico 
 

A biografia é uma troca humana, é o que chamei ‘um aperto de mão através do 
tempo’. É um ato de solidariedade humana e, à sua própria maneira, um ato de 
reconhecimento e de amor. Talvez sua subjetividade romântica seja precisamente sua 
força. Confirma nossa necessidade de encontrar nosso ‘self’ no outro, de não 
estarmos sempre sós.120  
 

 

 
Figura 10: Fotografia do Álbum de Formatura em Medicina. Dr. João 
Cardoso Nascimento Júnior. Faculdade de Medicina da Bahia. Data: 
19.12.1945. Autoria desconhecida. Fonte: Acervo particular da família 
Cardoso. 

                                                 
120Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.217). 
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 João Cardoso Nascimento Júnior partiu de Aracaju no início do ano de 1936, rumo ao Rio de 

Janeiro, a bordo de um navio de passageiros. Ao desembarcar, seguiu para um pensionato no Bairro da 

Glória, mas logo depois se mudou para um pensionato melhor que ficava no Bairro da Tijuca. A 

escolha de mudar de pensionato foi feita pelo seu pai o senhor Cardoso, com o intuito de proporcionar 

ao filho um melhor conforto. Instalado no Rio de Janeiro, João Cardoso começou a fazer o curso 

preparatório para ingressar na Faculdade de Direito.  

 A carreira de diplomata era um sonho, mas diante da dificuldade de formação da carreira 

diplomática no Brasil, esse sonho ficou para traz; porém, a habilidade da diplomacia, mesmo sem 

formação na área, acompanhou-o por toda a sua trajetória de vida e profissional. João Cardoso, no 

período de preparação para entrar num curso superior, desistiu de cursar Direito e acabou fazendo a 

opção pela Medicina; prestou então exames para a Escola de Medicina e Cirurgia do Instituto 

Hahnemaniano121 em 1937. 

 Iniciou o curso de Medicina no Rio de Janeiro com 19 anos de idade no ano de 1937, cheio de 

planos e vivendo a plenitude da vida na “Cidade Maravilhosa”, nas farras com os amigos. A praia de 

Copacabana era ponto de encontro dos jovens futuros médicos.  Para Vavy Pacheco Borges, as 

melhores biografias são aquelas em que o autor não se esconde e constrói sua narrativa acompanhando 

seu percurso de pesquisa. 122 

 Nos dois últimos anos, como aluno da Escola de Medicina e Cirurgia do Instituto 

Hahnemaniano, João Cardoso Nascimento Júnior apresentou um problema pulmonar, uma infiltração 

no pulmão direito. Segundo depoimento de Dona Juracy Flores Cardoso, nessa época no Rio de 

Janeiro, o jovem João Cardoso farreava muito, levando-o a um diagnóstico de princípio de 

Tuberculose, causando seu afastamento do curso de Medicina por quase dois anos. Em tratamento, 

                                                 
121O Instituto Hahnemanniano do Brasil foi fundado em 1859, com o objetivo de propagar a Homeopatia em nosso meio. 
Não conseguindo, por puro preconceito, introduzir o ensino da Homeopatia na Faculdade de Medicina do Rio, em 
10.4.1912, o Presidente do IHB, Doutor Licínio Cardoso, fundou a Faculdade Hahnemanniana, e em 1916, o Hospital 
Hahnemanniano, com instalações na Rua Frei Caneca, 94, em terreno e edificações obtidas do Governo da República. Em 
1924, atendendo a exigência do Conselho Superior de Ensino, passou a denominar-se Escola de Medicina e Cirurgia do 
Instituto Hahnemanniano do Brasil. Em 7 de dezembro de 1948, tendo em vista o grau de desenvolvimento alcançado pela 
Escola, esta desvinculou-se do Instituto Hahnemanniano e organizou-se como sociedade civil, cujos sócios eram 
exclusivamente seus próprios docentes. Seu estatuto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 1950, 
homologado pelo Ministro da Educação e Saúde em 17 de maio e registrado no Registro Civil das pessoas Jurídicas com o 
nº. 1.121, de 26 de setembro de 1949 (D.O.U. de 24.9.1949). Disponível em: 
http://www.unirio.br/ccbs/medicina/medicina.htm - Acessado em 9.3.2007. 
122 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005 (p.218). 
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seguiu para o Sanatório de Palmyra na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, onde permaneceu 

por seis meses. 

 

 
Figura 11: João Cardoso Nascimento Júnior. Local onde foi tirada a fotografia esta manuscrita no verso: 
“Posto 2, em Copacabana”. Data: 28 de março de 1936. Autoria desconhecida. Fonte: Acervo particular da 
família Cardoso. 

 
 

 Não se sentindo devidamente curado, pediu ao pai para retornar a Sergipe a fim de continuar o 

tratamento. O senhor Cardoso, atendendo ao pedido do filho, aluga uma casa no município de Divina 

Pastora-SE123, cidade escolhida por ser, na época, associada ao clima de montanha, pelas variadas 

espécies de árvores pertencentes à Mata Atlântica. Nessa cidade João Cardoso Nascimento Júnior 

                                                 
123Acredita-se que o Município de Divina Pastora, distante 39 quilômetros de Aracaju, nasceu de um dos 400 currais de 
gado existentes em Sergipe na época da invasão holandesa. A plantação de cana-de-açúcar, que mantinha a pecuária e 
prevalecia na povoação, tempos depois deu lugar à cultura da cana-de-açúcar. Mas aos poucos os engenhos, que 
alavancaram a economia local e asseguravam emprego para os moradores, foram se fechando e deixando a população em 
situação difícil. O clima já serviu de sanatório a céu aberto quando tínhamos grandes árvores em torno da cidade. O clima 
associado ao de montanha, com água potável de boa qualidade e muitas árvores, as pessoas eram curadas de doenças 
graves, a exemplo da tuberculose. Disponível em: http://www.infonet.com.br - Acessado em 21/3/2007. 
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permaneceu durante dois anos, tendo como companhia os livros, entre eles o do poeta Raul de Leoni124 

por cuja obra tinha muita admiração. A leitura serviu para ajudar no tratamento do jovem João e 

apressar sua volta à vida acadêmica.  

O afastamento do jovem João Cardoso do curso de Medicina não o abalou, pois entre os livros 

estavam os que necessitavam para continuação da sua formação profissional como médico. Passados 

os dois anos, João Cardoso retornou ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao Curso de Medicina. Na 

volta, o jovem estudante tomou a decisão de continuar seus estudos em Salvador na Faculdade de 

Medicina da Bahia125 Além de ficar próximo aos seus familiares em Sergipe a escolha da instituição 

deu-se pela sua tradição na formação de profissionais que atuavam na Medicina no país desde a sua 

fundação.  

O atraso em sua formação como médico, causado pelo problema de saúde, não trouxe maiores 

conseqüências. Instalado em Salvador, deu continuidade aos seus estudos, agora com a vida mais 

tranqüila, diferente daquela que levava no Rio de Janeiro. João Cardoso, mais maduro e responsável, 

com o apoio da família, voltou a dedicar-se à sua formação profissional.  

Segundo Norbet Elias: 

 

Para se compreender alguém, é preciso conhecer os anseios primordias que este 
deseja satisfazer, a vida faz sentido ou não para as pessoas, dependendo da medida 
em que elas conseguem realizar aspirações. Mas os anseios não estão definidos antes 
de todas as experiências. Desde os primeiros anos de vida, os desejos vão evoluindo, 
através do convívio com outras pessoas, e vão sendo definidos, gradualment, ao 
longo dos anos, na forma determinada pelo curso da vida; algumas vezes, porém isso 
ocorre de repente, associada a uma experiência especialmente grave. [...].126  
 

                                                 
124O poeta Raul de Leoni Ramos nasceu em 30 de outubro de 1895, em Petrópolis, tendo concluído, em 1916, o 
Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Produziu uma obra literária 
respeitável, que se destaca por não se enquadrar em rótulos, transitando do Parnasianismo ao Simbolismo, como entendem 
os críticos que se dedicam à sua produção literária, que veio à luz em um momento de transição da literatura brasileira. 
Entre suas obras estão: “Ode a um Poeta Morto 1919)”, em homenagem a Olavo Bilac. “Luz Mediterrânea” (1922), 
reeditado em 1928. A importância de sua obra fez com que se editasse, em 1961, a antologia de poemas “Trechos 
Escolhidos”.  Antes dos 20 anos de idade já atuava como colaborador das revistas “Fon-Fon!” e “Para Todos”, e dos 
periódicos “Jornal do Brasil”, “Jornal do Commércio”, “O Jornal” e “O Dia”. Desportista, representou o Clube Icaraí em 
competições de natação e remo. Também atuou como diplomata, tendo servido na embaixada brasileira em Montevidéu, 
em 1918. Faleceu em Itaipava, no dia 21 de novembro de 1926. Disponível em: http://www.alv.org.br – Acessado em 
23/4/2007.  
125 Faculdade de Medicina da Bahia, primeira instituição de Ensino Superior público brasileira, foi criada por D. João 
(futuro D. João VI) em 1808, na sua estadia em Salvador, vindo de Portugal com a Corte Portuguesa, assim deslocando a 
capital do país de Lisboa para o Brasil. 
126 Cf. ELIAS, Norbert. Mozart – Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, (p.13) 
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A maturidade em relação à carreira de médico e a mudança para a Faculdade de Medicina da 

Bahia significaram para João Cardoso N. Júnior uma possibilidade de aquisição de disposições 

independentes ao mercado econômico, proporcionou-lhe a aquisição de novos instrumentos, saberes e 

práticas significativas.127 Nas imagens analisadas na seqüência, observou-se João Cardoso Júnior entre 

os alunos da Faculdade de Medicina da Bahia em uma aula de Anatomia: 

 

 
Figura 12: João Cardoso Nascimento Júnior, numa aula de Anatomia na Faculdade de Medicina 
da Bahia. Sem Data. Sem Autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 

 

 João Cardoso Nascimento Júnior formou-se no dia 19 de dezembro de 1945, na 125ª Turma de 

Médicos da Faculdade de Medicina da Bahia128, uma das instituições mais antigas e respeitadas do 

Brasil. Especializou-se em Cirurgia da Tuberculose129, sob a orientação do Professor José Silveira, na 

Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1943.  

                                                 
127Cf. FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. A produção dos estudos biográficos sem Sergipe e as principais 
contribuições para a história da educação. In: SOUZA, Elizeu Clementino. (Org.). Autobiografia, história de vida e 
formação: pesquisa e ensino. Porto Alegre/Salvador: EDIPUCRS E EDUNEB, 2006, (p. 148-149). 
128 Ver convite de Formatura (anexo 3). 
129 Ver fotografia dos alunos do Curso de Especialização em Tuberculose. (anexo 4).  
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Figura 13: Placa da 125ª Turma de Médicos da Faculdade de Medicina da Bahia. Data 19.12.1945.  Fonte: Álbum de 
Formatura do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, pertencente ao Acervo particular da família Cardoso.  

 

 O Diploma de médico foi registrado sob o nº. 5077 no Livro M-4, Folha 167, em 25 de 

novembro de 1946 no Ministério de Educação e Saúde, na Diretoria do Ensino Superior,130 

conferindo-lhe o Grau de Médico, podendo exercer a sua profissão nos Estados Unidos do Brasil com 

os direitos e prerrogativas concedidos pelas Leis da República Brasileira.  

                                                 

130 Diploma de Médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior. A Carteira de Identidade Médica de Nº. 09, apresenta-se com o registro de Nº. 87 de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina de Sergipe.  
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Figura 14: Diploma de médico do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Documento de aprovação nos exames 
das Matérias do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Bahia. Data: 19.12.1945. Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.   
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1.3 - O casamento e a volta ao Rio de Janeiro 

 

A biografia histórica, hoje reabilitada, não tem por vocação esgotar o absoluto do “eu 
de um personagem”, como já se quis e ainda se quer. [...]. Ela é o melhor meio de 
mostrar os laços entre o passado e o presente, memória e projeto, indivíduo e 
sociedade e de experimentar o tempo como prova de vida. [...] A biografia é o local 
por excelência da condição humana em sua diversidade, se ela não isola o homem de 
seus dissemelhantes ou não o exalta às custas de diminuir os mesmos 
dissemelhantes.131   
 

 

 
Figura 15: Fotografia do casamento do Profº.  João Cardoso e Dona Juracy.     Sem 
autoria.  Data: 22.12.1945. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 

                                                 
131Cf. LEVILLAIN, Philippe. Os protagonistas: da biografia. In: REMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio 
de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996 (p.176). 
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João Cardoso Nascimento Júnior casou-se em Salvador, no mesmo ano da sua formatura, com 

a jovem Juracy Flores, que conhecera na época da sua transferência do Rio de Janeiro para a Bahia. 

Juraci Flores Cardoso nasceu em Itambé no estado da Bahia, em 2 de junho de 1926; filha de Gentil 

Flores, fazendeiro da Região de Vitória da Conquista-BA, nascido em 1896, e de Dona Ana Tereza 

Ferraz Flores, nascida em 1902. A jovem Juracy com apenas 16 anos de idade, e o estudante de 

Medicina João Cardoso Nascimento Júnior conheceram-se nas férias escolares em Salvador, em junho 

de 1944.  

Quando conheceu o Professor João Cardoso, Dona Juracy cursava o 1º ano do Ensino 

Secundário no Colégio Soledade, pertencente às Irmãs Ursulinas (Congregação religiosa de origem 

francesa), localizado na cidade de Ilhéus-BA. Do encontro, surgiram afinidades; ambos 

aniversariavam no mês de junho, João Cardoso no dia 1º e Dona Juracy no dia 2. Com as afinidades 

que surgiam a cada encontro e a certeza de que o relacionamento entre os dois seria duradouro, a 

jovem Juracy decidiu pedir aos pais para ficar estudando em Salvador, com o objetivo de ficar mais 

perto do rapaz que acabara de conhecer.  

Mas o seu pai, o Senhor Gentil Flores, não permitiu, Dona Juracy, então resolveu não retornar 

ao Colégio Soledade das Irmãs Ursulinas para dar continuidade aos estudos e seguiu com os pais para 

a cidade Itambé, onde passou a dedicar seu tempo à preparação do enxoval para a futura união 

matrimonial com o médico João Cardoso Nascimento Júnior.  

Dr. João Cardoso e Dona Juracy casaram-se no dia 22 de dezembro de 1945, em Salvador, e 

seguiram viagem de “lua de mel” para Aracaju, onde João Cardoso visitou os familiares, aproveitando 

para apresentar sua jovem esposa. De Aracaju, seguiram até Maceió-AL, para reencontrar a Irmã 

Aparecida (Edelvira), que se encontrava em preparação para seguir a vida religiosa como Irmã 

Sacramentina. De Maceió, seguiram viagem para Vitória da Conquista-BA, onde Dona Juracy 

apresentou seu esposo à sua família.  

Em suas memórias Dona Juracy Flores Cardoso contou-me da loucura que foi o casamento dos 

dois para a família, pois João Cardoso Júnior na época tinha acabado de formar-se em Medicina, e o 

casal não tinham ainda estabilidade financeira para uma estruturação familiar. Os planos do casal 

Cardoso já estavam traçados. Assim que voltaram da viagem de “lua de mel”, Dr. João Cardoso e 

Dona Juracy embarcaram para o Rio de Janeiro, em virtude da aprovação dele num curso de 
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aperfeiçoamento na Universidade do Brasil,132 em “Cardiologia Infantil”, sob a orientação do 

professor Joaquim Martagão Gesteira. Esse curso foi o primeiro das inúmeras Especializações que o 

Dr. João Cardoso fez ao longo da sua trajetória profissional como médico Puericultor.133  

 Dr. João Cardoso e Dona Juracy chegaram ao Rio de Janeiro no início de 1946, e foram morar 

numa casa localizada no Bairro de Marechal Hermes. Para sustentar a família Dr. João trabalhou como 

médico estagiário no Hospital Municipal Infantil de Jesus, que ficava localizado no Bairro de Vila 

Isabel, e no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, iniciando nessas duas instituições a profissão 

de médico Puericultor.  

 Ainda no Curso de Aperfeiçoamento em Cardiologia Infantil, iniciou o Curso de Extensão 

Universitária em Puericultura Individual e Dietética Infantil, sob a orientação do Professor Raymundo 

Sepúvelda Martagão Gesteira. O curso era realizado também pela Universidade do Brasil. Dr. João 

Cardoso concluiu os dois cursos em janeiro de 1947.134 O aperfeiçoamento profissional na área médica 

somou-se com a felicidade de ser pai. Ângela Maria Flores Cardoso nasceu na capital Rio de Janeiro 

(antigo estado da Guanabara), no ano de 1946.135  

 A conclusão dos cursos, o convite para trabalhar no Departamento de Saúde Pública do Estado 

de Sergipe e o nascimento da filha Ângela apressaram a volta do Dr. João Cardoso a Sergipe no ano de 

1947, retornando às terras sergipanas depois de onze anos afastado, quando iniciou sua trajetória da 

Medicina ao Magistério, conquistando os campos dessas profissões no contexto social sergipano entre 

os anos de 1950 e 1983.   

  A recordação do passado é menos uma reprodução do que uma criação, o resultado de uma 

tentativa de pôr ordem em acontecimentos que tinham outra ordem no momento em que foram 

vividos. Assim, uma narrativa é, em grande parte, mais uma reinterpretação do que um relato. É o fato 

                                                 
132 A Universidade do Brasil é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O prédio da antiga Universidade do 
Brasil encontra-se localizado no Bairro da Urca no Rio de Janeiro. (nota da autora). 
133 Puericultor vem de Puericultura que segundo Celso Luft significa conjunto de técnicas para assegurar as crianças 
perfeito desenvolvimento físico, moral e intelectual. Puericultura é a Medicina Preventiva da Criança, abrangendo desde o 
recém-nascido até o adolescente. A pediatria é a especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente, 
nos seus diversos aspectos, sejam eles preventivos ou curativos 
134 Dr. João Cardoso concluiu o Curso de Aperfeiçoamento em Cardiologia Infantil em 6 de janeiro e o Curso de Extensão 
Universitária Puericultura Individual e Dietética Infantil em 10 de janeiro de 1947. 
135 Ver certificado de conclusão do curso no (ver anexo 5). 
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de querer dar sentido a um passado e de trazê-lo à luz do presente que nos leva até um modelo mais 

transformacionista, mais “construtivista” da memória do que aquilo que se imaginou. 136   

 

 
Figura 16: Certificado do Curso de Aperfeiçoamento em Cardiologia Infantil. Data: 10 de janeiro de 1947.     
Na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
                                                 
136Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, Bastidores de Histórias: o Legado Pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p.19).  
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1.4 - Dr. João Cardoso Nascimento Júnior: a conquista do campo médico em Sergipe 
 

É a segunda vez que me levanto nesta casa, neste mesmo recinto, para falar expondo, 
enaltecendo, sugerindo e apelando. O tema foi, é ainda e será sempre a infância. A 
infância bem vestida e nutrida, a infância esfarrapada ou nua, carente ou faminta – a 
infância que tem afeto, que tem brinquedo e que tem Escola – A infância que não tem 
dono, não tem amor, não tem roupa, não tem lar, não tem família [...].137   

 

 
Figura 17: Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Sem data. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da 
família Cardoso.                       

                                                 
137Citação retirada do discurso proferido pelo então diretor do Centro de Puericultura Martagão Gesteira. Dr. João Cardoso 
N. Júnior, em ocasião de uma homenagem ao médico Augusto César Leite no Serviço de Proteção à Maternidade e à 
Infância no Hospital de Cirurgia. Data: 14/6/1956. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso Nascimento Júnior.   
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Dr. João Cardoso Nascimento Júnior retornou a Aracaju no ano de 1947, iniciando a partir daí 

sua conquista pelos campos da Medicina e do Magistério em Sergipe. Em seus estudos, Pierre 

Bourdieu substituiu a noção de espaço pela de “campo” e o entendeu como um local de lutas 

permanentes, que visam a conservar ou a transformar as relações de forças ali presentes. Por 

conseqüência, o campo é um lugar de mudanças permanentes. Os campos, segundo o autor, têm suas 

próprias regras, princípios e hierarquias e são definidos a partir dos conflitos e das tensões no que diz 

respeito à sua própria delimitação. São constituídos por redes de relações ou de oposições entre os 

atores sociais que são seus membros.138 

 Bourdieu comparou um campo a um jogo de forças cegas. Para esse autor os atores sociais 

interagem por meio de jogos, sem normas explícitas, nos quais as pessoas fazem suas escolhas de vida 

influenciadas pelo seu habitus, ou seja, no caminho percorrido para o alcance de seus objetivos o 

indivíduo é dominado pela situação econômica, política, cultural e social em que atua. Nem sempre a 

escolha é a mais adequada do ponto de vista individual. Porém, se analisada no âmbito do segmento 

social de onde se origina, essa lhe trará maior proveito dentro do grupo.139  

Aos interesses postos em jogo, Bourdieu denominou de "capital", no sentido dos bens 

econômicos, mas também do conjunto de bens culturais, sociais, simbólicos, etc. Como nos confrontos 

político ou econômico, os agentes necessitam de um montante de capital para ingressarem no campo e, 

inconscientemente, fazem uso de estratégias que lhes permitem conservar ou conquistar posições, em 

uma luta que é tanto explícita, material e política, como travada no plano simbólico e que coloca em 

jogo os interesses de conservação (a reprodução) contra os interesses de subversão da ordem.140  

 Ao chegar à capital sergipana o Dr. João Cardoso foi trabalhar no Departamento de Saúde 

Pública do Estado de Sergipe, na função de médico puericultor. O acúmulo de bens culturais 

conquistados no convívio familiar, a oportunidade de estudar em duas importantes Faculdades de 

Medicina do Brasil e as Especializações cursadas na área médica possibilitaram ao Dr. João Cardoso 

uma boa formação, proporcionando-lhe a conquista de posições privilegiadas na estrutura social 

sergipana entre as décadas de 1940 a 1980.  

                                                 
138 Cf. BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção: Sergio Miceli. 6. Ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2005 
139 Cf. ________________. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
140 Cf. _________________. Escritos de Educação. Org. Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani. Petrópolis, Rio de 
Janeiro: Vozes,1998. 
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Para Bourdieu, nenhum sujeito é puro, é fonte de originalidade de escolha e racionalidade. Seu 

destino profissional pode ser fruto do êxito na escola, que aumenta o seu capital escolar, ou da 

influência familiar fruto da transmissão de um capital cultural proveniente da família, o qual, quando 

associado à profissão dos pais ou algum membro da família, é muitas vezes percebido nas perspectivas 

profissionais do indivíduo.  

 O capital social foi adquirido através das redes de relacionamentos construídas por seu pai 

(Senhor Cardoso) no contexto social sergipano e pelo Dr. João Cardoso durante os cursos que fez ao 

longo de sua vida profissional. O capital social acumulado por ele também foi fruto de estratégias de 

investimento, possibilitando uma ascensão econômica. Segundo Bourdieu, capital social é o agregado 

de recursos potenciais ou ativos, os quais são ligados para a possessão de uma rede durável de relações 

mais ou menos institucionalizada, de conhecimento e reconhecimento mútuos. “Ou, em outras 

palavras, a filiação a um grupo, que dá a cada um de seus membros a cobertura do capital possuído 

pela coletividade, como uma credencial que os intitula ao crédito, nos vários sentidos da palavra”.141 

 O nome do Dr. João Cardoso para ocupar o cargo de médico no Departamento de Saúde 

Pública de Sergipe foi indicado pelo Dr. José Machado de Souza142, médico pediatra influente no 

campo da Medicina sergipana na época, e pelo Dr. Lauro Dantas Hora, médico de visão humanista, 

que vinha de uma formação inicial ligada à Saúde Pública e Higiene e aos poucos foi se dedicando à 

criança em sua plenitude, o qual era amigo do senhor Cardoso, pai do Dr. João Cardoso. Ambos 

mantinham um estreito laço de amizade com a família Cardoso. Dr. Machado de Souza e o Dr. 

Augusto César Leite, de quem o Dr. João Cardoso mais tarde foi um dos colaboradores no Hospital 

Cirurgia e na Casa Maternal Amélia Leite, passaram a interessar-se pelos problemas da criança 

sergipana, iniciando a implantação dos primeiros programas de Puericultura, com a ajuda fundamental 

do Dr. Lauro Dantas Hora.   

                                                 
141Cf. BOURDIEU, Pierre. Capital Social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, Maria Alice e CATANI, Afrânio. (Org.). 
Pierre Bourdieu – Escritos sobre a educação. 2. Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, (p. 65 a 70). 
142 Dr. José Machado de Souza nasceu em Aracaju no dia 22 de janeiro de 1922. Era filho de Gervásio de Araújo Souza e 
de Dona Laura Machado. Formou-se em Medicina especializando-se em Pediatria e Puericultura no Rio de Janeiro em 
1934. Foi um dos fundadores da SOMESE e da Sociedade de Pediatria Sergipana. Dirigiu o Hospital Infantil dque 
funcionava no Hospital Cirurgia e o Hospital Santa Izabel entre os anos de 1937 a 1980. Disponível em: 
http://www.infonet.com.br - Acessado em 20.11.2007. 
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 O Estado de Sergipe era governado pelo Engenheiro José Rollemberg Leite, eleito por uma 

coligação conservadora e apoiado pela Igreja Católica, que promoveu uma “ostensiva propaganda 

anticomunista”, resultando na sua vitória para governador.  

A campanha em favor de sua candidatura foi chamada pelo historiador Ibarê Dantas de uma 

“campanha radicalizada”.143 José Rollemberg Leite vinha de duas famílias tradicionais sergipanas, que 

mantinham em seu governo uma estrutura montada sobre a égide do Estado Novo. Em sua 

administração foram observadas melhorias no abastecimento de água e no fornecimento de energia na 

capital e no interior. Na educação, criou através de um programa do governo federal uma rede de 

escolas rurais, deixando inauguradas 218 escolas, dentro as quais vinte estavam em andamento. Além 

da criação de escolas rurais, José Rollemberg Leite criou as Faculdades de Economia e Química, que 

prosperaram diferentemente dos cursos criados na década de 1920, pelo então governador do Estado 

de Sergipe, o Dr. Maurício Graccho Cardoso.144 

 Dr. João Cardoso Nascimento Júnior foi admitido como funcionário público do Estado de 

Sergipe em 23 de setembro de 1947, a princípio em regime de contrato de serviço, só vindo a ser 

admitido no quadro permanente no ano de 1949. Como funcionário público, ocupou primeiramente o 

cargo de médico na função de Puericultor e Pediatra da Higiene Escolar no Serviço de Higiene da 

Criança, do Centro da Capital, lotado no Departamento de Saúde Pública do Estado de Sergipe. De 

salário inicial Dr. João Cardoso recebeu o equivalente aos serviços médicos prestados ao 

Departamento de Saúde Pública, a importância de Cr$ 1.200,00 mensais.145 

 No ano de 1948, Dr. João Cardoso começou a trabalhar na função de médico de Serviço de 

Higiene Infantil, no Posto de Puericultura Darcy Vargas, da Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

localizado no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju, onde permaneceu até assumir o cargo de Chefe do 

Serviço da Capital dessa instituição. No mesmo período o Dr. João Cardoso prestou seus serviços 

médicos no Hospital Infantil da Fundação Hospital Cirurgia, nessa época quem dirigia o Hospital 

infantil era o Dr. José Machado de Souza.146  

                                                 
143 Cf. DANTAS, Ibarê. História de Sergipe – República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 2004. (p. 122). 
144 Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007, (p.53 a 60). 
145 As despesas com o pagamento do salário pelos serviços dos médicos vinham da verba 42.4-44 de pessoal variável da 
tabela nº. 29 do Departamento de Saúde Pública, em vigor naquela data. Fonte: Termos de Prestação de Serviços ao 
Departamento de Saúde Pública de Sergipe. Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
146 Ver atestado de assiduidade do Dr. João Cardoso, quando trabalhava no Hospital Infantil da Fundação Hospital Cirurgia 
Augusto César Leite, assinado pelo Dr. José Machado de Souza, em 26 de maio de 1950. (ver anexo 6). 
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 No Brasil, as Histórias da Saúde e da Educação encontram-se grandemente imbricadas, em 

decorrência de suas origens e da forma como esses setores estruturaram-se no país. Como elemento 

marcante pode-se mencionar que até década de 1950, a saúde e a educação estiveram unidas dentro de 

um mesmo ministério e desempenhando ações que se mostravam muito interligadas. Em função disso, 

das concepções de educação (bastante diferentes das de hoje) e do peso da área médica da época (em 

decorrência das recentes descobertas), a educação acabou carregada por um olhar médico. Verificam-

se vestígios dessa influência nos programas que visavam garantir a lactação e a vacinação, inspecionar 

as condições de vida das crianças pobres, proteger a infância abandonada, realizar inspeção médica nas 

escolas e criar creches e jardins de infância. 

 A partir da década de 1940, o Estado Brasileiro começou a equipar-se de instituições e pessoal 

técnico, como o Departamento Nacional da Criança (DNCr) e a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA). Eles tinham um cunho social, e suas metas eram centralizar a assistência materno-infantil, 

assumindo funções na área da saúde, educação, previdência e assistência. Em 1949 o então 

Governador do estado de Sergipe, José Rollemberg Leite147, nomeia através do Decreto de 12 de 

janeiro de 1949148, o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior para exercer o cargo da Classe N da carreira 

de médico, Tabela III, como parte permanente do Quadro Único do Estado ficando, lotado no 

Departamento de Saúde Pública.    

A Higiene Escolar e a Higiene da Criança já eram assuntos que vinham ganhando proporções 

desde o final do século XIX, quando a Medicina entra no meio social intervindo no espaço urbano, 

levando os indivíduos a refletirem sobre as causas das doenças e a importância da prevenção, 

constituindo um exercício de poder por parte do Estado. Em 1889 foi criado no Brasil o primeiro 

Serviço de Higiene Escolar, visando combater as epidemias que assolavam os estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo.  

Na década de 1920, foi criada a disciplina Higiene Escolar nos cursos de Medicina, e na Escola 

Normal Caetano de Campos, em São Paulo, foi incorporada a disciplina de Higiene Escolar e 

Puericultura, com o objetivo de desenvolver os hábitos de higiene entre os alunos do Magistério. 

Pensava-se que com a escola higienizada, a sociedade também se tornaria higienizada e 

                                                 
147 José Rollemberg Leite nasceu em Riachuelo em 19 de setembro de 1912. Foi Engenheiro, professor e político. Foi 
governador de Sergipe eleito a primeira vez em 1947. Criou em 1948 as duas primeiras escolas de ensino superior em 
Sergipe. Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007, (p.53 a 60). 
148 Ver Decreto de Nomeação (ver anexo 7). 
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conseqüentemente civilizada. A escola funcionaria como “officina da nacionalidade” este pensamento 

toma proporções maiores nas três primeiras décadas do século XX149.  

 A criação do Departamento da Criança do Brasil no ano de 1919, pelo médico Dr. Carlos 

Arthur Moncorvo Filho, Diretor do Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI-RJ), tinha 

como objetivo a dedicação à infância no país. Trazia em sua estrutura a mesma forma da Associação 

criada pelo Conde d’Eu no período do Imperialismo no Brasil. O IPAI do Rio de Janeiro em 1924, já 

contava com 47 creches e 42 jardins de infância, cujo serviços classificavam-se em: Puericultura intra-

uterina, o cuidado com o feto ainda no útero materno e com a parturiente e a Puericultura extra-uterina, 

o cuidado com o nascituro, o aleitamento materno com consultas de lactentes, creches, 

estabelecimentos de ensino, hospitais infantis, entre outros serviços voltados inclusivamente às 

crianças. Mesmo com todo este empenho pela defesa da criança, o trabalho ainda era feito de forma 

assistencialista por parte das instituições privadas, que prestavam um serviço desobrigando o Estado 

de suas funções sociais com a população, principalmente a classe pobre. 

 Em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova prevê o desenvolvimento das 

instituições de educação e assistência física e psíquica à criança na idade pré-escolar. No primeiro 

Governo de Getúlio Dornelles Vargas (1930-1945), o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública passa a ser chamado de Ministério da Educação e Saúde, criando-se nesse período a Divisão 

de Amparo à Maternidade e à Infância.150  

A ampliação dos conhecimentos sobre Puericultura adquiridos nos cursos de Especialização, 

feitos no Rio de Janeiro, possibilitou ao Dr. João Cardoso exercer vários cargos relacionados à infância 

em Sergipe. Por Decreto do dia 24 de dezembro de 1948, ainda atuando como médico de Higiene 

Escolar no Serviço de Higiene da Criança, do Centro de Saúde da Capital, no Departamento de Saúde 

Pública do Estado de Sergipe, e prestando serviços na LBA, foi autorizado a afastar-se das suas 

funções para fazer um curso na capital da República. O curso era de Puericultura e Administração, 

com duração de um ano, e foi oferecido pelo Departamento Nacional da Criança. O Dr. João Cardoso 

foi selecionado para participar desse curso através de um concurso promovido pelo Ministério da 

                                                 
149Cf. GONDRA, José G. Medicina, Higiene e Educação Escolar. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira, FARIA Filho, 
Luciano Mendes de, VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos de educação no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003, (p. 519-550). 
150 Cf. KUHLMANN Jr. Moysés. Educando a Infância Brasileira. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira, FARIA Filho, 
Luciano Mendes de, VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos de educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 
2003 (p. 469-496). 
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Educação e Saúde. Retornou, pois, mais uma vez ao Rio de Janeiro, levando consigo Dona Juracy e os 

filhos pequenos, Ângela Maria e João Cláudio, tendo como residência o Hotel Ferreira Viana, que 

ficava localizado no Bairro do Flamengo.151 

 

 
Figura 18: Decreto de 24 de dezembro de 1948, assinado pelo Governador José 
Rollemberg Leite. Fonte: Acervo pessoal do Profº. João Cardoso Nascimento Júnior. 

                                                 
151 Informações obtidas através das conversas com Dona Juracy Cardoso, viúva do Professor João Cardoso.  
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A Legião Brasileira de Assistência (LBA) ofereceu ao Dr. João Cardoso uma bolsa de estudos 

para custear os gastos de sua permanência no Rio de Janeiro. Seu afastamento do cargo de médico do 

Departamento de Saúde Pública do Estado de Sergipe, não lhe causou prejuízo nas vantagens 

financeiras decorrentes ao cargo.152  

 

 
Figura 19: Copia da Declaração de Compromisso de bolsista da Legião Brasileira de 
Assistência (LBA). Data: 6.5.1949. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso Nascimento 
Júnior. 

                                                 
152 Certidão da Contadoria Geral do Departamento da Fazenda do Estado de Sergipe – Processo nº. 5.668/51- espécie de 
documento: Requerimento do Interessado João Cardoso Nascimento Júnior (Médico). Data: 16 de junho de 1951. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.   
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Portanto, o recebimento da bolsa de estudos oferecida pela LBA implicava o compromisso 

junto ao órgão de, na sua volta a Aracaju, continuar a prestar seus serviços de médico e que os 

conhecimentos adquiridos fossem repassados à Comissão Estadual da LBA em Sergipe. Foram 

assinados três contratos de Locação de Serviços entre o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior e o 

Presidente da LBA, na época o Dr. Olímpio de Souza Campos. O primeiro contrato referia-se aos 

meses de fevereiro a maio do ano de 1950, o segundo ia de maio a agosto e o terceiro contrato 

vigorava dos meses de agosto a dezembro do mesmo ano. A carga horária imposta pelo primeiro 

outorgante (LBA) era de três horas diárias em todos os dias úteis da semana. O salário oferecido ao 

segundo outorgante (Dr. João Cardoso).153 

O compromisso do Dr. João Cardoso junto a LBA, ocasionou um atraso na criação da 

Delegacia Regional da Criança em Sergipe, cargo ao qual foi indicado pelo Dr. Elysio de Athayde, 

quando concluiu o curso de Puericultura e Administração, realizado pelo Ministério da Saúde. Em uma 

carta154 enviada pela senhora Conceição Barbosa, ao Dr. Martagão Gesteira, diretor geral do 

Departamento Nacional da Crinça, no Rio de Janeiro, acusando o médico João Cardoso, que havia sido 

mandado para Sergipe, a fim de criar a Delegacia Regional da Criança, de prestar serviços somente a 

LBA, mesmo ganhando do DNCr.  

O Dr. Martagão Gesteira, solicitou na época a 4ª Delegacia Nacional da Criança, localizada em 

Salvador, para apurar as denuncias feita pela senhora Conceição Barbosa que dizia ser “uma vigilante 

da terra de Fausto Cardoso, em nome da moralização da redendora campanha à causa da criança em 

Sergipe”.155 Pelos documentos analisados, o Dr. João Cardoso iniciou suas funções como Delegado 

Regional do Departamento da Criança em Sergipe, em 1951, um ano após seu retorno a Sergipe, onde 

assumiu também no mesmo período o cargo de chefe do Serviço da Capital da LBA.    

No período que permaneceu no Rio de Janeiro, o Dr. João Cardoso aproveitou para acumular 

conhecimentos sobre Puericultura, participando de outros cursos ligados a essa área da Medicina 

Infantil: Aperfeiçoamento e Especialização de Médicos (Instituídos e regulamentados pelo Decreto-

Lei Nº. 5.912, e Decreto nº. 13.701, de 25.10.1943) Higiene Infantil e Dietética com o professor Jaime 

                                                 
153 Informações obtidas após análise dos contratos de Locação e s prestação de serviços entre o Dr. João Cardoso a LBA. 
(ver anexo 8). 
154 Carta enviada para o Dr. João Cardoso, contento uma copia autenticada da carta denuncia, enviada pela senhora 
Conceição Barbosa. Data: 25.1.1952. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso.  
155 A carta enviada pela senhora Conceição Barbosa, ao DNCr, endereçado ao Dr. Martagão Gesteira, foi escrita em 
22.1.1952. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso. 
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Vasconcelos no Departamento Nacional da Criança, sendo aprovado com Média Final 8,0, em 12 de 

setembro de 1949; Curso de Extensão Universitária Clínica do Recém-nascido sob a orientação do Dr. 

Rinaldo de Lamare156, pela Universidade do Brasil (UFRJ) em 6 de dezembro do mesmo ano; o curso 

de Patologia do Recém-nascido, sob a orientação da Professora Edith Potter na Universidade do Brasil 

e o Curso de Epilepsia Infantil, sob a orientação do Professor Florence Escardó, todos realizados em 

1949.157 

 Dr. João Cardoso trabalhou no Rio de Janeiro com o Dr. Rinaldo de Lamare, um conceituado 

pediatra brasileiro, cujo currículo tem vários livros escritos sobre o cuidado com crianças entre os 

quais se encontra um Best-seller “A vida do bebê”. A amizade entre o Dr. Rinaldo de Lamare e o Dr. 

João Cardoso Nascimento Júnior, proporcionou a este o convite para ser Membro da Fellon of the 

American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria) em 1958.158  

Satisfeito com o sucesso que o Dr. João Cardoso, vinha alcançando nos cursos de 

especialização, no Rio de Janeiro, o Dr. Lauro Dantas Hora, enviou-lhe a seguinte uma carta: 

 

Não me surpreende a maneira por que vão lhe correndo as coisas aí no Rio, pois, de 
antemão, já sabia quanto é capaz de desempenhar uma missão que lhe foi confiada, 
mormente com as facilidades que tem aquele que faz apenas revisão de 
conhecimentos, em se tratando de quem já possui cultura alicerçada, principalmente 
no âmbito das especialidades. Veja em tudo isso a minha grande satisfação de colega 
e amigo e também de Diretor do Departamento que conta como um dos seus 

                                                 
156 Rinaldo Victor de Lamare, natural de Santos, nascido em 2 de janeiro de 1910, formou-se pela Faculdade Nacional de 
Medicina, atual UFRJ, em 1932. Presidente da SBP de 1948 a 1949, hoje a maior sociedade de especialidade do país, Dr. 
De Lamare foi um dos responsáveis pela nacionalização – com a filiação das entidades estaduais – e a aproximação com as 
entidades internacionais, como a Academia Americana de Pediatria, da qual era membro honorário. Em 1991, assumiu a 
presidência da Academia Nacional de Medicina, tornando-se o segundo pediatra a chegar a este cargo. Foi Diretor do 
Departamento Nacional da Criança, superintendente e vice-presidente da Legião Brasileira de Assistência,  ambos criados 
por Getúlio Vargas. Na opinião de Rinaldo de Lamare, “o último presidente a adotar medidas efetivas em relação à 
maternidade e à criança”. Livre docente pela Faculdade Nacional de Medicina, foi também titular da cadeira de Pediatria da 
Pontifícia Universidade Católica. No início dos anos 1940, De Lamare escreveu um autêntico best-seller, que atualmente se 
encontra na 41 ª edição, “A vida do bebê”, considerado uma verdadeira bíblia  da medicina de crianças. Em 1947 Rinaldo 
de Lamare passou três meses nos Estados Unidos, onde participou do V Congresso Mundial de Pediatria, que mudou os 
rumos da especialidade, com o aparecimento da penicilina, do fator Rh, da hidratação contínua gota a gota. Em julho de 
2000, aos 90 anos,  aceitou o convite da Sociedade e esteve presente ao lançamento da pedra fundamental do Memorial da 
Pediatria Brasileira, no Rio de Janeiro. Na ocasião disse que “desde o lançamento de seu livro, a pediatria e a medicina em 
geral passaram por três grandes revoluções: a descoberta dos antibióticos, a criação de importantes vacinas e as grandes 
campanhas pelo aleitamento materno”. De Lamare faleceu em sua residência, dia 28 de abril de 2001, às 18h, por 
insuficiência respiratória. Disponível em: http://www.sbp.com.br - Acessado em 23/04/2007. 
157 Certificados de outros cursos feitos pelo Professor João Cardoso. (ver anexo 9). 
158 Ver o título de sócio da Fellon of the American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria) e a carta do 
Dr. De Lamare (que era presidente do ramo Brasileiro da A.A.P) convidando o Dr. João Cardoso, a  associar-se à 
conceituada Academia de Pediatria Americana. (ver anexo 10).  
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colaboradores um elemento com as qualidades do prezado e distinto colega. 
Retribuindo os atenciosos votos de felicidades para mim e para os meus, seu colega e 
admirador.159   
 

Dr. João Cardoso Nascimento Júnior concluiu o curso de Puericultura e Administração 

realizado pelo Departamento Nacional da Criança (Decreto de Nº. 5.912 de 15 -10-1943 e Decreto de 

Nº. 13. 701 de 25.10.1943) em 23 de janeiro de 1950. Ao término desse curso foi aprovado para o 

quadro efetivo do Ministério da Educação e Saúde (depois Ministério da Saúde), nomeação publicada 

no Diário Oficial de 5 de setembro de 1950, ficando lotado na 4ª Região em Salvador, sendo designado 

a prestar serviços na capital sergipana.  

No mesmo concurso foram aprovados: Elysio Pereira de Athayde, que assumiu o cargo de 

Delegado Nacional da Criança da 4ª Região do DNCr, e  Regina Viana, que, com sua exoneração o Dr. 

João Cardoso, por decreto presidencial do dia 6 de abril de 1951, foi indicado para assumir o cargo de 

médico Puericultor Classe K do Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde, tomando 

posse no dia 10 de abril do mesmo ano, assumindo em 1952 até 1968 o cargo de Chefe da 

Representação da Delegacia Federal da Criança em Sergipe. 

O Departamento Nacional da Criança (DNCr) foi criado em 1940, ficando encarregado de 

estabelecer normas e funcionamento das creches, Segundo Moysés Kuhlmann Júnior, os médicos do 

DNCr não se ocuparam apenas de creche mas também com todo o sistema escolar, fazendo a presença 

da educação e da saúde destacar-se no mesmo Ministério. 160 O DNCr foi dirigido por muito tempo 

pelo médico e professor Olinto de Oliveira, um dos fundadores da Pediatria gaúcha, que dirigiu o 

Departamento Nacional da Criança, organizando em 1933 a I Conferência Nacional de Proteção e Assistência à 

Infância. Além das creches, o DNCr também publicou livros e Artigos.  

 

                                                 
159 Trecho de uma carta escrita pelo Dr. Lauro Hora data em 10 de setembro de 1949, para o Dr. João Cardoso quando o 
mesmo encontrava-se no Rio de Janeiro, fazendo o curso de Puericultura e Administração. Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso Nascimento.  
160 Cf. KUHLMANN Jr. Moysés. Histórias da Educação Infantil brasileira. In: SAVIANI, Demerval; CUNHA, Luiz 
Antônio e CARVALHO, Marta Maria Chagas. 500 anos de Educação Escolar. Revista Brasileira de História da  
Educação –mai/jun/jul/ago, 2000. Nº 14. Número Especial. ANPED – Assosciação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação. Rio de Janeiro: Editora Autores Associados, 2000 (p.09). 
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Figura 20: Certificado de conclusão do Curso de Puericultura e Administração. Data: 231.1950. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Continuação da figura 20: onde constam as disciplinas cursadas, as notas e a colocação do Dr. João 
Cardoso no curso de “Puericultura e Administração”.  

 
 
 

Dr. João Cardoso, retornou a Sergipe no início do ano de 1950, assumindo os termos dos 

contratos feitos entre ele e a LBA, com responsabilidade e competência, conciliando suas atividades 

dentro do campo médico sergipano.  

A construção do campo científico proporcionou-lhe a atenção e o respeito das classes médica e 

política sergipana, que acreditou em sua capacidade e competência em administrar várias instituições 

ligadas à saúde e à educação em Sergipe, durante toda a sua trajetória profissional.  
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O “campo científico”, na definição de Pierre Bourdieu, é um “sistema de relações objetivas 

entre posições adquiridas (em lutas anteriores); é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 

concorrencial”.161      

 No Brasil, durante as décadas de 1940 a 1960, a mobilização em torno da modernização do 

país, para uns, e, para outros, a superação da situação de dependência econômica e a busca de 

emancipação social orientaram um conjunto de ações no âmbito do debate intelectual e da formulação 

de projetos de reorientação das políticas de Estado. Esses projetos visavam à articulação entre 

industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional. Nesse contexto, a ideologia 

constituiu-se em um solo fértil para a retomada e a expansão do ideário da Escola Nova, e 

particularmente do pragmatismo deweyano entre os educadores brasileiros, que pontuou o debate 

sobre a reestruturação econômica, política e social do país ao longo dessas duas décadas  

 No acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, encontrei uma dessas 

publicações do Ministério da Educação e Saúde e do Departamento Nacional da Criança, intitulado O 

Método de Projeto à Educação Aplicada.162 escrito pela Professora Juracy Silveira em 1944. A autora 

dedica seu trabalho ao Dr. Olinto de Oliveira chamando-o de “Avô espiritual das crianças brasileiras”. 

Para a professora Juracy Silveira163, uma das funções da escola era de defender e manter a saúde, o 

bem-estar do grupo, o êxito individual e a atitude mental, tratada através de questões relacionadas à 

higiene física e mental dos escolares. O livro apresentou seis projetos que traziam à investigação, a 

experiência, a formulação de problemas e levantamento de hipóteses que possibilitam aos escolares a 

aquisição de destreza e habilidades necessárias para uma aprendizagem saudável.  

Segundo a historiadora Diana Gonçalves Vidal: 

 

O método de projetos questionava a rígida repartição de horários da escola 
primaria. Anteriormente relacionada à higiene e a características ‘biológicas’ 
do aluno, a divisão consecutiva do tempo escolar em atividades era substituída 
pelo tempo pedagógico.[...] O método de projetos, ainda, organizava 

                                                 
161Cf. BOURDIEU, P. O Campo Científico. In: ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu: Sociologia. São Paulo, Ática, 1983, (p 
122).  
162Cf. SILVEIRA. Juracy. O Método de Aplicação à educação da saúde. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1944. (Coleção D.C. C -67). Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso.  
163 A professora Juracy Silveira foi diretora da Escola Vicente Licínio, no Rio de Janeiro, em 1933. Entre os seus escritos 
encontra-se também o livro Literatura na escola primaria, publicado em 1960 pela Editora Conquista. Cf. VIDAL, Diana 
Gonçalves. A Escola nova e o processo educativo. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA Filho, Luciano Mendes e 
VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Autêntica, 2003 (p.506 a 507). 
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diferentemente o espaço escolar. As carteiras fixas, substituídas pelas móveis 
abandonavam a ordenação em fileiras e buscavam na associação, oferecer 
condições para o trabalho em grupo.164 
 

 A professora Juracy Silveira foi diretora do Departamento de Educação Primária da Prefeitura 

do Distrito Federal (Rio de Janeiro), suas idéias educacionais coincidiram com os ideais da Escola 

Nova, em que os alunos teriam por parte dos professores e do Estado uma maior compreensão e mais 

saúde. O livro da professora Juracy Silveira foi construído mediante as sugestões do Dr. Gustavo Lessa 

de submeter o Departamento de Educação Primária dos Estados a organizar programas para Educação 

Higiênica entre os escolares (alunos), baseada no Método de Projeto, os quais vinham tendo grandes 

aceitações e alcançavam resultados significativos na educação em que essa prática era adotada. 

  Em decisão conjunta com o Dr. Milton Rodrigues, na época diretor do Departamento de 

Educação do Distrito Federal (Rio de Janeiro), foi indicado o nome da Professora Juracy Silveira para 

traçar um esboço dos projetos a serem executados com os escolares primários, tomando como objeto 

principal a saúde das crianças, principalmente as da primeira idade, pautado nos ideais da Escola 

Nova.  

O ideário escolanovista apontava para um povo educando, saudável, hígido, sob a égide de uma 

escola renovada, a caminho de uma sociedade que precisava modernizar-se. O novo povo era a força 

da Pátria na nova ordem social preconizada. Força da Pátria capaz de garantir a força de trabalho. Era 

o trabalho fabril a preocupação central, o que não significava atendimento às necessidades e aos 

interesses do proletariado. A nova ordem far-se-ia com o povo, do qual não poderia prescindir, mas 

não para o povo, que continuaria excluído. 

O objetivo do Governo de Getúlio Vargas era apresentar uma reforma de espírito público. 

Segundo a historiadora Clarice Nunes, a política de intervenção nas escolas primárias visava modificar 

o “habitus pedagógico”, que, para a autora, significou “um ato de recriar, produzindo novos sentidos e 

novas formas de inteligibilidade”, pois, além de renovar a escola e a formação docente, pensava em 

uma tentativa de reformar os costumes das famílias com o que se ensinava aos seus filhos na escola. A 

                                                 
164 Cf. VIDAL, Diana Gonçalves. A Escola nova e o processo educativo. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA Filho, 
Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Autentica, 2003, (p. 515). 
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modificação desse “habitus pedagógico” foi o ponto central da política educacional no Brasil nas 

décadas de 1920 e 1930.165  

 A proposta era fazer da educação um objeto da higiene, com intenções muito maiores do que 

simplesmente recomendar medidas e padrões para construção de prédios e instalações, ou 

procedimentos assépticos para os indivíduos. Os métodos de projetos almejavam uma expansão das 

características normatizadoras da higiene em relação ao processo de ensino-aprendizagem, trazendo do 

conhecimento científico sobre desenvolvimento e crescimento infantil aportes para determinarem 

preceitos sobre métodos e técnicas de ensino e até mesmo influenciarem sobre carga horária, esforço 

físico e mental do aluno, enfim, prescrever o currículo escolar.  

O método de projetos apresentados no livro da professora Juracy Silveira trazia o modelo 

escolar imposto com o intuito de desenvolver nas instituições de educação a assistência física e 

psíquica às crianças em idade Pré-escolar e Pós-escolar. O livro encontrado no acervo do Dr. João 

Cardoso traz noções de higiene do corpo, do sono, do quarto de dormir, da alimentação, do vestuário, 

entre outros. Como bibliografias são sugeridos os livros de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, em que os 

escolares poderiam fazer um estudo das vidas destes cientistas, com a finalidade de despertar o 

respeito e a gratidão a esses benfeitores da humanidade. Esse livro da professora Juracy Silveira, foi 

utilizado num dos cursos que o Dr. João fez no Rio de Janeiro, visando ampliar os conhecimentos de 

ações pedagógicas em vigor na época, envolvendo crianças na idade pré-escolar entre os médicos 

puericultores.  

 A Puericultura foi um instrumento valioso nesse processo, pois através dela o Estado, com o 

auxílio de médicos e pedagogos, ajudou a moldar a família burguesa e, principalmente, disciplinar a 

família pobre, ditando normas e regras de comportamento acerca de alimentação, vestuário, exercícios 

físicos das crianças e até da sexualidade dos pais. A ênfase no aleitamento materno pela mãe biológica 

passa pela definição do espaço feminino de atuação. Assim, os médicos, ao ditarem as normas e a 

moral higiênica, serviam à ideologia do Estado e normalizavam também a família, além de 

objetivarem a diminuição da mortalidade infantil. O aleitamento materno deveria ser estimulado, haja 

visto ser considerado um importante meio de sobrevivência infantil, e somente uma sociedade com 

                                                 
165 Cf. NUNES, Clarice. (Des) Encanto da Modernidade Pedagógica. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira, FARIA Filho, 
Luciano Mendes de, VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos de educação no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003, (p.374).   
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crianças fortes, robustas e bem educadas teria adultos capazes de gerar riqueza para o Estado 

brasileiro.166 

 

 

Figura 21: Livro Método de Projeto Aplicado à Educação da Saúde. Pela 
professora Juracy Silveira. Data: 1944. Publicação Imprensa Nacional. Rio 
de Janeiro - Brasil. Data: 1944. Fonte: Acervo pessoal de João Cardoso 
Nascimento Júnior. 

 
                                                 
166Cf. CARVALHO, Marta M. C. de. Quando a história da educação é a história da disciplina e da higienização das 
pessoas. In: FREITAS, Marcos C. de (org.) História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez/USF, 1997, (p. 291-
309). 
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A década de 1950 no Brasil ficou conhecida como “anos dourados”. O Estado brasileiro vivia 

sobre a política populista de Getúlio Vargas, e a economia do país pairava sobre a industrialização e o 

nacionalismo, que, segundo o professor Dílson Menezes Barreto, “tinha como aspecto relevante a 

importância dada aos valores nacionais e à defesa da soberania da Nação”.167 Sergipe era governado 

por Arnaldo Rollemberg Garcez,168 um dos fundadores do PSD (Partido Social Democrático), que 

apresentava a ascensão da agropecuária como principal atividade econômica do Estado.  

A industrialização estava chegando para fortalecer ainda mais o crescimento da economia 

sergipana. A política era evidenciada pelo pluripartidarismo, e a disputa pelo poder foi como afirma o 

historiador Ibarê Dantas, “apaixonada, renhida e o pleito marcado por fraudes”.169 A política populista 

de Vargas, enfrentava reações da burguesia comercial importadora e de grupos ligados ao capital 

estrangeiros. A aliança entre o PSD e o PR (Partido Republicano), a derrota da UDN (União 

Democrática Nacional) e as lutas ideológicas nacionais faziam de Sergipe um Estado atuante e 

participante dentro do processo político, social e econômico pelo qual passava o Brasil naquele 

contexto histórico dos anos de 1950. 

 Mesmo com a imagem desacreditada, o governador Arnaldo Rollemberg Garcez realizou obras 

de drenagem, escolheu pessoas criteriosas para ocupar os cargos importantes na Capital e construiu 

vários açudes no interior do Estado para combater a seca que assolava e maltratava o sertão sergipano. 

Em 1952, criou a Comissão de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (CDE) para cuidar das 

questões econômicas do estado e de seu desenvolvimento.170  

No lado social é construído o primeiro conjunto habitacional popular para atender a demanda 

de residência para as classes subalternas que cresciam devido à migração do campo para a capital, 

                                                 
167Cf. BARRETO, Dílson Menezes. A construção do desenvolvimento de Sergipe e o papel da CONDESE (1964-1982). 
Dissertação ( Mestrado de Sociologia).  Universidade Federal de Sergipe: São Cristóvão, 2003, (p.42).  
168 Arnaldo Rollemberg Garcez, filho de João Sobral Garcez e de Alzira Barreto Garcez (o nome da família materna era 
Barreto, mas ganhou o nome Rollemberg por conta de ter sido amparado, em sua criação, por Adolfo de Faro Rollemberg, 
do Engenho Escurial), nasceu em Itaporanga (SE) em 19 de janeiro de 1911. Arnaldo Rollemberg Garcez foi o candidato 
da coligação PSD-PR na eleição de 1950, vencendo o candidato da UDN Leandro Maciel, com a pequeníssima vantagem 
de 22 votos, provocando disputa jurídica nos tribunais eleitorais.  Casou-se com a prima Maria Augusta Garcez em 1937. 
No seu governo foi criada a Escola de Serviço Social, e o novo prédio do IERB. Foi eleito diversas vezes para ocupar 
cargos políticos em Sergipe. Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 
2007, (p.322 a 330).   
169Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004 (p. 
124). 
170 Idem a nota 168.  
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acelerando o processo de urbanização de Aracaju. O desemprego e o elevado custo de vida 

evidenciavam as desigualdades sociais entre as classes, que acabam por favorecer a abertura de órgãos 

vinculados ao Estado, à Igreja e à iniciativa privada para resolver as questões sociais apresentadas 

naquela década em Sergipe. 

Na educação, o governo de Arnaldo Rollemberg Garcez apoiou a criação da Escola de Serviço 

Social em 1954, doando o prédio da Sociedade Sergipana da Cultura,171 uma casa na Rua de Estância, 

onde permaneceu funcionando o curso de Serviço Social até a transferência para a Cidade 

Universitária Professor Aloísio de Campos, em 1981. Atualmente, no mesmo endereço, funciona o 

Museu do Homem Sergipano da Universidade Federal de Sergipe. A Escola de Serviço Social foi 

inaugurada em Ato Solene no dia 27 de março de 1954, tendo no seu quadro de professore e fundador 

o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. 172 

 Nesse contexto histórico o Dr. João Cardoso já ocupava cargos que o envolviam diretamente 

com os problemas da criança pobre de Sergipe, e por acúmulo de funções resolveu requerer 

exoneração do cargo de médico do Departamento de Saúde Pública, em 23 de abril de 1951. Neste 

mesmo periodo exerceu também a função de médico Puericultor no Instituto de Proteção à Infância de 

Sergipe (IPAIS), que na época tinha como secretário o Dr. Carlos Fernandes de Melo. No mesmo ano, 

com o desligamento do médico Osvaldo Barreto Dantas, foi Dr. João Cardoso nomeado, através da 

Portaria nº. 11/50, de 7 de outubro de 1950, Chefe do Serviço da Capital da LBA, tomando posse no 

dia 19 de outubro de 1950.173 Este ato foi ratificado e aprovado pela senhora Maria Augusta Garcez, 

esposa do Governador Arnaldo Rollemberg Garcez e presidente da Legião Brasileira de Assistência - 

Comissão Estadual de Sergipe. A senhora Maria Augusta Garcez, nomeia através da Portaria de Nº. 

                                                 
171 Sociedade Sergipana da Cultura, entidade sem fins lucrativos, criada em 1950, por iniciativa do Bispo Diocesano Dom 
Fernando Gomes, que tinha como objetivo instruir, manter e dirigir as faculdades e demais institutos de caráter social e 
cultural que mais tarde viessem a integrar a futura Universidade Católica de Sergipe. Cf. Caderno da UFS-Serviço Social 
(Publicação do Departamento de Serviço Social. Vol. 1, n.1. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2004, (p.20) 
172 A Escola de Serviço Social em Sergipe surgiu em 1954, 18 anos após a criação da primeira Escola de Serviço Social em 
São Paulo e 14 anos antes da instalação da Universidade Federal de Sergipe. Ressaltamos dois aspectos: a) o exercício da 
prática do Serviço Social é anterior à institucionalização da Escola através de Instituições que já existiam em Aracaju, tais 
como, a Legião Brasileira de Assistência (1943), o Hospital de Cirurgia, que desenvolviam a política da assistência e 
utilizavam os serviços profissionais do assistente social; b) a Escola de Serviço Social participou do debate de criação da 
Universidade sendo uma das Instituições de Ensino Superior que a integram. Cf. Revista Jubileu de Ouro do Serviço Social 
em Sergipe – Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Vol. 1, n.1. São Cristóvão: 
Universidade Federal de Sergipe, 2004.   
173 Portaria nº. 11/50, de nomeação do Dr. João Cardoso, como chefe do Serviço da Capital. (ver anexo 10). 
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3/52, de 09 de julho de 1952, nomeia o médico João Cardoso Nascimento Júnior, então Chefe do 

Serviço da Capital para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Maternidade e Infância de Sergipe. 

Na busca pelas fontes que me levassem às ações desenvolvidas pelo Dr. João Cardoso como 

Chefe do Serviço da Capital na LBA – Comissão Estadual de Sergipe, foi encontrado no Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS), um Boletim (Ano VII – Nº. 34- SS- 6515) da Legião 

Brasileira de Assistência - Comissão Estadual de Sergipe, trazendo algumas atividades desenvolvidas 

na instituição durante a gestão do Dr. João Cardoso entre os anos de 1950 e 1952. No primeiro 

Boletim analisado foram encontradas algumas atividades desenvolvidas no ano de 1950:  

 

 
Figura 22: Noticiário do Boletim da LBA. Comissão Estadual de Sergipe. Data: abril, maio e junho de 
1950. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 
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No noticiário do Boletim eram apresentadas atividades dos meses de abril, maio e junho de 

1950. Em destaque às festividades do “Dia das Mães”, o Drº. João Cardoso, como Chefe do Serviço da 

Capital, foi escolhido como orador das festividades que homenagearam as mães sergipanas. As 

festividades alusivas ao “Dia das Mães” no ano de 1950, chefiadas pelo Dr. João Cardoso foram 

marcada com a presença do Presidente da Comissão Estadual- CE – o Sr. Olímpio Campos, contanto 

também com a presença dos funcionários da Instituição, médicos, visitantes e os assistidos pelos 

programas assistências da LBA. 

 Entre outras atividades percebidas durante a chefia do Dr. João Cardoso no Serviço da Capital 

encontravam-se as do “Clube das mães”, a Escola de Artes Domésticas e a construção da Casa da 

Criança, todos esses programas assistenciais do governo federal, desenvolvidos pela Legião Brasileira 

de Assistência. 

 Em outro Boletim da LBA – Comissão Estadual do ano de 1952, foram encontradas as 

comemorações do “Dia do Legionário”, nas quais o Dr. João Cardoso, como Chefe do Serviço da 

Capital, foi novamente escolhido como orador. Nas festividades estavam presentes a senhora Maria 

Augusta Garcez, presidente da Comissão Estadual da LBA; o Dr. Elysio Athayde, Delegado Regional 

do Departamento Regional da Criança, chefe e amigo pessoal do Dr. João Cardoso, o Dr. Carlos 

Fernandes Melo, chefe da Divisão de Maternidade e Infância. Na solenidade foi batida a pedra inicial 

da construção da Casa da Criança, que seria construída em um terreno doado pelo Dr. Fernando 

Garcez Vieira e pelo Sr. José Ramos de Morais. O terreno estava localizado no Bairro Siqueira 

Campos na Avenida Maranhão. 

 Nas comemorações do Dia do Legionário no ano de 1952, o Dr. João Cardoso Nascimento 

Júnior constituiu a Mesa de Honra, presidida pela senhora Maria Augusta Garcez, presidente da 

Comissão Estadual de Sergipe. O jovem médico João Cardoso ficou conhecido pelo dinamismo e pela 

justeza de conceitos e muita fluência com que discursava nas solenidades das instituições por onde 

passou. Na ocasião da comemoração pelo dia Dia do legionário, em seu discurso Dr. João Cardoso 

destacou a importância daquela data e daquele ato, fazendo das suas palavras uma evocação à senhora 

Darcy Vargas, fundadora da Legião Brasileira de Assistência e esposa do Presidente da República 

Getúlio Vargas, e “teceu encômios à Dona Maria Augusta Garcez, sob gerais aplausos”. 
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Figura 23: Comemorações do “Dia do Legionário”. Boletim da LBA. Data: Agosto de 1952. Fonte: 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

 

 

 Na festividade organizada pelo Chefe do Serviço da Capital, contou também com ato religioso 

celebrado pelo então Revmo. Dom Hélder Câmara, 174 que na época era Bispo Auxiliar do Rio de 

Janeiro. Dr. João Cardoso, permaneceu como Chefe do Serviço da LBA até o ano de 1960. Um ano 

antes de sua saída da LBA, recebeu a visita do Bispo Diocesano Dom José Vicente Távora, que na 

                                                 
174 Hélder Pessoa Câmara nasceu na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, no dia 7 de fevereiro de 1909. Filho de João 
Eduardo Torres Câmara Filho, maçom, jornalista, crítico teatral e funcionário de uma firma comercial. Sua mãe Dona 
Adelaide Pessoa Câmara, era professora primária. Formaram uma família simples e tiveram treze filhos, dos quais somente 
oito conseguiram sobreviver, os demais morreram vítimas de uma epidemia de gripe, que assolou a região no ano de 1905. 
No dia 27 de agosto de 1999, a figura do grande peregrino do povo, com sua aparência frágil e a palavra forte, vitimada por 
uma parada cárdio-respiratória, calou a voz, para dar início à infinita caminhada para a verdadeira vida, era assim que ele 
via morte. Disponível em: http://www.fundaj.gov.br - Acessado em 14/7/2007. 
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ocasião, ocupava o cargo de Vice-presidente Nacional da LBA. Saudado pelo Dr. João Cardoso, Dom 

José Vicente Távora visitou as dependências da sede da LBA em Aracaju e ficou a par das ações 

desenvolvidas pelo Serviço da Capital, entre elas a sede das Voluntárias, e conheceu o trabalho das 

bordadeiras e os resultados econômicos que dele resultavam.175  

 

 
Figura 24: Dr. João Cardoso na LBA como Chefe do Serviço da Capital. Data: 1950-1954. Autoria: Waldir Foto 
Aracaju. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 176 

                                                 
175 Jornal “A Cruzada” – página 7. Data: 29.3.1959. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.  
176 A fotografia (figura 24) encontra-se recortada irregularmente e riscada. Por opção, a autora preferiu mantê-la no seu 
formato original, como recebeu da família Cardoso. 
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Durante sua trajetória no campo da Medicina em Sergipe, Dr. João Cardoso acumulou diversas 

funções, todos elas direcionadas aos problemas da criança menos favorecida. A área administrativa em 

Puericultura levou-o também a exercer o cargo de diretor do Centro de Puericultura Martagão 

Gesteira, em Aracaju, no ano de 1953, pertencente ao Instituto de Proteção à Infância de Sergipe 

(IPAIS). Dr. João Cardoso permaneceu na administração do Centro até o seu falecimento em 1988, 

onde presidia também a Casa Maternal “Amélia Leite”. 

O prédio onde funcionava o Centro de Puericultura Martagão Gesteira ficava em um anexo do 

Hospital Cirurgia, e depois, com a construção da Casa Maternal “Amélia Leite”, foi transferido para 

uma das dependências dessa instituição. Os empregos, os cargos e as funções exercida pelo Dr. João 

Cardoso possibilitaram ao longo de sua trajetória levantar a voz para apontar os problemas 

relacionados à criança pobre em Sergipe. 

Em seus pronunciamentos, Dr. João Cardoso cobrava da sociedade e dos governantes um maior 

desempenho e mais agilidade nas ações sociais referentes à infância sergipana. Sua fala era 

direcionada aos Governos Estadual e Federal, pedindo que fossem criadas mais Políticas Públicas para 

a Educação e para a Saúde no Estado: 

 

Já outra vez aqui debatemos e eram de tal oportunidade as medidas propostas que 
grande número delas foi levado em consideração. Apenas tive eu a ocasião adequada 
para dizer em voz alta e auditório escolhido o que já era aspiração de muitos e por 
eles estavam vagarosamente sendo preparados. A Escola de Serviço Social foi 
fundada e já este ano diplomará sua primeira turma. O Departamento Estadual da 
Criança é promessa em vias de execução, pois a mim pessoalmente o senhor 
governador garantiu sua creação [sic] e, compreendendo  bem o alcance dela, 
assumiu com o senhor vice-governador o compromisso de organizá-lo. O Juizado de 
Menores tem sido objeto de debates e interesse do Poder Público do Lions Clube e de 
outras organizações interessadas na solução do problema da criança abandonada. O 
Movimento das Bandeirantes tomou-o a si o Rotary de Aracaju e já o vemos em 
plena atividade. O escotismo, bem como as colônias de férias, já se tornou 
preocupação deste dinâmico Padre João Lima, sinal certo de que o seu êxito estará 
garantido. O movimento das Voluntárias, incentivados pelo espírito aglutinador e 
impulsionador deste admirável Bispo de Aracaju, D. Fernando Gomes, a cuja fé, 
aliada a larga compreensão social do nosso ex-governador, Sr. Arnaldo Rollemberg 
Garcez devemos a Escola de Serviço Social, o movimento das voluntárias, sigo, já 
está prestando inestimável serviços a comunidade. [...].177 
 

                                                 
177 Citação do Discurso proferido pelo Dr. João Cardoso quando exercia o Cargo de Diretor do Centro de Puericultura 
Martagão Gesteira em Sergipe. Data: 14.6.1956. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.  
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 A luta e o trabalho em favor da causa infantil e dos necessitados renderam ao Dr. João Cardoso 

a denominação de “humanista”, termo que esteve sempre presente nos depoimentos que coletei 

durante a construção deste estudo. A preocupação com o outro era prioridade na vida de João Cardoso 

Nascimento Júnior. Era um homem “afetuoso com a humanidade inteira”, assim o definiram em 

algumas entrevistas coletadas durante a construção do estudo apresentado. 178  

 Entre os outros cargos na área administrativa exercidos pelo Dr. João Cardoso, destaquei: a 

Direção da Maternidade Dr. João Firpo do Hospital Santa Izabel em Sergipe, a qual esteve em suas 

mãos entre os anos de 1956 e 1966, e secretário do Instituto de Proteção e Assistência à Infância de 

Sergipe de 1954 até o seu afastamento para assumir o cargo de primeiro Reitor da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe em 1968. 

A evolução da sociedade, para Dr. João Cardoso, vinha processando-se nos anos de 1950 com 

um grave problema: a diminuição do número dos bem-aventurados e o aumento assustador dos 

desvalidos. Tornava-se cada vez mais difícil para as famílias assegurarem a seus filhos tudo que estes 

necessitavam, tanto no setor da saúde quanto da educação, da subsistência e da recreação.  Em um dos 

seus pronunciamentos, o Dr. João falava sobre as construções de parques infantis na capital e no 

interior e apontava projetos que estavam em vias de execução em prol do bem-estar da criança 

sergipana. Para ele, o problema da criança era “tão velho como o homem, tão velho como seu anseio 

de resolvê-lo”. 179   

O Dr. João Cardoso considerava imoral o problema da infância brasileira. Ele dizia que a 

consciência criada e estabelecida pela moral religiosa e pela convivência social, estava deixando o 

problema sair do limite da tolerância e do descaso. Em toda oportunidade que tinha, Dr. João Cardoso 

Nascimento Júnior manifestava sua indignação quando chamava a atenção da classe médica, dos 

governantes e da sociedade sergipana, sempre “na frente de um auditório escolhido”, para enxergar os 

problemas da infância desvalida de frente. Para ele desviar o olhar para outros interesses era covardia.  

A defesa da criança estava regulada também pela legislação brasileira, seguindo os princípios 

fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1946, em que era imposta como obrigação 

                                                 
178 Entrevista concedida à autora pelo Dr. João Cláudio Flores Cardoso em 3.8.2005. 
179 Citação do Discurso proferido pelo Dr. João Cardoso quando exercia o cargo de diretor do Centro de Puericultura 
Martagão Gesteira em Sergipe. Data: 14.6.1956. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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primária do Estado a “assistência à maternidade, à infância e à adolescência” A Lei instituirá o amparo 

de famílias de prole numerosa (art.164).180  

Em seus pronunciamentos, Dr. João Cardosos dizia que a infância tinha de ser “a nossa 

infância” e não “a minha infância”. Resolver os problemas não era só “dar sobras”.  Para ele, a força 

do homem não residia no seu estado natural, mas sim em sua capacidade de descobrir e aplicar os 

meios necessários para defender sua integridade física, espiritual e moral. Contudo, segundo ele, esse 

homem aniquilava-se quando defendia a si só e não a sociedade onde vivia.  

A atenção global e unificada à infância rendeu ao Dr. João Cardoso a participação na comissão 

para proceder ao inquérito sobre a mortalidade infantil nos Estados do Ceará e Maranhão, conforme a 

Portaria de nº. 84 de 17 de agosto de 1954, do Ministério da Saúde181, assinado pelo diretor do 

Departamento Nacional da Criança, Dr. Necker Pinto. A conclusão do inquérito sobre a mortalidade 

infantil escrita pelo Dr. João Cardoso, foi publicado pelo DNCr, mas, infelizmente, não foi possível  

localizar o documento. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o primeiro grande 

levantamento populacional que proporcionou a aferição do nível da mortalidade prevalecente no Brasil 

foi o Censo Demográfico de 1940. Embora inovadoras, as informações do Censo de 1940 somente 

permitiam estimar a taxa de mortalidade infantil, e não as taxas de mortalidade para todas as idades – 

base para construção das tábuas de mortalidade. Para o cálculo dessas taxas, eram necessários dados 

sobre óbitos ocorridos e registrados em um período do ano – extraídos das estatísticas vitais do 

Registro Civil – e sobre a população, por sexo ou para ambos os sexos, provenientes do censo 

demográfico. No censo realizado pelo IBGE em 1949, a mortalidade infantil na Região Nordeste era 

de 175,0%, necessitando, por parte do Governo Federal da criação de programas sociais para combater 

as causas do elevado número de óbitos de crianças na faixa etária entre zero a cinco anos.182   

                                                 
180 Separata da Revista Pediatria Prática – Volume XX – setembro-outubro – Fascículo 5. São Paulo, 1949. Participação do 
Dr. João Cardoso na II Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior.    
181 Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, o que, na verdade, limitou-se a um mero desmembramento do antigo 
Ministério da Saúde e Educação sem que isto significasse uma nova postura do governo e uma efetiva preocupação em 
atender aos importantes problemas de saúde pública de sua competência. Disponível em: 
http://internatorural.medicina.ufmg.br - Acessado em 23/7/2007. 
182 Dados obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em www.ibge.gov.br - 
Acessado em 23.6.2007. 
 



 110 

 
Figura 25: Portaria nº. 84, de 17 de agosto de 1954. Expedida pelo Ministério da Saúde – 
Departamento Nacional da Criança. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
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Além da participação do inquérito nos Estados do Ceará e Maranhão, o Dr. João Cardoso 

também participou do procedimento sobre o Inquérito de Mortalidade Infantil em Sergipe no período 

de 1950 a 1954, quando era médico Puericultor do Instituto de Proteção e Assistência à Infância de 

Sergipe. O inquérito realizado pelo Dr. João Cardoso foi publicado no Boletim do Centro de Estudos 

do Hospital Cirurgia, em 1953183. Não foi possível ter acesso a este Boletim para análise, devido à 

impossibilidade de pesquisar no Arquivo do Hospital de Cirurgia, que se encontra atualmente em uma 

das dependências da Casa Maternal “Amélia Leite”.  

Dr. João Cardoso dizia: “na medida em que o homem deixa de ver só a sua aparência e começa 

a ver a necessidade do outro, ele se rejubila, enriquece da real fortuna, sente-se feliz e termina por 

semear benefícios ao próximo”. Em um dos seus pronunciamentos ressaltou: 

 

Lembremo-nos de que o homem é capaz de harmonizar e desharmoniar [sic] e dar-
nos com este genio [sic] e este esforço obras primas de unidade e beleza. E isto 
porque na aparente diferença de formas, de cor, de qualidade, há uma unidade 
Spinoziana184 de essência que faz a ordem o progresso, a beleza e a harmonia 
universais. [...]185 
 

Em todas as instituições por onde passou, o Dr. João Cardoso fez com que as ações 

desenvolvidas em prol da criança e dos necessitados fossem conhecidas pela sociedade sergipana. Para 

ele, as necessidades e as dificuldades dessas instituições deveriam ser expostas para a sociedade e para 

os governantes, pois, desconhecendo o que acontecia em torno delas ou nos seus interiores, não 

despertaria nas pessoas e nas autoridades a necessidade de exercitar a solidariedade. Segundo Dr. João 

Cardoso a sociedade, estando ciente dessas necessidades, desenvolveriam ações na tentativa de sanar 

esses problemas, e assim os setores de responsabilidades sociais sentir-se-iam no dever de ajudá-las, e 

desta forma providências seriam tomadas com mais rapidez, as quais seriam realizadas com 

responsabilidade, consciência, evitando assim o aumento dos desvalidos permitindo que o sonho da 

igualdade fosse real.  

                                                 
183 A autora obteve acesso a esta informação através do Curriculum Vitae do professor João Cardoso que se encontrava nos 
documentos analisados na construção deste trabalho. Data: 5.1.1970. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
184 O conceito de unidade, no que se refere a dois termos: Deus e Natureza. Cito: ' tudo o que existe, existe em Deus, e sem 
Deus nada pode existir nem ser concebido. Deus é a causa do mundo, mas o mundo existe em Deus, que é, por isso, causa 
imanente, isto é, causa que produz efeito em si mesmo. Em outras palavras, Deus é o mundo: Deus, ou seja, natureza'. In: 
ABRÃO, Bernadete Siqueira. História da Filosofia. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. 
185 Citação do Discurso proferido pelo Dr. João Cardoso quando exercia o cargo de diretor do Centro de Puericultura 
Martagão Gesteira em Sergipe. Data: 14.6.1956. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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1.5 A primeira Campanha de Vacinação contra Poliomielite em Sergipe (1962) 

 
 

 
Figura 26: Dr. João Cardoso Nascimento Júnior no Posto de Puericultura Darcy 
Vargas (1950-1954), localizada no Bairro Siqueira Campos. Sem autoria. Fonte: 
Acervo Pessoal da Família Cardoso. 

 
 
 
 

Na multiplicidade das fontes analisadas sobre a trajetória do médico João Cardoso Nascimento 

Júnior, foi encontrado, no seu acervo pessoal, o relatório da primeira Campanha de Vacinação contra 

Poliomielite186 em Sergipe, realizada na capital entre os dias 24 a 28 de abril de 1962. Tendo ele 

coordenado a Campanha, empenhando-se para que a população infantil sergipana fosse vacinada, 

                                                 
186 Poliomielite, de acordo com Celso Luft, é uma infecção causada por vírus na substância cinzenta da medula espinhal; 
(desus). Paralisia Infantil.    
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iniciando a partir daí os trabalhos pela erradicação da poliomielite em Sergipe. Enquanto o higienismo 

e a bacteriologia conquistavam vitórias sobre as doenças infecciosas, a Poliomielite desafiava médicos 

e cientistas, pois, além de não se enquadrar no modelo higienista que associava sujeira e pobreza à 

doença, os laboratórios não foram capazes de decifrá-la até meados do século XX. 

 No Brasil, a partir da década de 1960, o desenvolvimento de tecnologia no campo da vigilância 

epidemiológica, a possibilidade da certeza do diagnóstico por técnicas laboratoriais, a existência de 

uma vacina eficaz e a resposta social a uma doença que deixava seqüelas foram elementos que levaram 

a estabelecer-se uma política de controle da poliomielite. Na primeira metade do século XX, as 

discussões sobre a poliomielite no Brasil davam-se basicamente no âmbito médico e giravam 

principalmente em torno de modelos científicos explicativos da doença e sua forma epidêmica de 

incidência. Na segunda metade do século, a aquisição de novas tecnologias — vacina, vigilância 

epidemiológica e diagnóstico laboratorial do poliovírus — deslocou o âmbito da discussão para a área 

da saúde pública e possibilitou o estabelecimento de políticas de controle da doença no país.  

 Em 1960, a imprensa escrita e falada anunciava a intensificação da imunização contra a 

poliomielite, uma vez que se registrava nessa época um aumento da incidência da doença em algumas 

capitais. Os órgãos de saúde apelavam à população  que vacinasse seus filhos contra a poliomielite, 

ressaltando que o público não dava a merecida importância ao assunto. 

 A vacina “Sabin” ganhava adeptos por todo o país. Médicos reunidos numa Conferência da 

Sociedade Brasileira de Higiene abordaram a eficácia da vacina por via oral contra a poliomielite e a 

rapidez com que esta prática era realizada normalizaria uma situação epidemiológica no país. Enfim, o 

Ministério da Saúde adotou oficialmente a vacina “Sabin” e iniciou em 16 de julho de 1961 a primeira 

experiência de vacinação em massa na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, com a 

expectativa de vacinar 25 mil crianças dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano. Através da avaliação positiva de experiências anteriores, em 1961 o governo federal adquiriu 

três milhões de doses da vacina oral para ampliar a campanha de vacinação. Com essa iniciativa, 

recebeu moções de apoio de várias associações médicas do país.187 

 Em todo o Brasil, a imprensa conclamava a população a apoiar a campanha de vacinação. O 

importante era convocar com ênfase a sociedade, e que todos dessem a sua cooperação para que o 
                                                 
187 BECKER, Roberto, 2002. Acervo de Depoimentos Orais: História da Poliomielite e de sua erradicação no Brasil. Rio de 
Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz/DAD/Arquivo. Disponível em: http://scielo.br - Acessado em 23.11.07. 
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maior número possível de crianças, entre quatro meses e seis anos de idade, recebesse a proteção do 

produto criado pelo pesquisador emérito, Dr. Albert Sabin, “grande benfeitor da humanidade". A partir 

daí foram realizadas campanhas de vacinação em várias capitais brasileiras, uma por vez, com vacinas 

distribuídas pelo Ministério da Saúde. 

 Em Sergipe, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, desenvolvida em todo o país pelo 

Ministério da Saúde, foi apresentada, esboçada e marcada em Aracaju, pelo Dr. Getúlio Lima Júnior, 

Diretor do Departamento Nacional da Criança, membro da Comissão Executiva Nacional da 

Campanha, e pelo Dr. Elysio Pereira de Athayde, delegado Federal da Criança da 4ª Região 

(localizada em Salvador). Objetivando com o senhor governador do Estado de Sergipe, Luiz Garcia, 

com a Prefeitura de Aracaju e com a classe médica local, foram organizadas reuniões esclarecendo e 

expondo os problemas causados pela poliomielite nas crianças e o risco de uma epidemia no Estado. 

Encontrando a maior receptividade e pleno apoio e o desejo de colaborar com a campanha que já vinha 

sendo realizada em outras capitais brasileiras, deram-se início em Sergipe os preparos para a iniciação 

dos trabalhos de vacinação da população infantil residente na capital do estado. 

  O Departamento Nacional da Criança, em nome do Dr. Elysio Pereira de Athayde, esteve em 

Aracaju para vistoriar os postos de saúde, certificando-se de que todos estavam em condições de se 

empenharem para o êxito da Campanha. Os Governos Federal, Estadual e Municipal, através de seus 

órgãos especializados, contaram também com a cooperação de alguns médicos locais para executar as 

tarefas de triagem e vacinação das crianças aracajuanas. 

 O movimento foi articulado pela Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, que tinha como 

secretário o Dr. Antônio Garcia Filho, bem como a participação dos médicos Dr. Juliano Simões, 

diretor do Departamento de Saúde do Estado; Dr. Teotônio Mesquita, que era diretor do Instituto 

Parreiras Horta e o médico da Prefeitura de Aracaju, Dr. Pedro Rubens da Costa Barros. Alguns 

clínicos locais, a exemplo dos médicos José Machado de Souza, Gileno Lima, Hyder Gurgel, entre 

outros participaram ativamente da campanha de vacinação.  

Para presidir a primeira Campanha de Vacinação de Sergipe foi escolhido o chefe da Divisão 

da Infância e Maternidade da LBA o Dr. Silvio Cabral Santana, e para Coordenador Geral da 

Campanha, o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, médico Puericultor do Departamento Nacional da 

Criança, os quais juntos programaram, anunciaram, organizaram e realizaram todo o trabalho da 

vacinação em Aracaju.  
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 Foram então divididas as comissões. Partindo desse ponto fizeram propagandas divulgando, 

explicando e aconselhando a população sobre a importância da Campanha.  

O jornal “A Cruzada” divulgou a seguinte nota: 

 

VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL COMEÇARÁ TERCA-FEIRA: 
Conforme foi programado para o início da próxima terça-feira, 24 do corrente à 
vacinação em massa das crianças desta capital para a imunização contra a Paralisia-
Infantil. A Campanha promovida pelo Departamento Nacional da Criança e a 
Secretaria de Saúde do Estado, vem se desenvolvendo satisfatoriamente, já se tendo 
inscritos nos diversos postos cerca de 20.000 crianças. A imprensa e o rádio têm dado 
ampla cobertura ao movimento, de forma que toda a população aracajuana dele tome 
conhecimento da programação. 
ÚLTIMA REUNIÃO: 
Está prevista para hoje no Palácio Olimpio Campos, a última reunião das diferentes 
comissões encarregadas da Campanha. Na oportunidade o Dr. Antônio Garcia Filho, 
Secretário de Saúde e dirigente supremo da Campanha debaterá com os seus 
auxiliares as últimas providências a adotar e dará as últimas instruções para que os 
postos funcionem com inteira normalidade nos serviços da vacinação.188   
 

 Segundo o relatório final da Campanha redigido pelo Dr. João Cardoso, foi arrecadada na 

ocasião a quantia de CR$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mil cruzeiros) entre as casas 

comerciais de Aracaju, uma das quais doou panos para confecção de faixas que serviriam para 

divulgação do evento. No total 32, casas comerciais contribuíram para a realização da campanha, com 

sucesso. As equipes foram organizadas em 21 unidades. O Clube das Mães da Campanha Educativa do 

Departamento Nacional da Criança que tinha à frente o Dr. João Cardoso e a Assistente Social Maria 

Edurvalina Nascimento, possibilitou um trabalho de divulgação e esclarecimento que contribuiu para o 

êxito da vacinação na capital.  

 Para que a campanha de Sergipe tivesse o mesmo êxito das demais realizadas nas capitais 

brasileiras, foram escolhidos os médicos, Silvio Santana, Abel Nunes e Hyder Gurgel para irem a 

Salvador a fim de observar como foi realizada a campanha de vacinação contra poliomielite, naquela 

capital, trazendo informações relevantes que foram de grandes utilidades na organização da Campanha 

Sergipana.  

 A constituição das equipes aconteceu da seguinte forma: 23 alunas da Escola de Auxiliar de 

Enfermagem Dr. Augusto Leite; 9 visitadoras do Departamento de Saúde do Estado; 8 auxiliares da 

                                                 
188 Jornal “A Cruzada”. Ano XXVI. Nº. 1348. Data: 21 de abril de 1962. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe. 
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Prefeitura de Aracaju; 13 alunas do Curso de Maternidade do Hospital Cirurgia e 28 guardas do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERU). totalizando 81 vacinadores e auxiliares para 

segurar as crianças.  

Para distribuição dos cartões de identificação, organização das filas e atendimento de 

emergências foram recrutados: 17 Bandeirantes; 11 alunas da Escola de Serviço Social, vários 

Escoteiros e funcionários dos postos de saúde ou das escolas onde foram instalados os postos de 

vacinação. Cada unidade contava com duas equipes de trabalho, que seguiam os horários das: 7 às 13 

horas e a outra de 12 às 18 horas. A parte de material ficou sob a responsabilidade do Dr. Silvio 

Santana, e a parte de pessoal com o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior.  

 Exercendo o cargo de diretor do Departamento Estadual da Criança, Dr. João Cardoso saiu em 

busca de colaboração dos seus alunos para a campanha de vacinação contra poliomielite, não ficando 

apenas no seu limite de professor. O Dr. João Cardoso vai mais além. O médico pede socorro aos 

“seus” para livrar de um terrível mal a infância de Sergipe, tendo sido prontamente atendido, com a 

organização de grupos de voluntários sob o seu comando, o serviço de vacinação foi imediatamente 

realizado.  

 Dr. João Cardoso escalou, para a distribuição e recolhimento de material e pessoal os médicos 

Pedro Rubens, Alexandre Menezes, Adel Alves, Hyder Gurgel, a enfermeira Margarida Alves, do 

Serviço Cooperativo, e a assistente social Antônia Edurvalina Nascimento, e o auxiliar Olavo Cardoso, 

estes dois últimos da Campanha Educativa do Departamento Nacional da Criança.  

No final o coordenador da Campanha elogiou os demais membros das comissões, dizendo que 

“todos mereceram os maiores encômios pelo senso do dever demonstrado”189. Como auxiliares 

administrativos o Dr. João contou com a ajuda de Dona Maria Anita Bomfim, do DNCr e do senhor 

Wellington Elias, da Secretaria de Educação e Saúde do Estado.  

 Como coordenador e relator da primeira Campanha contra a Poliomielite de Sergipe o Dr. João 

agradeceu também, no relatório final, o empenho do médico Gileno Lima e agradeceu também o Dr. 

Machado de Souza, nas contribuições em arrecadar fundos para a realização da campanha, ao Dr. 

Teotônio Mesquita, que possibilitou a instalação adequada para o armazenamento das doses no 

Instituto Parreiras Horta, auxiliando inclusive na realização do evento e prestando toda a ajuda 
                                                 
189 Relatório apresentado ao Ministério da Saúde pelo Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, após realização da primeira 
campanha de vacinação contra a Poliomielite em Sergipe. Data: 24 a 28 de abril de 1962. Fonte: Acervo pessoal do Prof. 
João Cardoso. 
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solicitada; ao Dr. Juliano Simões, pela execução da entrega em domicílio da grande quantidade de 

fichas para a trigem da população infantil que seria vacinada na capital; ao Dr. Antônio Garcia Filho, 

que presidiu todas as reuniões, viabilizando as providências para a realização da Campanha, 

juntamente com o governador do Estado, senhor Luiz Garcia.  

 Após as reuniões preparatórias, o Dr. João Cardoso coordenou a distribuição de cartões de 

identificação, que foram entregues entres os dias 10 e 18 de abril de 1962. A seguir expõe-se o cartão 

que era distribuído para triagem da população infantil aracajuana: 

 

 
Figura 27: Cartão de identificação utilizado na primeira Campanha de Vacinação contra Poliomielite em 
Sergipe sob a coordenação do Dr. João Cardoso Nacimento Júnior. Fonte Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso. 
 
 

 
 

Os cartões foram distribuídos nos postos de saúde onde seriam realizadas as vacinações, dando 

o direito aos pais ou responsáveis das crianças de vaciná-las em qualquer lugar. Foram entregues 
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inicialmente aos responsáveis pelas crianças, 22.000 cartões de identificação. No dia 18 de abril 

encontravam-se alistadas 21.092 crianças; 259 cartões estavam em branco e 649 extraviados. No dia 

24 de abril foi iniciada a vacinação em massa, ocasião em que os cartões foram picotados para facilitar 

o cálculo da população do interior que viria a fim de ser vacinada, evitando a aglomeração nos postos 

de vacinação.  

De início sabia-se que a campanha de vacinação seria raciocinada em termo de capital e 

subúrbio e não de capital e interior. Mas, apesar de todos os esclarecimentos à população sergipana, 

através dos meios de comunicação de que a campanha seria realizada somente na capital, foi 

observado segundo conta no relatório, um grande número de pessoas vindas do interior do Estado para 

capital, tendo seus transportes facilitados por políticos das regiões, a campanha conscidiu com o ano 

eleitoral. Houve uma procura incontrolável da população em busca das vacinas, a qual foi além das 

expectativas esperadas pelo Coordenador da Campanha.  

No interior do Estado, a doença vinha crescendo e causando temor a população do interior de 

Sergipe, em alguns municípios já se contabilizava um número razoável de casos de poliomielite, esse 

provavelmente foi um dos fatores que contribuíram para a migração da população do interior para 

capital, além da facilitação dos políticos dos municípios sergipanos, que financiaram os transportes até 

o local onde estavam sendo realizadas as vacinações, com a intensao de angariar votos e adeptos as 

suas candidaturas. Na ânsia de solucionar os problemas e proteger seus filhos da Paralisia Infantil, o 

povo sertanejo, seguiu caminho até Aracaju, na esperança de vacinar seus filhos protegendo-os de um 

mal que vinha assolando o país naquela época. 

A vacinação, segundo o que o Dr. João Cardoso escreveu no seu relatório, poderia ter sido 

realizado em Aracaju num só dia, “sem atropelos e com êxito”. No terceiro dia de campanha foram 

fechados todos os postos, somente a sede ficou funcionando para divulgar que a vacina havia acabado 

na tentativa de interromper o fluxo da população do interior e de cidades vizinhas do Estado de 

Alagoas, a exemplo de Penedo e Pão de Açúcar.  

Para conter o fluxo de migração, Dr. João relatou que era impossível dizer ao povo, sem 

truculência e revolta, que as vacinas estavam por acabar. No dia 26 de abril foi necessário um trabalho 

de concentração para explicar que já não existiam mais vacinas necessárias para continuar a campanha. 

Muitos voltaram sem receber a vacina, outros, mais afoitos, insistiam em disputar até a última gota.  
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Entre os dias 24 e 25 de abril, depois de tanto sacrifício, foram vacinadas milhares de crianças, 

totalizando 31.050. Encerrando os trabalhos no dia 28 de abril a primeira Campanha de Vacinação 

contra Poliomielite, apesar dos contratempos, conseguiu seu objetivo final. O Dr. João Cardoso 

finalizou o relatório dizendo: “Em Sergipe a unidade menor é o Estado, lição bem aprendida”,190 

referindo-se aos contratempos causados a população de Sergipe durante a campanha de vacinação, 

quando o Estado não possibilitou recursos para que houvesse uma vacinação em massa, envolvendo a 

toda população infantil do Estado de Sergipe.  

E como disse Beatriz D. Ficher: “recolhendo aqui e ali excertos que edificam sentidos 

múltiplos”,191 E no recolhimento dos excertos para construção desse estudo, finalizo aqui mais um dos 

significados que constituíram através de sentidos múltiplos a trajetória de João Cardoso Nascimento 

Júnior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
190 Relatório apresentado ao Departamento Nacional da Criança pelo Coordenador Dr. João Cardoso N. Júnior, da primeira 
campanha de vacinação contra poliomielite em Sergipe. Data: 24 a 28 de abril de 1962. Fonte: Acervo pessoal do Professor 
João Cardoso. 
191Cf. FICHER, Beatriz T. Daudt. Arquivos Pessoais: incógnitas e possibilidades na construção de uma biografia. In: 
SOUZA, Elizeu Clementino de; ABRAHÃO, Maria Helena Barreto (Org.). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 
si.  Porto Alegre: EDIPUCRS E UDNEB, 2006 (p.275).  
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CAPÍTULO 2 
 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior: o Magistério como vocação 
 

 
A biografia pode ser comparada a um livro em que um estranho faz rabiscos. Depois 
que morremos, nossa história passa às mãos de desconhecidos. O biógrafo não se vê 
como alguém que toma essa vida emprestada. Mas como seu novo proprietário, com 
o direito de escrever e sublinhar onde quiser. 192 
 

  

 
Figura 28: Formatura da primeira turma de assistentes sociais da Escola de Serviço Social de Sergipe. 
As alunas com seus respectivos padrinhos e o Paraninfo da Turma Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior. Data: 1957.  Autoria Desconhecida. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.  

 
 

                                                 
192 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.225). 
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Estudar a trajetória do médico e do professor João Cardoso Nascimento Júnior implicou 

reconhecer as posições que ele ocupou em diversos campos dentro da estrutura social e intelectual 

sergipana. O caminho do médico João Cardoso cruzou com os caminhos da docência no ano de 1948, 

um ano depois de sua chegada a Sergipe, iniciando a sua trajetória docente no Curso de Formação de 

Professoras Primárias no Instituto de Educação Rui Barbosa.  

Em função do seu trabalho como médico puericultor da Higiene Escolar do Departamento de 

Saúde Pública de Sergipe, o Dr. João Cardoso foi nomeado professor da cadeira de Puericultura e 

Educação Sanitária, através do Decreto de 17 de julho de 1948.  

A introdução dessa cadeira nas Escolas Normais aconteceu devido à promulgação da Lei 

Orgânica do Ensino Nacional Normal de nº. 8.560, de 20 de janeiro de 1946. A mudança da Lei 

Orgânica do Ensino Normal, que mudava o currículo nas Escolas Normais em todo o país, aparecia no 

Capítulo II do artigo 9, dizendo:  

 

Art.9: Será também permitido o funcionamento do curso de que trata o artigo 
anterior, em dois anos de estudos intensivos, com as seguintes disciplinas, no 
mínimo: 
Segunda série: 1) Psicologia educacional; 2) Fundamentos sociais da educação; 3) 
Puericultura e Educação Sanitária; 4) Metodologia do ensino primário; 5) Prática de 
ensino; 6) Desenho e artes aplicadas; 7) Música e canto; 8) Educação física, recreação 
e jogos.193 
 

No Brasil, a Educação vinculada à Saúde percorreu um tortuoso caminho. Houve a fase 

higienista (de 1903 a 1920), cuja política definia-se pelo uso de força policial para o trato das questões 

de saúde, fase em que é reeditado o higienismo, durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1931 e 

1942. O acesso da população à escola e à alfabetização auxiliaria na difusão dos preceitos higiênicos, 

pois uma população que soubesse ler poderia adquirir informações sobre as normas de higiene por 

meio de jornais e folhetos distribuídos pelos governantes. As normas de higiene também deveriam ser 

ensinadas nas Escolas Normais e Primárias através das disciplinas Higiene Escolar e Puericultura.  

As orientações da Puericultura seriam importantes na profilaxia preventiva, a fim de impedir a 

formação de um “terreno favorável” à transmissão hereditária de doenças físicas ou mentais. Aquelas 

                                                 
193 Cf. BRASIL. Lei Orgânica do Ensino Normal. DECRETO-LEI n. 8.530 – DE 2 DE JANEIRO DE 1946. Disponível 
em: www.soleis.adv.br Acessado em 26.11.2007.  
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crianças portadoras de algum tipo de doença seriam identificadas por meio da Inspeção de Higiene 

Escolar. 

 A partir de 1920, o discurso higienista torna-se mais técnico, priorizando métodos de Educação 

em Saúde, assistência médico-odontológica, nutrição, desnutrição, aleitamento materno, entre outros. 

A inclusão das disciplinas Higiene e Puericultura nos currículos das Escolas Normais no Brasil, a 

criação do cargo de professor para lecionar a cátedra de Higiene, foi proposta dos higienistas daquela 

época para difusão de suas idéias.  

Cristina de Almeida Valença, em seu estudo sobre a trajetória do médico e professor Helvécio 

de Andrade afirmou que: 

 

As noções elementares de higiene: o cuidado com o corpo, a alimentação, o 
planejamento das habitações, o cuidado com a iluminação e ventilação das salas de 
aula a ponto de definir a cor das paredes, a quantidade de banheiros, as disposições 
das salas e a quantidade de aluno por classe, foram algumas preocupações difundidas 
por esse professor, principalmente às normalistas, que seriam as futuras professoras 
primárias do estado. [...].194 
 

 Em 1941, a Pedagogia e a Higiene Escolar tinham o mesmo ideário, o da criança integral, da 

escola socializadora, sendo que o “social” aparece como categoria de análise de forma  acrítica. Em 

1942, com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), houve uma transformação de 

mentalidade nas atividades de Educação Sanitária. A partir daí, a Educação Sanitária passou a ser 

reconhecida como atividade básica, e a responsabilidade das tarefas educativas foram atribuídas a 

diversos profissionais, entre eles os médicos. Entre essas tarefas, estava a preparação de professoras da 

Rede Pública de Ensino como agentes educacionais de saúde.195 A partir de 1942, surge a concepção 

de higienização no meio urbano.  

Envolvido com a Medicina Social e o Movimento Higienista da Educação, Dr. João Cardoso 

foi nomeado professor de Puericultura e Educação Sanitária em 17 de julho de 1948, pelo então 

governador do estado de Sergipe José Rollemberg Leite, iniciando sua docência no Instituto de 

Educação Rui Barbosa.  

                                                 
194 Cf. VALENÇA, Cristina de Almeida. Civilizar, regenerar e higienizar: a difusão dos ideiais da Pedagogia Moderna 
por Hevelcio de Andrande - 1911-1935. Dissertação ( Mestrado em Eduacação). Núcleo de Pós-graduação em Educacação 
da Universidade Federal de Sergipe, 2006, (p.82). 
195 Cf. GONDRA, José Gonçalves. Homo hygienicus: educação, higiene e a reinvenção do homem. Cadernos do CEDES, 
Campinas, abril. 2003, vol. 23, n.º 54, p. 25-38. 
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Figura 29: Decreto de 17 de julho de 1948, designando o Dr. João Cardoso, como professo do 
Instituto de Educação Rui Barbosa.  Processo nº. 2070/48.  Assinado pelo governador José 
Rollemberg Leite. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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A permanência do Professor João Cardoso no Instituto de Educação Rui Barbosa, deu-se por 

um curto período de cinco meses. Em dezembro de 1948, foi convocado para fazer o Curso de 

Puericultura e Administração pelo Departamento Nacional da Criança, afastando-se das suas funções 

de médico no Departamento de Saúde Pública de Sergipe e da Legião Brasileira de Assistência, 

seguindo para o Rio de Janeiro, só retornando a Aracaju no início da década de 1950. Não foi 

encontrado mais nenhum documento no acervo documental do IERB, que pudesse levar a ampliação 

dos fatos sobre a passagem do Professor João Cardoso por esse instituto. Visitas foram feitas à 

Biblioteca Epifânio Dórea, onde se encontra atualmente o acervo documetal do IERB, na esperança de 

encontrar mais algum vestígio que pudesse levar à sua atuação como docente no referido instituto.  

 Tempos depois, em consulta às Atas da Congregação da Escola de Serviço Social, em uma das 

Reuniões Ordinárias, realizada no dia 18 de junho de 1957, encontrei uma participação do Professor 

João Cardoso nessa reunião, referindo-se à disciplina Puericultura e Educação Sanitaria por ele 

lecionada no ano de 1948. O assunto surgiu na reunião em virtude de um pedido do governo do Estado 

de Sergipe a direção e aos docentes da Escola de Serviço Social, para que fosse criada no currículo do 

IERB uma cadeira relacionada ao Serviço Social.  

 O Professor João Cardoso, sugeriu que fosse aproveitada a cadeira de Puericultura e Educação 

Sanitária, da qual ele tinha sido professor e que não vinha sendo ministrada no IERB há algum tempo, 

aproveitando-se para que fosse introduzida a esta disciplina noções de Serviços Sociais. O assunto em 

pauta relacionava-se a um programa do governo estadual, que pretendia formar em seus quadros de 

professores, profissionais com noções sobre o Serviço Social. A sugestão foi bem aceita, segundo 

consta nessa ata, por todos os presentes e acatada pela direção da escola, fechando a reunião com a 

proposta feita pelo Professor João Cardoso para ser entregue ao governo do Estado, assim como havia 

sido pedido.196  

 Ao voltar a Sergipe, buscou conciliar as atividades docente com a carreira de médico 

puericultor, pois, além dos cargos que ocupava, ainda clinicava como médico de crianças em seu 

consultório, primeiramente no Bairro Siqueira Campos (antiga Rua do Bonfim), e depois se mudou 

                                                 
196 Ata da Congregação da Escola de Escola de Serviço Social. Data: 18.6.1957. Fonte: Acervo Documetal do 
Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. 
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para o Bairro São José, onde abriu outro consultório,  agora na avenida Augusto Maynard, nº 366 197. 

De acordo com as memórias de Dona Juracy Cardoso, quando Dr. João Cardoso, chegou a Sergipe, 

dividiu primeiramente o consultório com o Dr. Hugo Gurgel198, médico de quem era muito amigo.  

 O Dr. João Cardoso clinicou como médico de criança até afastar-se devidamente de suas 

funções para dedicar-se ao exercício docente, como Professor, Fundador e Membro do Conselho 

Técnico-Administrativo (1954-1962) da primeira Escola de Serviço Social de Sergipe e da Faculdade 

de Medicina de Sergipe (1963-1983).  Com o exercício da docência latente, o Dr. João Cardoso 

Nascimento Júnior, ao voltar a Sergipe, começou a organizar e participar como ministrante de vários 

cursos, que tinham como objetivo qualificar profissionais para trabalhar com os problemas 

relacionados à infância e às áreas sociais e educacionais do Estado. Entre os quais destaco o Curso de 

Higiene Infantil, para visitadores, organizado pelo Departamento Nacional da Criança do Ministério da 

Saúde e Educação.  

  O Dr. João Cardoso criou o Programa de Psicologia, cuja base resultou no Curso de Psicologia 

Infantil e Higiene Mental para professores, este organizado pelo Departamento de Saúde do Estado, 

que foi realizado no ano de 1952. Em 1953, o Dr. João Cardoso, organizou um Programa de 

Puericultura da primeira Infância, e ministrou um Curso de Puericultura para funcionários da Legião 

Brasileira de Assistência, como Chefe do Serviço da Capital.199 No ano de 1954, o Dr. João Cardoso 

Nascimento Júnior, iniciou a sua trajetória docente na Escola de Serviço Social, onde teve de uma 

participação significativa na formação de um novo campo científico em Sergipe.  

 Para a historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot a “escrita memoralística desvela a 

necessidade de testemunhar, onde o narrador é o senhor do passado, autoridade, condutor da trama, 

recuperando mediante seu relato, a própria memória”.200  

Os registros deixados pelo Professor João Cardoso, decifraram sua participação como sujeito 

social e político no contexto sergipano. Os depoimentos recolhidos ajudaram-me a preencher as 

lacunas; e ao mesmo tempo fizeram surgir novas fontes e novos caminhos para outras pesquisas. 

                                                 
197 Informações obtias através dos receituários encontrados no acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
198 O Dr. Hugo Gurgel ainda está vivo, mas não foi possível entrevistá-lo devido ao problema de saúde que o acomete, o 
Mal de Alzheimer. Informações obtidas com a filha do Dr. Hugo a Dra. Eline Gurgel. 
199 Informações obtidas no Currículo Vitae organizado pelo Professor João Cardoso Nascimento Júnior em 5 de janeiro de 
1970. Documento pertencente ao seu Acervo Pessoal dele. 
200 Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p.46-47). 
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2.1. O Professor João Cardoso e a Escola de Serviço Social em Sergipe (1954-1962) 
 
A partir de recortes de temas que se articulam em vários pontos, liga aspectos do 
pensamento aos da ação, sem pretensões de exaustividade, limitando-se a inscrevê-
los nas circunstancia das histórias vividas por ele, uma análise em que ‘afinidades de 
gerações, tradições de formação e hábitos profissionais’ caminham junto.201 

 

 
Figura 30: Foto da Formatura da primeira turma de assistentes sociais de Sergipe, em 1957. O Professo João 
Cardoso Nascimento Júnior foi o escolhido pelas formandas para ser o Paraninfo da turma. Na parte superior 
da fotografia constam em manuscrito feito pelo Prof. João Cardoso os nomes dos presentes. Data: 1957. Fonte: 
Acervo particular da família Cardoso. 

 

                                                 
201 Cf. CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 



 127 

A Escola de Serviço Social de Sergipe foi inaugurada no dia 27 de março de 1954, surgindo 

após 18 anos da criação da primeira Escola de Serviço Social no Brasil, localizada na cidade de São 

Paulo, e 14 anos antes de ser instituída a Universidade Federal de Sergipe, no ano de 1968. A profissão 

de assistente social já se fazia presente em algumas instituições em Sergipe no início da década de 

1950, antes mesmo de ser instituído o curso de Serviço Social em Aracaju.   

Na Legião Brasileira de Assistência, destacou-se no trabalho como assistente social, mesmo 

sem formação, da senhora Maria Amarante, que trabalhou com o Professor João Cardoso, quando este 

foi chefe do Serviço da Capital da LBA, de 1950 a 1960.202 Conforme as fontes analisadas, Maria 

Amarante, mesmo sem a formação superior, foi uma incansável batalhadora do Serviço Social em 

Sergipe.  

Destaco também o trabalho de Antônia Edurvalina Nascimento203, que trabalhou com o 

Professor João Cardoso no Departamento Nacional da Criança, quando ele foi chefe da Representação 

da Delegacia Federal da Criança em Sergipe. Antes de a formação superior em assistente social chegar 

a Sergipe, o Professor João Cardoso enviou ao Rio de Janeiro, Antônia Edurvalina Nascimento, que 

era sua assistente nas atividades sociais desenvolvidas no DNCr, para participar de um curso de 

formação de assistente social. O objetivo do curso era além de ampliar o conhecimento do serviço de 

assisente social, implantar em Aracaju a Campanha Educativa do Clube das Mães, ação social do 

citado Departamento e mais um dos trabalhos sociais desenvolvidos pelo Professor João Cardoso 

durante sua trajetória profissional no DNCr em Sergipe.  

O Clube era mantido com as verbas enviadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF)204, vindas diretamente para o Departamento Nacional da Criança e este repessava essas 

verbas às suas Delegacias Regionais e esta as suas Representações Estaduais. A Campanha Educativa 

do Clube das Mães tinha como objetivo preparar as mães para os cuidado com os nascituros, através 

                                                 
202 Boletim da L.B.A. Comissão Estadual de Sergipe. Data: abril, maio e junho de 1950. Fonte: Acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGS).  
203 Antônia Edurvalina Nascimento era assistente social formada pela Escola de Serviço Social de Sergipe. Aluna da 
primeira turma de Serviço Social foi colaboradora do Professor João Cardoso, no DNCs, e na Universidade Federal de 
Sergipe, quando ele foi eleito o primeiro Reitor, implantando na sua gestão o Serviço Social da UFS. Na ocasião foi 
nomeada por ele para ser a Coordenadora de Assistência ao Estudante, permanecendo no cargo até a sua aposentadoria em 
1983. (nota da autora). 
204 Informações obtidas através de entrevista realizada como a senhora Aydê Matos de Oliveira, que foi aluna também da 
primeira turma de assistentes sociais da Escola de Serviço Social de Sergipe. 
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da prevenção, da profilaxia e da higiene. Também fazia parte da campanha educativa à confecção e 

distribuição de enxovais para os recém-nascidos.  

Segundo o historiador Moysés Kuhlmann Júnior, era através dos Clubes das Campanhas 

Educativas que a UNICEF prestava assistência internacional no campo da saúde e da nutrição à 

criança carente. O Nordeste foi escolhido por esse órgão para que fosse iniciado um projeto piloto, 

através de um clube formado por mães, que pudessem atuar no campo educacional. Foi no final da 

década de 1950 que a UNICEF ampliou ainda mais os seus projetos sócio-educacionais no Brasil. 205   

A Escola de Serviço Social surgiu em Sergipe sob a influência da Igreja Católica, com o 

objetivo de formar profissionais que pudessem divulgar os valores ideológicos que servissem para 

atenuar os conflitos sociais e para desenvolver o processo de evangelização da sociedade e de uma 

ação social que pudesse contrapor-se aos princípios liberais e ao comunismo.  

O Bispo Diocesano Dom Fernando Gomes206, com seu dinamismo e o espírito de bandeirante, 

o Estado, tendo como representante o governador Arnaldo Rollemberg Garcez, em articulação com 

outras forças políticas, inauguram em ato solene a primeira Escola de Serviço Social de Sergipe, em 27 

de março de 1954, sendo recohecida em 5 de janeiro de 1956, um ano antes da formação de sua 

primeira turma de Assistentes Sociais, pelo Decreto-Lei de nº. 3.41 expedido pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

A Igreja traz como principais sujeitos sociais para implantação, funcionamento e administração 

da nova instituição de ensino superior em Sergipe as Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado. A 

                                                 
205 Cf. KUHLMANN Júnior, Moysés. Educando a infância brasileira In: LOPES, Eliane Marta Teixeira, FARIA Filho, 
Luciano Mendes de, VEIGA, Cynthia Greive (Org.). 500 anos de educação no Brasil. 3ª ed., Belo Horizonte: Autentica 
2003. (p.489).  
206 Dom Fernando, nascido no ano de 1910, na cidade de Patos, Paraíba, filho de Francisco Gomes dos Santos e Veneranda 
Gomes Lustosa. Em 1921, ingressou no seminário, na capital da Paraíba e em 1932, foi ordenado sacerdote, em Roma, em 
1º de novembro. E em 1933, foi diretor do Colégio Diocesano, em Cajazeiras, Paraíba. No ano de 1936, foi ordenado 
vigário da Catedral de Cajazeiras, e em 1937, vigário em Patos, sua terra natal. No dia 4 de abril de 1943, quando 
completou 33 anos de idade, recebeu a sagração episcopal, Bispo de Penedo, Alagoas, tornou-se o mais jovem membro do 
episcopado brasileiro. Dom Fernando foi transferido no ano de 1949, assumiu a Diocese de Aracaju, e em 1952 participou 
da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Foi promovido Arcebispo de Goiânia, no dia 7 de março 
de 1957, e tomou posse em 16 de junho. No mês seguinte lançou a Revista da Arquidiocese que circula até hoje. Em 1958, 
criou a Sociedade Goiana de Cultura com o objetivo de ser um centro avançado para o desenvolvimento, a educação, a 
cultura e o bem-estar em Goiás. Em 1959 a UCG é criada com o compromisso, segundo ele, de "colocar a ciência e a 
técnica a serviço do homem". Em 4 de abril de 1985, numa quinta-feira santa, Dom Fernando celebrou, o 75º aniversário de 
vida e 42º de episcopado. Em 1º de junho faleceu em Goiânia. Seu corpo foi sepultado em 3 de junho, na Catedral 
Metropolitana de Goiânia. Informações obtidas no Instituto Dom Fernando Gomes.  Disponível em: http://www.idf.ucg.br - 
Acessado em 23/6/2007. 
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escolha da Ordem Religiosa para consolidação do projeto de implantação da Escola de Serviço Social 

teve o reconhecimento da Sociedade Sergipana naquele contexto histórico de 1954.207 

 Para compor o Conselho Técnico-Administrativo e os professores que ocupariam as cátedras 

da Escola de Serviço Social em Sergipe, foram convidados intelectuais que atuavam no momento de 

sua inauguração, em diversas áreas profissionais em Sergipe. Entre os intelectuais convidados 

estavam: o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, Dr. Manoel Cabral Machado, Dr. José Bonifácio 

Fortes Neto, Dr. José de Lima Azevedo, Padre Luciano Duarte (na época ainda padre), Madre 

Albertina Brasil (na época Irmã), Irmã Maria de Lourdes Mafra, Irmã Judite Junqueira Vilela. 

Nascendo daí o elo profundo entre o professor Dr. João Cardoso e os que batalhavam pela causa do 

Serviço Social neste Estado.  

Dom Fernando Gomes, presidente da Sociedade Sergipana de Cultura, designou o Padre 

Luciano Cabral Duarte, como seu representante junto à Escola. Em consultas as Atas da Congregação 

da Escola, pude perceber que, além dos Membros da sociedade mantenedora, o Dr. João Cardoso foi o 

primeiro professor indicado e citado para ocupar uma das cátedras dentro da Escola. Iniciou então suas 

atividades como professor da primeira Escola de Serviço Sociais de Sergipe, em 20 de março de 1954, 

dedicando-se a instituição até o ano de 1962, quando se retirou da função docente e do Conselho 

Técnico-Administrativo da Escola para dedicar-se à Direção do Hospital de Clínicas Dr. Augusto Leite 

– Hospital de Cirurgia - e ao Magistério ocupando agora umas das cátedras na Faculdade de Medicina 

de Sergipe de onde também foi um dos professores fundadores.  

Entre as atividades que seriam desenvolvidas na Escola de Serviço Social no momento da sua 

inauguração estava o Primeiro Círculo de Conferências que tinha sido sugerido pela diretora da Escola, 

a Irmã Albertina Brasil (no início da sua administração à frente da Escola de Serviço Social, a Irmã 

Albertina ainda não tinha sido consagrada Madre).208 A Irmã Albertina sugeriu aos professores 

escolhidos para atuarem na Escola a disponibilizarem um tempo para que fossem realizadas 

                                                 
207 A Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado foi fundada na cidade de Campinas - São Paulo, no dia 3 de 
maio de 1928, pela Madre Maria Villac. Disponível em: http://www.mjc.org.br - Acessado em 23/6/2007. 
208 Madre Albertina Brasil Santos nasceu em Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Cursou Serviço Social em 
Campinas – São Paulo. Em 1957 foi nomeada Madre Superiora da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, sua 
nomeação resultado da separação do Seminário Diocesano da Casa do Tabor. Faleceu em janeiro de 2004. Cf. Revista 
Jubileu de Ouro do Serviço Social em Sergipe – Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Vol. 
1, n.1. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 2004.   
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conferências, visando a esclarecer assuntos sobre as questões sociais. Na Ata da primeira reunião da 

Congregação da Escola de Serviço Social realizada em 20 de março de 1954 ficou definido que: 

 

Aos vinte dias do mês de março de mil novecentos e cinqüenta e quatro, numa das 
salas da Casa do Tabor, às quinze horas, tem lugar a primeira reunião da 
Congregação dos professores da Escola de Serviço Social de Sergipe, sob a 
presidência de honra de Dom Fernando Gomes, DD. Bispo Diocesano e Presidente 
da Sociedade Sergipana de Cultura, entidade mantenedora da Escola de Serviço 
Social de Sergipe. [...]. Expor a seguir o fim da reunião que era o de pôr a par do 
programa de sua cadeira e combinar os horários. Nesta ocasião foram distribuídos os 
mencionados programas que irão servir de base ao desenvolvimento das cadeiras e 
disciplinas constantes no curso de Serviço Social. A esta altura o Exmo. Revmo. Snr. 
Bispo deu palavra à Diretora da Escola de Serviço Social, Irmã Albertina Brasil 
Santos, que, após haver combinado com cada professor seus respectivos horários, 
expôs a idéia em uso nas Escolas de Serviços Sociais, de promover de tempos em 
tempos conferências, visando esclarecimentos de assuntos socais, conferências estas 
franqueadas ao público. A idéia foi acolhida com muito agrado, tendo o Exmo. 
Revmo. Snr. Bispo convidado o professor de Higiene e Medicina Social, o Dr. João 
Cardoso Nascimento Júnior a abrir a série das conferências. A indicação do referido 
professor foi muito aplaudida pelos demais, tendo o mesmo aceitado o convite. 
[...].209                
 

 A primeira Conferência da Escola de Serviço Social foi proferida pelo Professor Dr. João 

Cardoso Nascimento Júnior no dia 30 de abril de 1954, cujo tema escolhido para ser debatido foi “A 

Assistente Social e o problema da saúde”. O sucesso da Conferência rendeu-lhe muitos elogios e 

agradecimentos por parte da Congregação dos professores e da direção da Escola de Serviço Social.  

 O jovem médico João Cardoso Nascimento Júnior, na época com 36 anos de idade, passou a 

dedicar-se à Escola de Serviço Social, afastando-se aos poucos da clínica médica e ocupando-se cada 

vez mais com a formação de futuros profissionais que iriam atuar no campo da Assistência Social em 

Sergipe, semeando entre as futuras profissionais idéias que se transformaram em realidade. 

 Segundo o historiador e professor Jorge Carvalho do Nascimento210, reconstrói-se a trajetória 

de intelectuais através dos registros, e os registros encontrados sobre a trajetória de João Cardoso 

apontaram seu alto nível de conhecimento intelectual e a postura pedagógica tomada por ele em vários 

momentos e em variadas funções exercidas ao longo de sua vida, seja como médico seja como 

                                                 
209 Citação da Ata de Reunião da Congregação dos Professores da Escola de Serviço Social de Sergipe. Data: 20.3.1954. 
Fonte documental pertencente ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. (ver anexo 24). 
210 Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Intelectuais da Educação: Silvio Romero, José Calasans e outros Professores. 
Maceió: EDUFAL, 2007 (p. 96-97). 
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professor. Os registros permitiram-lhe uma “identificação comum”, a de ser chamado também de 

“intelectual da Educação”.  

 Para o historiador Jorge Carvalho do Nascimento: 

 
A pesquisa em História da Educação ampliou as possibilidades de estudo a partir da 
utilização de documentos e fontes não tradicionais. Não apenas a legislação 
educacional e os relatórios produzidos por governantes e autoridades do ensino, 
regulamentos, programas de ensino e dados estatísticos constituem um acervo 
documental legítimo, mas também outros testemunhos e vestígios deixados pelo 
homem.211  

 
 O estudo da trajetória do Professor João Cardoso Nascimento Júnior permitiu compreender 

aspectos relevantes de sua formação docente e a sua conquita do campo intelectual dentro do ensino 

superior em Sergipe. Para Pierre Bourdieu, campo intelectual é entendido “como sistema de posições 

predominadas abrangendo, assim como os postos de mercado de trabalho, classes de agentes de 

propriedade (socialmente constituída) de um tipo determinado”.212 

 Dr. João Cardoso era um médico inteligente, professor erudito, homem forte e de larga visão 

dos problemas sociais em todas as áreas por onde passou e atuou. Na Escola de Serviço Social 

começou a iluminar a penumbra em que eram guardados os casos referentes aos problemas sociais. 

Para ele as técnicas amadurecidas desenvolvidas dentro do campo da formação de um assistente social 

poderiam solucionar as tristezas e os desajustes sociais.  

 Em seus escritos, ele dizia que “esssas profissionais, quando iniciavam seus trabalhos, sentiam 

depressa o condicionamento de sua atuação e aprendiam ver os óbices e os incentivos reais do Serviço 

Social”.213 

 A Irmã Albertina Brasil presenteou o Professor Dr.João Cardoso com uma fotografia que 

registrava o momento da sua Conferência em cujo verso escreveu uma dedicatória agradecendo-lhe os 

serviços prestados à Escola e ao esclarecimento à sociedade sergipana sobre o papel da assistente 

social na área da saúde. O Professor João Cardoso Nascimento Júnior, ao concluir sua palestra, lançou 

a idéia de a Escola de Serviço Social de Sergipe, aceitasse o encargo de órgão coordenador de obras 

sociais do Estado. 
                                                 
211Cf. Cf. NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. Intelectuais da Educação: Silvio Romero, José Calasans e outros 
Professores. Maceió: EDUFAL, 2007 (p. 96-97). 
212 Cf. BOURDIEU, Pierre, A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005 (p. 190). 
213 Fragmentos das Crônicas escritas pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Radio Cultura. Data: 
16.5.1963. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Figura 31: Professor João Cardoso Nascimento Júnior (de pé) como primeiro conferencista do Círculo de 
Palestra da Escola de Serviço Social de Sergipe. Compondo a mesa está a Irmã Albertina Brasil e Dom 
Fernando Gomes. O Bispo Diocesano de Aracaju na época. Data: 30.4.1954. Autoria desconhecida. Fonte: 
Acervo particular da família Cardoso. 
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Verso da figura 31: Dedicatória escrita no verso da fotografia, pela Irmã Albertina Brasil ao Profº. Dr. 
João Cardoso Nascimento Júnior. 

 
  

 Entre os documentos localizados para compor a trajetória docente de João Cardoso, encontrei 

um Inquérito de Avaliação Docente da Escola de Serviço Social do ano de 1954, data inicial dos 

trabalhos nessa instituição de ensino superior. O inquérito tinha como objetivo: “Conhecer a realidade 

educacional da Escola e realizar um plano de racionalização pedagógica”.214  

 Esse documento tratava de um estudo distribuído entre as alunas da Escola de Serviço Social, 

com o intuito de avaliar a prática docente ocorrida no ano de 1954. O estudo foi realizado através de 

respostas alternativas, cujo resultado era computado por porcentagem. O Inquérito localizado no 

acervo pessoal do Professor João Cardoso avaliava sua prática pedagógica como professor da 

disciplina Higiene e Medicina Social. O Inquérito definiu-se em três momentos (apresentando a seguir 

as alternativas escolhidas e os resultados finais). Como pôde ser observado através da análise do 

documento citado: 

 

                                                 
214 Inquérito de número 001/54 da Escola de Serviço Social de Sergipe. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso.  
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Figura 32: Inquérito de número 001/54 solicitado pela Congregação da Escola de Serviço Social 
de Sergipe. Data: 1954. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Continuação da figura 32: segunda página do Inquérito contendo os outros intens de  avaliação.             
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 Continuação da figura 32: terceira e última página do Inquérito.  
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 Os Inquéritos eram comuns na Escola de Serviço Social, serviam para avaliar as práticas 

pedagógicas dos professores e suas respectivas disciplinas. Eles eram elaborados pela direção da 

Escola e distribuídos entre as alunas do curso pelo Diretório Acadêmico Maria Kiel. Tinham como 

objetivo dar mais liberdade às alunas, em virtudes de as respostas serem de livre escolha e não 

precisarem ser assinados.  

 O Professor João Cardoso, segundo consta na Ata da Congregação da Escola do dia 19 de 

outubro de 1956, sugeriu que os inquéritos que eram aplicados junto às alunas para avaliação do corpo 

docente, fossem também aplicados junto aos professores para que estes pudessem fazer uma avaliação 

do corpo discente da Escola de Serviço Social. A sugestão foi feita devido a alguns problemas que 

vinham ocorrendo com “certas alunas” que, de acordo com o documento analisado, “não possuíam 

qualidades para o curso de Assistente Social, e estavam trazendo para a Escola um clima de 

desconfiança e de revolta” 215  

 O Professor João Cardoso abordou nessa ocasião o problema das demais profissões, e lembrou 

aos presentes que “mesmo depois de cursos brilhantes, muitos se tornam péssimos profissionais”.  

Após sua explanação, o Professor João Cardoso foi nomeado pelos membros do Conselho Técnico-

Administrativo da Congregação da Escola de Serviço Social para redigir um “Manisfesto de 

advertência”, em relação aos problemas que vinham ocorrendo na Escola com algumas alunas. O 

Professor João Cardoso finalizou o seu parecer sobre os problemas dizendo que “seria importante um 

encontro com os pais para que os mesmos acompanhessem de perto a formação de suas filhas”.216   

 Para conhecer mais sobre o Inquérito que avaliou o Professor João Cardoso, entrei em contato 

com algumas alunas da primeira turma de assistentes sociais, que avaliaram o Professor João Cardoso. 

Uma das ex-alunas me recebeu em sua casa e se ofereceu para contribuir com a pesquisa, a senhora 

Aydê Matos de Oliveira, colaboradora do Professor João Cardoso na Casa Maternal Amélia Leite.  

 A senhora Maria Luiza Souza encontrava-se no momento impossibilitada de atender-me devido 

a um problema de saúde. Já a senhora Guiomar Azevedo, também ex-aluna da primeira turma de 

                                                 
215 Atas da Congregação da Esccola de Serviço Social de Sergipe. Datas: 18 de março e 19 de outubro de 1956. Fonte: 
Acervo Documental do Departamento de Serviço Social da UFS. Observação: os nomes das alunas não aparecem nas Atas 
analisadas. 
216 Inquérito de número 001/54 da Escola de Serviço Social de Sergipe. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso.  
. 
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Assistentes Sociais, conversou comigo somente por telefone, ocasião em que insisti para que ela me 

recebesse para uma conversa informal na qual poderia ser coletado um depoimento sobre a prática 

docente do Professor João Cardoso, mas essa senhora preferiu que as perguntas fossem feitas apenas 

por telefone.217  

 Levou-se em consideração ao analisar o Inquérito apresentado, depois de conversas com as ex-

alunas, que os baixos resultados relacionados à avaliação da prática pedagógica do Professor João 

Cardoso, como cátedrático de Higiene e Medicina Social, apresentados em alguns itens, foram 

ocasionados pelas constantes viagens a trabalho e pelo acúmulo de cargos que ele exercia no ano de 

1954. Levou-se em consideração que o documento para coleta de dados destinado a compor o 

Inquérito não era assinados, levantando a questão de que as alunas poderiam responder aleatoriamente 

às perguntas existentes na avaliação do docente.  

 Entre as funções exercidas pelo Professor João Cardoso, destaquei que no ano de 1954, ele foi 

designado pelo Departamento Nacional da Criança, para participar como coordenador do Inquérito 

sobre a Mortalidade Infantil, em Fortaleza-CE em São Luis-MA, onde passou três meses a serviço do 

Ministério da Saúde. Exercia no mesmo ano o cargo de secretário do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância de Sergipe e era também secretário da Sociedade Médica de Sergipe 

(SOMESE), além de continuar com a missão de ser o chefe da Representação da Delegacia Federal da 

Criança em Sergipe, cargo este que exerceu até 1968. 

 Nas representações feitas pelas ex-alunas, os resultados apresentados no inquerito não 

interferiram nos caminhos da docência traçados pelo Professor João Cardoso dentro da Escola de 

Serviço Social, onde permaneceu no quadro de professor titular até o ano de 1962. Passados os 

primeiros quatros anos de fundação da Escola, chegou a hora da escolha do paraninfo da primeira 

turma de assistentes sociais de Sergipe, formadas pelas pioneiras na profissão de assistentes sociais. 

No dia 15 de outubro de 1957, um grupo de alunas seguiu até a residência do Professor João Cardoso 

para render-lhe a homenagem, convidando-o a paranifar na colação de grau dessa primeira turma; fato 

marcante na história da Escola de Serviço Social, pois segundo relatos das ex-alunas e afilhadas, foi 

com muito orgulho que elas receberam o professor Dr. João Cardoso Nascimento Júnior como 

padrinho.  
                                                 
217 Contato da autora com as ex-alunas do professor João Cardoso foi realizado com a senhora Aydê Matos de Oliveira no 
dia 3/9/2007, concedendo à autora uma entrevista. Com as senhoras Maria Luiza Santos e Guiomar Azevedo em 11/9/2007, 
o contato deu-se por telefone.   
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Figura 33: Professor João Cardoso discursando como Paraninfo na Formatura da primeira turma da 
Escola de Serviço Social. À mesa estavam presentes a diretora da Escola a Madre Albertina Brasil, o 
Padre José de Araújo Mendonça, e ao lado do Professor João Cardoso, estava o professor Manoel 
Cabral Machado. Data: 1957. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.218 

 
 
 
Como professor... De muita capacidade, capacidade mesmo de fato... E, era um 
professor amigo dos alunos, não tinha aquela autoridade de certos professores, 
principalmente na época dele que era mais difícil, e por se tratar de um curso que 
estava sendo iniciado. E ele foi convidado para ensinar uma das disciplinas e sempre 
foi um professor muito capaz, compreensivo e amigo da turma, foi por isso escolhido 
pela turma como Paraninfo. Agora, ele sempre foi voltado para as causas sociais, 
sempre, sempre. Ele gostava muito deste setor, da parte social, por isso também a 
amizade dele com o Dr. Augusto Leite, e foi convidado e participou ativamente da 
construção da Casa Maternal Amélia Leite, no mesmo período, a Casa Maternal foi 

                                                 
218 A Figura 33. A fotografia encontra-se recortada, por opção, à autora decidiu manter o formato original da fotografia do 
acervo pessoal da família Cardoso. 
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inaugurada, se eu não me engano em 1958, quase que na mesma época que estava 
sendo fundada a Escola de Serviço Social daqui. Dr. Augusto recebia muito a 
orientação dele. Ele sempre foi um médico voltado para esta parte, era professor, 
trabalhava no DNCr, ensinava Puericultura também, e isso foi muito importante. As 
aulas eram muito práticas, muito boas, eu tenho que dizer isso. Aulas boas... 
Significativas. [...]. 219 

 

 A admiração do Professor João Cardoso pelas profissionais do Serviço Social que ele ajudou a 

formar em Sergipe resultou em bons frutos. Nas Atas da Escola de Serviço Social analisadas, o 

Professor João Cardoso dizia que era preciso fazer uma propaganda referente aos Exames de 

Habilitação da Escola, dizendo que as alunas da primeira turma do Curso de Serviço Social já estavam 

bem colocadas dentro da sua área específica de Assistente Social atuando em vários setores em 

Sergipe.220  

 Entre as assistentes sociais que se destacaram estavam: Aydê Matos de Oliveira, que trabalhou 

na Casa Maternal “Amélia Leite”, desde a sua fundação até se aposentar; a professora Núbia do 

Nascimento Marques221, que foi professora da Escola de Serviço Social logo que se formou, e com a 

fusão da Escola com a UFS, foi professora do Departamento de Serviço Social desta universidade; 

Antônia Edurvalina Nascimento que trabalhou com o Professor João Cardoso no DNCr, uma das suas  

colaboradoras à frente do seu primeiro reitorado da UFS entre os anos de 1968 a 1972, quando foi 

criado o  Departamento de Assistência ao Estudante (DAE) em 1970, tendo essa senhora sido nomeada 

pelo Professor João para coordenar o citado Departamento. Em seus pronunciamentos, o Professor 

João Cardoso chamava atenção para a importância da profissão de assistente social, dizendo: 

 

Todos aqueles que nas organizações médicas, nas escolas, nas fábricas, em todas as 
instituições enfim, onde se multiplicam os campos do Serviço Social já deles se 
beneficiaram, compreendem e defendem sem favor esse exercício moderno de um 
trabalho difícil e indispensável. Eles não são técnicos improvisados para 
desempenhar funções ornamentais. São estudantes preparadas com o rigor dos 
currículos de nível superior. São estudantes extraordinariamente idealistas, 

                                                 
219 Entrevista concedida à autora pela senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da primeira turma da Escola de Serviço 
Social de Sergipe em 3/9/2007. 
220 Ata da Reunião Ordinária da Congregação da Escola de Serviço Social de Sergipe. Data: 23.2.1957. Fonte: Acervo 
Documental do Departamento de Serviço Social da UFS. 
221 Núbia Nascimento Marques, poeta e ficcionista, professora, nasceu em Aracaju em 21.12.1927 e faleceu em 26.8.1999. 
Com formação em Serviço Social, teve atuação especial nos estudos de comunidades de mulheres trabalhadoras. 
Disponível em: http://www.redesergipedecultura.com.br - Acessado em 23.8.2007. 
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procurando com esforço uma formação atual para agir eficientemente na sociedade. 
[...].222 
 

Professor João Cardoso dizia que a presença da assistente social em diversos setores sociais era 

imprescindível e assim ele invocava a sociedade a dar a devida importância a essas profissionais. Ele 

chamava as assistentes sociais de “Valentes Desbravadoras” e que elas tinham como função educar os 

homens, reajustá-los e organizar as comunidades onde eles estavam inseridos. Para que esta função 

fosse cumprida era preciso “muita coragem, muito estudo, muito trabalho. Em uma de suas crônicas o 

Professor João Cardoso, dizia: “[...] Elas merecem a nossa admiração e o nosso respeito [...]”.223  

A área social exercia um fascínio no Professor João Cardoso e formar profissionais voltados 

para atuarem nessa área, para ele, foi uma grande satisfação. Percebeu-se nos escritos o carinho que 

nutria pela profissão de assistente social, que se consolidava naquele momento através da formação 

superior em Sergipe.  

A visão “humanista”, a preocupação com o bem-estar do próximo, atitudes peculiares do 

Professor João Cardoso, e a sua luta pelas causas sociais, principalmente as ligadas à criança 

abandonada, às mães solteiras adolescentes desamparadas, ligavam-no diretamente à formação dessas 

profissionais. Com a ajuda das assistentes sociais, o Professor João Cardoso realizou programas 

sociais em todas as áreas ligadas à educação e à saúde no contexto social sergipano ao longo da sua 

história de vida.  

Em 1957, a Irmã Alzira Saraiva Câmara, apresentou o seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que teve como base o planejamento e a tentativa de organização do Fichário de Obras e 

Assistidos de Sergipe (FOAS). O Professor João Cardoso, debruçou-se sobre esse grave problema a 

ser resolvido, tendo sido ele quem encaminhou, ajudou e estimulou a organização do FOAS, fazendo 

avançar o sinal de uma esperança que se tornou realidade. A organização desse fichário foi construída 

                                                 
222 Citação de uma crônica escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Rádio Cultura, em 
comemoração ao dia do profissional do Serviço Social. Data: 16 de maio de 1963. Fonte: Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior.  
223 Citação de uma crônica escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Rádio Cultura, em 
homenagem ao dia do profissional do Serviço Social. Data: 16 de maio de 1963. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior.   
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sob sua direção, obtendo os frutos desejados, tornando-o um eficiente estrumento de trabalho para 

pesquisadores até os dias atuais.224  

A história da criação do FOAS antecedeu a fundação da Escola de Serviço Social de Sergipe, 

portanto os debates para criação desse fichário começou a ganhar formato quando iniciou-se os 

trabalhos nessa instituição de ensino. O fichário seria responsável pelo levantamento de recursos 

financeiros; cadastramento dos assistidos das diversas instituições. Tinha como objetivo fazer um 

intercâmbio confidencial de informações entre as obras que nele estivesse escrito e a função de ser um 

elemento de coordenação dentro da comunidade. 

 Em uma de suas conferências na Escola de Serviço Social, o Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior, mostrou aos presentes a necessidade de um órgão de informação e orientação 

geral, onde pudesse ser feito levantamento das obras e assistidos de Sergipe, resultando num Fichário 

Central para organizar todas as instituições de caridades que prestassem serviços de auxílios aos 

necessitados em Sergipe. 

Todo o empenho do médico João Cardoso Nascimento Júnior, na elaboração do FOAS, rendeu-

lhe o cargo de secretário, passando a presidir também todas as reuniões que aconteceram na Escola de 

Serviço Social, para elaboração do Anteprojeto e do Estatuto final do citado fichário. As reuniões para 

elaboração do FOAS foram dirigidas pelo Dr. João Cardoso, na época, além de professor da Escola, 

ocupava o cargo de representante da Delegacia Federal da Criança, órgão ligado ao DNCr do 

Ministério da Saúde.  

Os encontros tinham como objetivo, estudar em conjunto meios de obter recursos para a 

manutenção do Fichário Central de Obras e Assistidos de Sergipe, sem os quais não era possível, 

iniciar os trabalhos de pesquisa e levantamento junto as obras assistenciais existentes em Sergipe. Dr. 

João Cardoso, participou juntamente com o médico Sílvio Santana e a Irmã Alzira Saraiva Câmara, 

que na época era aluna do curso de Serviço Social, de uma comissão, que participou ao governador do 

estado, o senhor Leandro Maynard Maciel, da iniciativa de organização e criação do FOAS. Dr. João 

Cardoso, em breve palavras falou ao governador do Estdo o senhor Leandro Maynard Maciel, sobre a 

finalidade do Fichário Central e as suas vantagens, pedindo a colaboração do governo para dar 

                                                 
224 Trabalho de Conclusão de Curso da Irmã Alzira Saraiva Câmara, intitulado Planejamento e tentativa de Organização do 
Fichário de obras e Assistidos de Sergipe. Escola de Serviço Social de Sergipe. Data. Junho de 1957. Fonte: Departamento 
de Serviço Social da UFS. Fonte cedida pela professora Alessandra Bispo. 
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andamento ao movimento de criação do citado fichário, que vinha crescendo dentro do campo 

médico, social e educacional sergipano. 

Em 22 de janeiro de 1957, o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, apresentou a todos os 

presentes na reunião, a publicação do Estatuto do FOAS, pelo Diário Oficial, e agradeceu a Escola de 

Serviço Social, atribuindo-lhe a realização do trabalho, da organização e do funcionamento desse 

Fichário, justificando assim a ligação intíma entre o citado fichário e a Escola de Serviço Social. Entre 

algumas obras assistenciais presentes no fichário estão: o Serviço de Assistência a Mendicância; 

Serviço de Amparo à Maternidade à Infância e à Adolescência; Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Estado; Centro de Puericultura Martagão Gesteira; Enfermaria do Reformatório 

Penal; Hospital Colônia Eronildes de Carvalho; Posto de Puericultura Darcy Vargas; Legião Brasileira 

de Assistência; Fundação Lívio Teixeira; Asilo de Mendicidade Rio Branco; Escola Indústrial de 

Aracaju; Casa do Trabalhador Menor; Oratório Festivo São João Bosco, entre outros.225  

 
Figura 34: Trabalho de Conclusão de Curso da Irmã Alzira Saraiva Câmara. Data: junho 
de 1957. Fonte: Departamento de Serviço Social da UFS. Imagem cedida pela professora 
Alessandra Bispo. 

                                                 
225 Trabalho de Conclusão de Curso da Irmã Alzira Saraiva Câmara, intitulado “Planejamento e tentativa de Organização 
do Fichário de obras e Assistidos de Sergipe”.  Escola de Serviço Social de Sergipe. Data. Junho de 1957. Fonte: 
Departamento de Serviço Social da UFS. Fonte cedida pela professora Alessandra Bispo. 
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Figura 35: Continuação do Trabalho de Conclusão de Curso da Irmã Alzira. Fonte: 
Departamento de Serviço Social da UFS. Imagem cedida pela professora Alessandra 
Bispo. 

 
 
 
 
 

 
Nas aulas ministradas pelo Professor João Cardoso Nascimento Júnior a realidade da população 

carente brasileira era assunto recorrente. Para ele, era grande o impacto que um jovem egresso de uma 

Faculdade de Medicina ou de Serviço Social sentia ao verificar o grau de pobreza e ignorância 

regional existente no nosso país naquela época. E como conseqüência, esse choque acabaria levando 

muitos deles a desertarem da profissão escolhida; ou muitas vezes, por estarem em situações 

privilegiadas, acabariam virando sua face para os problemas sociais existentes na sociedade.  

Sobre a sua lente, os profissionais da área médica ou do Serviço Social teriam de rever suas 

filosofias, criando técnicas, rompendo barreiras, firmando-se no propósito de ligar-se à humanidade 
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que o cercava, e com profissionalismo e dedicação poder cooperar para levantá-la. E completava seu 

pensamento dizendo: 

Devem organizar-se, unir-se para a luta. Quando estiverem aliadas, apresentando 
programa de trabalho estudado, no qual cada vez mais as soluções curativas 
predominam sobre as paliativas, serão mais e mais ouvidas e acatadas e requisitadas. 
[...].226 
 

 A luta do Professor João Cardoso em favor das causas sociais ficou evidenciada em suas 

memórias e nas memórias dos que com ele conviveram. Ele dizia que era preciso “curar a 

humanidade”. “O homem curado seria tirado dos moldes tradicionais da ação”. Calar diante das 

“misérias do mundo” não produziria efeitos positivos. Para o Professor João Cardoso, o homem 

precisava “revolucionar suas ações”, para que este não fosse derrotado. “Calado, o homem 

permaneceria ligado ao atraso e à negação ao outro”.227 Quando curado, tomava desisões conscientes 

dos problemas enfrentados pela humanidade. 

 A formação do profissional que ingressava na Escola de Serviço Social de Sergipe, logo depois 

do início da sua fundação, demonstrava através do seu currículo uma reprodução e legitimação da 

ideologia dominante ligada à Igreja e ao Estado. A formação desse profissional foi marcada por uma 

base filosófica na qual a visão humanitária e de mundo marcou a assistência social em Sergipe e no 

Brasil na década de 1950. Portanto, percebeu-se que a visão “humanista” que o Professor Dr. João 

Cardoso procurou repassar para seus alunos, seja na Escola de Serviço Social seja na Faculdade de 

Medicina de Sergipe, não o impediu de visualizar sinais de conflitos sociais, advindos das lutas de 

classes que estavam acontecendo em todo o mundo.  

 Em meados da década de 1950, percebeu-se em Sergipe uma movimentação e uma organização 

de diferentes segmentos da sociedade civil, inclusive da Igreja. Surgindo neste contexto sujeitos 

engajados com trabalhos comunitários, entre os quais destaco a figura de Dom José Vicente Távora228, 

                                                 
226 Citação de uma crônica escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Rádio Cultura, em 
homenagem ao profissional do Serviço Social no seu dia. Data: 16.5.1963. Fonte: Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior.   
227 Citação de uma crônica escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Rádio Cultura, em 
homenagem ao profissional do Serviço Social no seu dia. Data: 16.5.1963. Fonte: Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior.   
228 Dom José Vicente Távora nasceu em 19 de julho de 1911, em Orobó-PE. Ordenou-se sacerdote em 1934 e foi 
consagrado Bispo, em 26 de julho de 1954, tornando-se Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. No dia 30 de novembro de 1957 
foi nomeado para Bispo de Aracaju, tomando posse da Diocese em março de 1958. A 30 de abril de 1960, João XXIII 
nomeou-o primeiro Arcebispo de Aracaju. Construiu no seu Arcebispado o Centro de Treinamento da Arquidiocese, tendo 
participado do Concilio Ecumênico Vaticano II. Morreu em 3 de abril de 1970 de infarto em Aracaju. Fonte: Informações 
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amigo pessoal do Professor João Cardoso, pois aquele já havia sido vice-presidente da LBA, antes de 

sua nomeação para a Diocese de Aracaju, em 1957, ano em que era formada a primeira turma de 

Assistentes Sociais em Sergipe.  

 Dom José Vicente Távora passou a exercer uma grande influência nos jovens aracajuanos, com 

a criação da Juventude Universitária Católica (JUC), incentivando os jovens a desenvolverem ações 

comunitárias nos bairros localizados na periferia de Aracaju. Fundou também o Movimento de 

Educação de Base (MEB) em Sergipe, permanecendo na condição de presidente entre os anos de 1961 

e 1965.  

 Dom José Vicente Távora foi fundador da Rádio Cultura de Sergipe, onde o Professor João 

Cardoso foi um dos colaboradores, escrevendo crônicas para o Programa “Nossa Opinião” no ano de 

1963. As crônicas escritas pelo Professor eram de cunho jornalístico, uma vez que ele se propunha a 

tratar de temas das atualidades, questões políticas, sociais e econômicas. Fundada em 1959 por Dom 

José Vicente Távora, a Rádio Cultura tinha como objetivo contribuir também para a difusão do 

sindicalismo rural e do método de Paulo Freire, divulgando a Tendência Progressista Libertadora 

Freiriana, através das Escolas Radiofônicas, para as populações urbanas e rurais de Sergipe, Dom José 

Vicente Távora destacou-se pelas experiências pastorais levadas a efeito na Arquidiocese de 

Aracaju.229   

 Os movimentos culturais em Sergipe passaram a seguir cada vez mais as questões socais e 

políticas, tendo Dom José Vicente Távora como um grande aliado. O espaço social foi ocupando cada 

vez mais o espiritual. Dom José Vicente Távora substituiu Dom Fernando Gomes que foi transferido 

para Goiás. Segundo o historiador Ibarê Dantas, durante seu bispado, “Dom Fernando, orientou-se no 

sentido de distanciar seu rebanho das querelas politicas”.230 Portanto, essa postura adotada pelo 

Arcebispo Diocesano Dom Fernando não o afastava do social, pois, entre sua obras, além da Fundação 

da Escola de Serviço Social, estava também a criação do Serviço de Assistência a Mendicância 

(SAME). Ao chegar a Sergipe, Dom José Vicente Távora procurou socializar-se com várias correntes 

                                                                                                                                                                       
obtidas num folheto (Santinho) em homenagem à memória de Dom José Vicente Távora pela passagem do seu falecimento. 
Data: 3 de abril de 1970. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
229 Cf. Revista Jubileu de Ouro – Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Vol. 1. N. 1. São 
Cristóvão: Periódicos. I. Universidade Federal de Sergipe, 2004. 
230 Cf. DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. (p. 167). 
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políticas que atuavam no estado no final da década de 1950, mas acabou por enveredar-se também nos 

caminhos da luta social, na “promoção do homem”, sobretudo em favor dos necessitados. 

 Os ideais “socialistas” de Dom José Vicente Távora levaram-no a acumular desafetos, fora e 

dentro da igreja. O Brasil estava em período anti-revoluçaão e o Arcebispo envolvido com a juventude 

católica e com os problemas sociais em 1964, aplicava, junto com outros sacerdotes a doutrina social 

da Igreja Católica, questionando o golpe militar e iniciando a sua luta pelo restabelecimento do Estado 

Democrático de Direito.  

As ações sociais do Arcebispo de Aracaju foram confundidas com idéias subversivas tão 

combatidas naquele período político nacional. O Professor João Cardoso, envolvido nas questões 

sociais, “comungava” com Dom José Távora “nos mesmos ideais de reestruturação e humanização da 

sociedade brasileira”.231  

Ambos acreditavam que o conservadorismo tornava-se provocador de uma rotina que levava os 

homens ao mobilismo, tornando-os incapazes de buscar através da pesquisa, do estudo e da reflexão, 

os aspectos novos, “a transformação para o mundo”, e a representação de uma nova vida, de uma nova 

fase de mudanças.232 Em abril de 1958, o Professor João Cardoso integrou uma equipe da Escola de 

Serviço Social a fim de que fosse planejada e levantada uma nova paróquia na cidade de Aracaju, a 

pedido do Arcebispo Dom José Vicente Távora. Em abril de 1959, o Professor João Cardoso foi eleito 

pela Congregação da Escola de Serviço Social para ocupar o cargo de membro do Conselho-Técnico 

Administrativo, exercendo essa função até sua ida para a Faculdade de Medicina em 1963.   

 Em 2 de maio de 1968, foi realizada a primeira reunião do Conselho Universitário, na qual 

seriam escolhidos os novos dirigentes da Universidade Federal de Sergipe, resultando no nome do 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior para ocupar o cargo de primeiro Reitor dessa instituição. 

Em sua gestão como Reitor, o Professor João Cardoso deu todo apoio à Faculdade de Serviço Social, 

com a criação de bolsas de estudos e residências para os universitários, colocando como colaboradora 

a assistente social e ex-aluna Antônia Edurvalina do Nascimento. 

 

                                                 
231 Citação da carta destinada ao Arcebispo de Aracaju Dom José Vicente Távora, escrita pelo Professor João Cardoso. 
Data: 19 de março de 1964. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. (ver anexo 12). 
232 Trecho da entrevista do Arcebispo Dom José Vicente Távora ao jornal “A Cruzada”, esclarecendo a polêmica missa 
onde estavam presentes os estudantes secundaristas, cantado as músicas litúrgicas utilizando com instrumentos musicais 
Data 27 de abril de 1968- Jornal “A Cruzada” – Ano 49. N. 1.542. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe. 
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2.2- A hora da chamada: representações de um mestre 
 
 

Agora vamos falar, com toda sinceridade, daquelas que vão deixar a Escola com 
saudades. Por ai andam dizendo, que elas são convencidas. Mas fiquem todos 
sabendo, que, de fato são sabidas, pela ordem da chamada, começaremos a falar, não 
fiquem contrariadas. É apenas pra brincar. [...] 233  

 
 
 O Professor João Cardoso junto com a Madre Albertina Brasil, foram homenageados pelas 

assistentes socias de Sergipe, ele como professor-fundador da Escola de Serviço Social, e ela como a 

primeira diretora da instituição citada, onde foram agraciados com a Medalha do Mérito, dia 15 de 

maio de 1977, no Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dória. As homenagens faziam partes das 

festividades de comemoração dos vinte anos de formatura da primeira turma de assistentes sociais de 

Sergipe. O Professor João Cardoso foi lembrando na ocasião como um dos calaboradores da 

consolidação do ensino superior em Sergipe, que contribuiu para edificar o campo científico do 

Serviço Social no Estado.  

  O Professor João Cardoso, como professor e fundador da Escola de Serviço Social, conhecendo 

das onze jovens que ajudou a formar entre os anos de 1954 e 1957, homenageou suas alunas, 

representando-as através de um poema em versos e prosa, destacando algumas peculiaridades 

observadas em cada uma delas durante o processo de formação profissional das assitentes sociais.  

O poema é composto por estrofes de quatro versos e nele observou-se que o Professor João 

brinca com as rimas ao destacar as peculiaridades das suas ex-alunas. É importante frisar que a 

primeira turma de assistentes sociais era formada somente por mulheres, abrindo-se um leque de 

possibilidades para a pesquisa no campo da educação sobre o caminho da docência seguido por 

algumas delas e as contribuições que trouxeram para o contexto educacional e social sergipano.  

 O relacionamento amistoso e o companheirismo do Professor João Cardoso Nascimento Júnior 

com suas alunas da primeira turma de Serviço Social em Sergipe ficaram evidentes nos documentos 

analisados, além de sua dedicação à formação destas jovens, levando-as a lutar pela causa das crianças 

desamparadas em Sergipe, procurando sempre transformar a prática do Serviço Social, que, ao longo 

da sua legitimação como campo científico, viu-se ligada ao estado paternalista, responsável pelo 

                                                 
233 Citação do poema escrito homenageando as suas alunas da 1ª Turma de Serviço Social de Sergipe. Manuscrito de 
autoria do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Sem data. Fonte: Acervo Pessoal do professor João Cardoso. 
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esquema montado de que só era possível trabalhar na área social colocando em prática os programas 

assistencialistas de caráter imediatista.   

No poema, o Professor João segue a ordem da chamada: Antônia Edurvalina, Aydê, Guiomar, 

Everilda, Ruth, Maria Valdira, Maria Luiza, Maria Barbosa, Maria Lúcia, Irmã Alzira e Núbia 

Marques. Inicia-se assim: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 36: Poema manuscrito pelo Professor João Cardoso, em homenagem as suas alunas da primeira 
turma da Escola de Serviço Social de Sergipe. Sem data. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior.  
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 Continuação da Figura 36. 

 
 

 Em seus ensinamentos, o Professor João Cardoso sempre cobrou dessas profissionais ações 

para que essa imagem paternalista da profissão fosse desfeita, levando-as a tomar consciência de que 

sua função era ajudar e integrar os indivíduos à sociedade. Historiar a vida de um homem com datas é 

muito pouco. Evidenciar a presença do Professor João Cardoso Nascimento Júnior na Escola de 

Serviço Social, marcando os primeiros passos da nova profissão em Sergipe, deixou lacunas. Em 

todos os documentos analisados descobria no professor dos primeiros momentos da Escola um 

homem invulgar (incomum), colaborador profundo, desprendido da vaidade e da ânsia do poder. 

Datas e números muitas vezes anulam a grandeza dos fatos e dos homens. Evidenciar a passagem do 

Professor João Cardoso pela Escola de Serviço Social daria um único texto. Documentos foram 

guardados; as escolhas foram feitas. Mas as fontes que voltaram para os “bastidores” daquele acervo 

pessoal pedem em silêncio para mais uma vez serem consultado.  

Segundo a historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot: 

 

A recordação do passado é menos uma reprodução do que uma criação, o resultado 
de uma tentativa de pôr ordem em acontecimentos que tenham outra ordem no 
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momento em que foram vividos. Assim, uma narração é, em grande parte, mais uma 
reinterpretação do que um relato. É o facto de querer dar sentido a um passado e de 
trazer à luz do presente que nos leva até um modelo mais transformacionista mais 
‘construtivista’da memória do que aquilo que se imagina. 234 
 

 No seu acervo pessoal, encontrei um cartão, felicitando o Professor João Cardoso pela 

passagem de mais um aniversário, enviado pela alunas do 3º ano da primeira turma da Escola de 

Serviço Social de Sergipe, demonstrando no documento o respeito, a admiração e carinho que nutriam 

pelo Professor Dr. João Cardoso Nascimento Júnior.  

 

 
Figura 37: Cartão enviado pelas alunas da primeira turma da Escola de Serviço de Sergipe Social ao 
Professor Dr. João Cardoso pela passagem do seu aniversário. Data provável: 1º de junho de 1956. Fonte: 
Acervo Pessoal do Profº. João Cardoso.   

 

                                                 
234 Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p. 19).  



 152 

 
Verso da figura 37: Assinaturas das alunas do 3º ano da primeira turma da Escola de Serviço Social; Maria 
Lúcia de O. Almeida, Edurvalina Nascimento, Aydê Matos de Oliveira, Maria Luiza Pontes, Ir. Mª Alzira 
Saraiva Câmara, Ruth Alves de Barros, Guiomar Lima Azevedo, Maria Waldyra Leite Montes Santos, Núbia 
Marques de Azevedo, Maria Barbosa e Everilda (não localizei o nome completo dessa aluna). 

 
  

 Em 1956 o Professor João Cardoso deixou a cátedra de Puericultura e Medicina Social, que 

lecionava no 3º ano do Curso de formação de assistentes sociais, indicando o Dr. Paulo F. de Carvalho 

para substituí-lo nessa cadeira. Entre outras cátedras lecionadas na Escola de Serviço Social de Sergipe 

pelo Professor João Cardoso estão: Aspectos Psicopedagógicos da conduta do menor, de 1955 até 

1962 e Higiene de Puericultura, de 1957 até 1962. Em 1957, o Professor João Cardoso também 

lecionou a cátedra de Fundamentos Biológicos da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Sergipe.  

 A atuação do Professor João Cardoso Nascimento Júnior como docente da Escola de Serviço 

Social de Sergipe rendeu-lhe convites para compor as Bancas Examinadoras dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), mesmo quando já não atuava na Escola de Serviço Social como professor. 

O TCC era uma oportunidade para reflexão de um estudo realizado pelos alunos, seja de natureza 

teórica ou como relatório da prática desenvolvida nos estágios que aconteciam no final do curso. O 

trabalho representava a síntese do que tinha sido aprendido e produzido durante o curso de formação 

em Assistente Social. Percebeu-se nas bancas das quais o Professor João Cardoso participou, nos anos 

de 1957 a 1965, a opção das alunas em desenvolverem seus trabalhos de conclusão de curso dentro das 

áreas da Educação, Saúde e do Trabalho. As atividades da Banca Examinadora davam-se da seguinte 

forma: o Presidente abria a sessão, convidando o Supervisor e o Orientador para colocar a nota numa 

urna dentro de um envelope fechado. Em seguida a aluna avaliada teria 15 minutos para expor seu 
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estudo. Logo após a explanação da aluna, cada membro da Banca Examinadora teria mais 15 minutos 

para fazer a argüição. A nota final seria o resultado da média aritmética que estava no envelope 

juntamente com as notas atribuídas pela Banca.235 

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior participou da Banca Examinadora na condição de 

segundo examinador do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Situando o Serviço Social na 

Casa de João Bolinha”, no dia 5 de maio de 1964, às 16h30, na sede da Escola de Serviço Social, onde 

ele procedeu à argüição do trabalho apresentado pela aluna Maria José Fernandes, que se encontrava 

sob a orientação da Professora Diná Menezes. A Banca era composta na época pelo Dr. Curt Vieira, 

como Presidente, como primeiro examinador a assistente social Antônia Edurvalina Nascimento e a 

Irmã Maria de Lourdes Mafra, diretora e membro do Conselho-Técnico Administrativo (MTA) da 

Escola de Serviço Social. 236 No mesmo ano o Professor João Cardoso participou, na condição de 

Presidente da Banca Examinadora, do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Uma experiência 

de Serviço Social junto aos jovens do Bairro América”, da aluna Maria Almerinda Resende Pacheco, 

sob a orientação da professora e assistente social Maria Luiza de Souza. A argüição desse trabalho foi 

marcada para o dia 10 de dezembro de 1964, às 16h00. Essa Banca era composta também pelo 

primeiro Examinador, a professora Laura Soares Barreto, e na condição de segunda Examinador estava 

a professora Elza Luz, e como membro do MTA, o Dr. Airton Teles Barreto. 237 

 No ano de 1965, o Professor João Cardoso foi novamente convidado pelo Conselho Técnico-

Administrativo da Escola de Serviço Social para compor a mesa da Banca Examinadora, na condição 

de Presidente, no dia 12 de junho de 1965, às 17h, na sede da Escola de Serviço Social, onde seria 

argüido o Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Eliana Franco, intitulado de Experiência de 

Serviço Social, no ambulatório do Hospital Santa Izabel, a aluna estava sob a orientação da professora 

Edvaldina Silva. Essa Banca era composta pela professora Célia Leite Tavares, na condição de 

                                                 
235 Informações obtidas através das análises feitas nas Atas da Congregação da Escola de Serviço Social. 
236 Convocação do Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Serviço Social designando o Dr. João Cardoso 
Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de segundo Examinador. Data: 30 de abril de 1964. 
Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso.  
237 Convocação do Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Serviço Social designando o Dr. João Cardoso 
Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de Presidente. Data: 7 de dezembro de 1964. Fonte: 
Acervo pessoal do professor João Cardoso (ver anexo 13).  
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primeira Examinadora, e do professor Lídio Dutra do Nascimento na condição de segundo 

Examinador. Como MTA estava a professora Elza Schuster. 238  

 Na qualidade de Membro do Conselho Técnico-Administrativo (MTA) da Escola de Serviço 

Social no ano de 1957, o Professor João Cardoso participou dos TCCs, intitulados: “A família na 

recuperação da mãe solteira”; “O Serviço Social junto aos aprendizes do SENAI e Tentativas de 

Serviço Social no Grupo Escolar”. No ano de 1958 examinou o TCC Atuação de Serviço Social em 

Grupo junto a adolescentes.  

 Ainda na qualidade de segundo Examinador de TCC, no ano de 1962, participou da Banca 

Examinadora do trabalho intitulado “O assistente social junto ao paciente da Clínica Médica”. Foi 

também membro da Banca Examinadora para exames finais das cadeiras de Estatística, Psiquiatria e 

Higiene Mental, da Escola de Serviço Social, no ano de 1965, e do TCC intitulado “Causas Sociais das 

doenças nas regiões subdesenvolvidas” em 1967.239  

 O Professor João Cardoso participou também em 1957, como ministrante da aula sobre “A 

importância das relações humanas”240, organizada pela Escola de Serviço Social de Sergipe, contanto 

com a participação de alunos e professores. Em 1959, participou como ministrante de um curso sobre 

“Emotividade e sexo na adolescência”, organizado também pela Escola de Serviço Social para a 

comunidade aracajuana. A forte ligação com a igreja, também levou o Professor João a ministrar o 

Curso de Formação Família, a pedido de Diocese de Aracaju, direcionado para as senhoras da 

sociedade sergipana, em 30 de setembro de 1953.241 A ativa participação e colaboração do Professor 

João Cardoso para a edificação da área de assistência social em Sergipe sempre foi lembrada em todas 

as comemorações organizadas por parte do Departamento de Serviço Social da UFS, tendo este 

homenageado o professor e fundador João Cardoso nas comemorações dos Jubileus de Prata e de Ouro 

de fundação do Curso de Serviço Social em Sergipe. A Escola passou a ser chamada de Faculdade de 

Serviço Social em 29 de março de 1967. Com a fundação da Universidade Federal de Sergipe, a 

                                                 
238 Convocação do Conselho-Técnico-Administrativo da Escola de Serviço Social designando o Dr João Cardoso 
Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de Presidente. Data: 10 de junho de 1965. Fonte: 
Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. (ver anexo 14). 
239 Informações encontradas no Curriculum Vitae do Professor João Cardoso. Data: 05.01.1970. Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
240 Ver Oficio de agradecimento ao Professor João Cardoso, enviado pela Escola de Serviço Social (Ver anexo 15). 
241 Ver fotografia do Curso de Formação Familiar ministrado pelo Professor Dr. João Cardoso. (anexo 16). 
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referida instituição é incorporada a mesma 30 de abril de 1968, permanecendo até a sua mudança para 

a Cidade Universitária. 
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2.3- O Professor João Cardoso e a Faculdade de Medicina de Sergipe (1963-1983) 
 
 

O ser humano existe somente dentro de uma rede de relações. Assim algumas 
coordenadas devem ser lavada em conta pelo pesquisador: deve se atentar para os 
condicionamentos sociais do biografado, o grupo ou grupos que atuava, enfim, todas 
as redes relações pessoais que constituíam seu dia-a-dia. 242 

 

 
Figura 38: Professor João Cardoso e a elite médica sergipana no Hospital Cirurgia – Centro de Puericultura 
Martagão Gesteira, do qual o Professor João Cardoso na época era diretor. Na fotografia estão os professores e 
fundadores da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 1954. Autoria: Waldir Foto Aracaju. Fonte: Acervo 
particular da família Cardoso.  

 

                                                 
242 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.222). 
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 O movimento a favor da criação da Faculdade de Medicina de Sergipe surgiu no Hospital de 

Cirurgia, ainda na década de 1950, quando foi criada a Sociedade Civil Faculdade de Medicina de 

Sergipe, em 12 de junho de 1953. O objetivo dessa Sociedade era o atuar como entidade mantenedora 

da futura Faculdade de Medicina e escolher os médicos que iriam compor o corpo docente desta. A 

idéia surgiu a partir de 1950 com o pensamento visionário do Dr. Garcia Moreno, provocando as 

primeiras discussões sobre o tema, chegando a listar nomes de possíveis professores. O projeto de 

criação da Faculdade de Ensino Médico teve como criadores os médicos Benjamin Alves de Carvalho 

e Augusto César Leite. 

  Com a Instalação do Conselho Regional de Medicina de Sergipe (CREMESE) pela Sociedade 

Médica de Sergipe (SOMESE), no ano de 1958, os debates voltaram a intensificar-se devido à 

necessidade da formação da tão sonhada Academia Médica Sergipana. A 9ª Diretoria do Conselho 

Regional de Medicina de Sergipe no período de 1960 a 1962, ficou marcada pelos esforços em favor 

da criação e do funcionamento da Faculdade de Medicina de Sergipe, resultando na aprovação de sua 

criação no ano de 1961.  

 A instalação da Sociedade Médica de Sergipe aconteceu no salão nobre do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe, em 27 de junho de 1937, onde estavam presentes ilustres figuras 

representativas da sociedade sergipana. Como primeiro presidente foi empossado o médico Augusto 

César Leite, que teve dentro da instituição um longo mandato. A diretoria foi composta pelos 

médicos: Garcia Moreno, como vice-presidente; Benjamin Alves de Carvalho, 1º Secretário, Juliano 

Simões; 2º Secretário, Felte Bezerra, 1º Tesoureiro e Basílio Amaral como 2º Tesoureiro. A Comissão 

de Contas foi composta pelos médicos: Carlos Dantas, Gileno Lima e Ávila Nabuco, entre os 

suplentes estavam: Walter Cardoso, Euler Ribeiro e Elífio Rocha.  

 Antes da fundação da Sociedade Médica de Sergipe, por volta da década de 1900, houve a 

primeira tentativa de formar-se uma entidade associativa em Sergipe. A entidade contou com a 

participação do médico Helvécio de Andrade, e foi denominada Sociedade de Medicina de Sergipe, 

fundada em 1910, e tinha como objetivo a luta pelos interessess da classe médica, e aprofudamentos 

das questões clínicas de todos os ramos da Medicina, bem como a ampliação do conhecimento no 

campo da higiene pública e particular. A primeira reunião aconteceu no dia 14 de setembro de 1910, 

mas a entidade teve vida efêmera, encerrando suas atividades um ano após a sua fundação. 
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 O propósito da fundação da Sociedade Civil Faculdade de Medicina era levar ao conhecimento 

da sociedade sergipana a necessidade de formar médicos em Sergipe. Na década de 1950, somente 

quatro municípios tinham médicos residentes. Existia um médico para cada 8.000 habitantes, tendo 

em Aracaju aproximadamente 60 médicos em exercícios da profissão. Por outro lado, em todo o 

Estado começavam a espalhar-se Escolas de Ensino Primário, Cursos de Ensino Secundário, os 

Ginásios e Escolas Normais, e dentro das concepções higienistas da época a figura do médico era 

muito importante no desenvolvimento da educação.  

 A fundação da Faculdade de Medicina de Sergipe era uma decisão inadiável. Entretanto, de 

1953 a 1959, não houve nenhuma evolução dentro do projeto de criação dessa Faculdade. Somente em 

1961, foi então criada a tão esperada Faculdade, o sonho dos médicos Garcia Moreno e Benjamim 

Alves de Carvalho começava a materializar-se. Em uma das sessões no Centro de Estudos do Hospital 

de Cirurgia, o Dr. Benjamim Alves Carvalho, conceituado médico, conclamou toda classe médica, 

política e a sociedade sergipana a participarem da luta pela criação da Faculdade de Medicina, 

apontando aos presentes os benefícios que ela traria ao campo da Medicina em Sergipe.  

 O governador Luiz Garcia, irmão do médico Antônio Garcia Filho, que na época era secretário 

de Educação do Estado, encampou definitivamente a idéia, engajando-se na luta pela criação da 

Faculdade, partindo daí o movimento de onde se originou a idéia de fundar em Sergipe uma 

Universidade Federal. 

 A aula inaugural da Faculdade de Medicina aconteceu no dia 20 de março de 1961, marcando 

um dos mais importantes acontecimentos na área da saúde em Sergipe. Entre os pioneiros que 

trabalharam em defesa da criação da Faculdade de Medicina estavam os médicos que faziam parte da 

Sociedade Médica de Sergipe, intelectuais médicos que se tornaram os cátedras da Faculdade de 

Medicina, entre os quais se destacam: João Cardoso Nascimento Júnior, Antônio Garcia Filho, 

Augusto César Leite, Basílio Amaral, Carlos Melo, Dalmo Melo, José Augusto Barreto, Benjamim 

Alves de Carvalho, Álvaro Santana, Benjamim Leite, Lauro Dantas Hora, Canuto Garcia Moreno, 

Walter Cardoso, Costa Pinto, Lauro Porto, Osvaldo Souza, Fernando Sampaio, Paulo Carvalho, 

Rodolfo Barreto, Alencar Mota, Avila Nabuco, Juliano Simões, entre outros.243  

                                                 
243 Cf. SILVA, Henrique Batista e. Sociedade Médica de Sergipe – 60 anos, publicado na Revista Sergipana de Medicina, 
nº. 01, de junho de 1997. Fonte: Periódico pertencente aos arquivos da Sociedade Médica de Sergipe. 
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 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior era membro efetivo da SOMESE e um dos 

fundadores do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, portador da carteira de identidade médica 

de Nº. 9 - inscrição de Nº. 87, registrada pelo CREMESE, em 20 de julho de 1959.244 Participou da 

diretoria da SOMESE como segundo Secretário no ano de 1954, de acordo com a Ata da Sessão do 

dia 10 de fevereiro de 1954 - p.47.245 Nas análises documentais para a construção deste estudo 

percebeu-se a atuação do Professor João como um dos representantes da elite médica sergipana da 

época, tornando-se parte integrante da luta para legitimar o campo médico em Sergipe. 

 A Faculdade de Medicina foi oficializada pelo Decreto de nº. 49.864 de 11 de janeiro de 1961, 

assinado pelo então Presidente da República, o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira246. Já no mês de 

fevereiro, ocorreu o primeiro Concurso de Habilitação (equivalente ao concurso vestibular para 

ingressar no ensino superior), seguido da aula inaugural, que aconteceu em março desse mesmo ano. 

Estava então instituída a primeira Faculdade de Medicina em Sergipe.  

 O Professor João Cardoso só veio a participar ativamente do quadro de professores da citada 

Faculdade no ano de 1963, devido a um problema de saúde chamado Artrite Reumatóide. Segundo 

relatou o Dr. João Cláudio:  

 

Era uma doença reumática auto-imune, de auto-agressão ao organismo da pessoa, e é 
uma doença mais feminina, inclusive um dos reumatismos mais freqüentes na 
mulher, ela não mata, mas incapacita muitas vezes, ela deforma a musculatura. Com 
muita dor nesse período, entre 1960 e 1962, ele afastou-se da vida profissional. O 
tratamento na época era tomar muita aspirina como analgésico, eu e meu irmão 
ficávamos geralmente molhando ele numa banheira de água quente. Por volta de 
1961 e 1962, por sorte dele, com mais ou menos um ano, talvez mais um pouco a 
doença sumiu, teve uma redução assim espontânea, pode ocorrer, e ele inclusive não 
voltou mais, eu acho, para a LBA e para Escola de Serviço Social.247 

  

                                                 
244 Ver carteira de identidade médico do Conselho Regonal de Medicina de Sergipe. (ver anexo 17). 
245 Ver Ata da SOMESE (anexo 18). 
246Juscelino Kubitschek era médico, nasceu na cidade de Diamantina, estado de Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902. 
Estudou no seminário dos padres Lazaristas (1914). Cursou a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte (1927), atuando 
como médico até a década de 1940. Concorreu à presidência da República pela coligação PSD-PTB, tendo como vice João 
Goulart, e tomou posse em 31 de janeiro de 1956, após grave crise política. Com o fim de seu mandato, elegeu-se senador 
pelo PSD por Goiás (1962-1964). Faleceu em acidente automobilístico na via Dutra, próximo a Resende, em 22 de agosto 
de 1976. Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br – Acessado em 23.8.2007. 
247 Entrevista concedida à autora pelo Dr. João Cláudio filho do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Data: 
3.8.2005. 



 160 

  Em 1963, inícia sua trajetória como professor da Faculdade de Medicina de Sergipe, só vindo 

a ser efetivado no cargo em 1964. Inicia sua docência na Faculdade de Medicina lecionando a cadeira 

de Higiene e Medicina Preventiva e do Trabalho, permanecendo com a mesma disciplina até a sua 

aposentadoria no ano de 1983.  

 A Faculdade de Medicina de Sergipe, criada como instituição particular, passa a fazer parte do 

quadro da Universidade Federal de Sergipe, em 28 de abril de 1968, quando tem como primeiro 

Reitor, o médico e professor João Cardoso Nascimento Júnior. A Congregação da Faculdade de 

Medicina de Sergipe iniciou suas atividades no Instituto Parreiras Horta248 em 1961, conforme 

afirmou o Dr. Antônio Leite Cruz, um dos médicos da primeira turma de formandos da Faculdade de 

Medicina e ex-aluno do Professor João Cardoso: 

 

As aulas começaram num anexo do Parreiras Horta, eram as aulas teóricas, do 
primeiro ano de Medicina. As aulas de Anatomia também funcionaram nesse anexo. 
É, começaram ali, as primeiras aulas. Fizeram um anexo no Instituto para essa 
função. O curso de Bacteriologia foi lá também. E... Mesquita foi o primeiro a me 
flagrar roubando, porque tinha muitas mangueiras, ele tomava conta das mangueiras 
do Instituto Parreiras Horta e as mangas iam ser vendidas. Tinha muita mangueira do 
mesmo tamanho. E ele, o Mesquita, não deixava ninguém tirar manga, mandava tirar 
tudo para vender e a renda era para o Instituto Parreiras Horta, segundo ele afirmava. 
Só sei que um dia que a gente não resistiu à tentação e no intervalo da aula, eu e 
Antônio Carlos Magno fomos tirar mangas, um subia o outro jogava para aparar, aí 
chega lá em baixo, Mesquita, e pega a gente bem lá em cima da mangueira, foi uma 
vergonha danada, mas era coisa de jovens estudantes, (risos) [...]. 249 

 

                                                 
248 Instituto Parreiras Horta tinha como finalidades principais a produção de insumos básicos, combater a raiva, produzir a 
vacina anti-variólica, possuía laboratório de análise clínica, bacteriológica e química, além de funcionar também como um 
centro de pesquisas médicas. O início da construção, em 23 de julho de 1923, repercutiu favoravelmente no meio médico e 
na sociedade sergipana, porque, através da sua capacidade científica, poderia contribuir para esclarecer as chamadas "febres 
de Aracaju", como também contribuiria decisivamente para elevar o padrão do atendimento da saúde da população, através 
dos exames de laboratório, contribuindo concretamente para o exercício da medicina científica em Sergipe. O Instituto foi 
inaugurado em 5 de maio de 1924 em dia festivo com a presença do governador Graccho Cardoso, do Dr. Parreiras Horta e 
de diversas autoridades e funcionários públicos. Cf. SANTANA, Antonio Samarone de. As Febres de Aracaju: dos 
miasmas aos micróbios. São Cristóvão. Universidade Federal de Sergipe. 1997 (Dissertação de Mestrado). 
249 Entrevista concedida à autora pelo Professor Antônio Leite Cruz, ex-aluno do Professor João Cardoso da primeira turma 
da Faculdade de Medicina (1961 a 1966. O Professor Antônio Leite é médico pediatra e professor aposentado do 
Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Trouxe contribuições significativas para este estudo. Data: 
12.4.2007. 
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Figura 39: Prédio do Instituto Parreiras Horta, onde funcionou a Faculdade de Medicina de Sergipe. 
Data: 18.1.2007. Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 

 No ano seguinte a Faculdade de Medicina passou a funcionar no Hospital de Clínicas Dr. 

Augusto Leite-Hospital de Cirurgia, peça fundamental para o desenvolvimento do ensino médico 

superior em Sergipe durante anos, até a instalação do Hospital Universitário no Campus da Saúde, 

com a incorporação do Hospital Sanatório à Universidade Federal de Sergipe. Passando a ser chamado 

de Campus de Saúde Professor João Cardoso Nascimento Júnior, homenagem prestada ao Professor 

João Cardoso, pelos ex-alunos da antiga Faculdade de Medicina e dos colegas do Departamento de 

Medicina da UFS, como reconhecimento pelos serviços prestados à formação da classe médica 

sergipana e pela sua atuação como primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe. 

 O curso de Medicina foi iniciado em 1961 com nove alunos aprovados, dos cinqüenta e quatro 

inscritos no Concurso de Habilitação,250 e somente foi reconhecido em 10 de setembro de 1966, três 

                                                 
250 Concurso de Habilitação era organizado da seguinte maneira: escolhia-se uma banca composta de três professores da 
Faculdade de Medicina para ficarem responsáveis por uma das disciplinas, elaborarando e corrigindo as provas do concurso 
da matéria pela qual ficaram responsáveis. Informações obtidas em conversa por telefone com o Professor Hélio Araújo, 
professor do Departamento de Medicina da UFS e ex-aluno da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 8.10.2007. 
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dias antes da formatura da primeira turma de doutorandos da Faculdade de Medicina, pelo Decreto de 

nº. 59.226. Para ocupar a primeira diretoria da Faculdade de Medicina de Sergipe foi escolhido o Dr. 

Antônio Garcia Filho251, membro da Sociedade de Medicina de Sergipe e Presidente do Conselho 

Regional de Medicina de Sergipe, desde o ano de sua fundação, 1958.  

 O médico e intelectual Antônio Garcia Filho era também secretário de Educação, Cultura e 

Saúde, no governo do seu irmão Luiz Garcia,252 e permaneceu no cargo de diretor da Faculdade de 

Medicina da sua fundação de 1961 até 1968, ano em que o Professor João Cardoso foi escolhido como 

o novo diretor dessa instituição de ensino superior. Em 1963, Professor João Cardoso inicia sua 

missão de formar novos profissionais que atuariam no sacerdócio médico em Sergipe. A cadeira 

escolhida foi Higiene, Medicina Preventiva e do Trabalho, devido à sua atuação dentro da área de 

Medicina Social e Higienista, desde a sua chegada a Sergipe, no início de 1950. 

  O modelo de Medicina Preventiva trabalhada pelo Professor João Cardoso na Faculdade de 

Medicina de Sergipe inspirou a criação de muitos Departamentos de Medicina Preventiva no país, no 

início da década de 1960. De influência norte-americana, esse modelo foi difundido na América 

Latina, através de organismos internacionais, como a Organização Pan-americana da Saúde que trazia 

um modelo e uma proposta de reformular o ensino médico, introduzindo a "mentalidade preventivista" 

e a implantação da Medicina Comunitária e Social. 

  A Medicina Social, Preventiva e Comunitária indicava uma área disciplinar e acadêmica que 

estudava o adoecer para além de sua dimensão biológica. Na verdade, em linhas gerais, estava voltada 

                                                 
251 Dr. Antônio Garcia Filho nasceu em 29 de maio de 1916 em Rosário do Catete/SE, filho de Antônio Garcia Sobrinho e 
Antônia Menezes Garcia. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1941. Iniciou suas atividades como médico 
na cidade de Laranjeiras, vindo depois para Aracaju, onde foi contratado pela Ferrovia Leste Brasileira. Trabalhou na 
imprensa e militou na política através do PSB, elegendo-se vereador de Aracaju. Idealizou e fundou o primeiro centro de 
reabilitação física de Sergipe, o Museu Histórico de Sergipe localizado em São Cristóvão e foi a principal figura na 
Fundação da Faculdade de Medicina de Sergipe, da qual foi primeiro diretor e que propiciou anos depois a fundação da 
UFS. Lecionou a disciplina de Bioquímica até se aposentar como Professor Emérito. Foi Pró-Reitor da UFS e introdutor da 
disciplina de Anestesiologia na Faculdade de Medicina, sendo seu primeiro professor. Destacou-se como primeiro 
secretário de Educação, Cultura e Saúde de Sergipe, no Governo do irmão Luiz Garcia. Membro da Academia Sergipana de 
Letras, na cadeira 1, tendo como patrono Tobias Barreto. Poeta e compositor. Presidiu o CREMESE, sendo o primeiro 
médico registrado neste Conselho, a SOMESE, o Conselho Estadual de Cultura e a Academia Sergipana de Letras por 3 
mandatos, onde fundou o MAC – Movimento de Apoio Cultural. Escreveu os livros “A Reabilitação em Sergipe” e “Um 
Pensamento na Praça’. Faleceu em Aracaju no dia 23 de junho de 1999, aos 83 anos. Disponível em: 
http://www.sbhm.org.br - Acessado em 23.08.2007. 
252 Luiz Garcia nasceu em Rosário do Catete em 14 de outubro de 1919. Bacharelou-se em Direito onde advogou em 
Aracaju e no Rio de Janeiro. Eleito imortal pela Academia Sergipana de Letras em 1945. Eleito governador de Sergipe em 
1958 até renunciar em 1962 para concorrer ao mandato de Senador da Republica em 1962. Morreu em Aracaju em 11 de 
agosto de 2001. Cf. BARRETO, Luiz Antônio Barreto. Personalidades sergipenas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007, (p. 
161-167). 
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para ser abordada ao nível de determinantes sócio-político-econômico- ideológicos.253 A cadeira 

Higiene, Medicina Preventiva e do Trabalho, estava ligada a expressão Saúde Pública, conotação 

vinculada que costumava referir-se às formas de agraciamento político, governamental, expressão 

criada no sentido de dirigir intervenções voltadas para as necessidades sociais de saúde.  

O trabalho dentro da área de Saúde Pública realizado pelo Professor João Cardoso, no contexto 

social sergipano durante sua trajetória como médico, resultou em sua participação no Seminário 

realizado pela Fundação de Serviços de Saúde Pública (FSESP), com o tema Saúde Pública, que 

aconteceu em Penedo-AL no ano de 1962,254 onde foi um dos debatedores.  

 Acreditava-se que a escolha de lecionar a cadeira de Higiene, Medicina Preventiva e do 

Trabalho, tinha sido devido a sua atuação como médico sanitarista, envolvido nos avanços da 

Medicina Social na época, e pelo seu trabalho em favor das causas sociais. E por ter ficado conhecido 

entre os seus pares, como uma das vozes que cobrava dos órgãos governamentais, políticas públicas 

que trouxessem melhorias à população aracajuana.   

   

As disciplinas mudavam de nome à proporção que o tempo foi passando nesses 40 
anos. E desde que a Faculdade foi criada, que eu sou da primeira turma, nós 
começamos a estudar em 1961, as disciplinas eram completamente diferentes. Os 
nomes das disciplinas na área de João Cardoso que era sanitarista mudaram muito de 
nome, se você me perguntar como era o nome das disciplinas eu não sei mais. Isso 
deve ter sido, sabe quando? Em 1963, por aí. Tem muito tempo já, eu não me 
recordo de nenhum nome de disciplina, mais era da área de Higiene, Medicina 
Preventiva, eram nomes assim. [...]. Foi tanto que na Faculdade quando ele foi 
professor, sempre se destacou, pois ele tinha uma didática muito boa, não era 
professor de levar fichinha escrita, aquele caderninho velho, chegava lá e lia, como 
tinham na época muitos, ainda deve ter, levava o caderninho velho e lia na frente dos 
alunos. Eu tive vários professores assim. Ele não, João dava uma aula muito boa, 
sabia o que estava falando, sabia transmitir o conhecimento e qual seria o objeto da 
aula. 255 

 Segundo depoimentos de ex-alunos do Curso de Medicina, Dr. João Cardoso era um professor 

que abria a visão dos alunos para a realidade social brasileira. Na sua prática docente discutia Política 

                                                 
253 CASTIEL, Luis David. Saúde Pública. Disponível em: http://www.saudepublica.cict.fiocruz.br - Acessado em 
23.8.2007. Luiz David Castiel é pesquisador do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde da 
Escola Nacional de Saúde Pública. 
254 Fotografia do Professor João Cardoso no Seminário da Fundação de Serviços de Saúde Pública. (ver anexo 19).  
255 Entrevista concedida à autora pelo Professor Antônio Leite Cruz, no seu Consultório Médico, localizado na Rua de 
Boquim no centro da capital Aracajuana, O entrevistado é ex-aluno do Professor João Cardoso da primeira turma da 
Faculdade de Medicina (1961 a 1966), atua como médico pediatra e atualmente esta aposentado do Departamento de 
Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Data da entrevista: 12.4.2007. A primeira turma a formar-se em Medicina na 
Faculdade de Medicina de Sergipe faz uma homenagem ao Professor João Cardoso. 
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e Saúde Pública, tendo como parâmetro o livro do médico Josué de Castro256, intitulado “Sete palmos 

de terra e um caixão”.257 Nos depimentos, os ex-alunos afirmavam que as “aulas eram fantásticas, 

verdadeiras lições de vida”, as leituras eram voltadas para que a realidade social brasileira fosse 

estudada e analisada pelos futuros médicos.  

 Em seus escritos o Professor João Cardoso dizia: 

 

Quando penso nos problemas do parto desassistido, do menino deshisdratado (sic), 
do tétano e de outras doenças infecto-contagiosa, quando penso no analfabetismo, na 
renovação e atualização do ensino, na fome, no desemprego, sabe-se que não pode 
solucioná-los com demagogia, mas com plano de trabalho, onde a ciência dos 
recursos disponíveis e o amor do homem ditam soluções seguras, pregam a 
unificação e orientam a distribuição das tarefas. Em nossa opinião, muitos dos males 
que nos afligem estão exigindo que trabalhemos juntos para minorá-los ou extingui-
los. Enquanto depender de nós, não deixaremos que se desperdicem os recursos, 
mesmo minguados. Em nossa opinião, entende-se pouco os homens, há recursos em 
Sergipe para diminuir o número de criancinhas que são vitimas do chamado “mal dos 
sete dias”. Vamos buscar este entendimento? 258  

 

 Nas suas aulas de Higiene, e Medicina Preventiva e do Trabalho, o Professor João Cardoso 

dominava os aspectos sociais da Medicina. Segundo as representações dos seus ex-alunos, as aulas 

ministradas por ele rompiam com o Método Cartesiano, tão comum nas aulas de Medicina naquela 

época. O médico-professor compreendia a prática da Medicina como algo voltado para Corpos Sociais 

e não somente para o Biológico. Trabalhava em suas aulas questões que envolviam tanto os médicos, 

quanto cientistas sociais. Como professor, imaginou que a Medicina não era apenas uma dimensão 

                                                 
256 Josué Apolônio de Castro nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 25 de setembro de 1908. Formou-se pela Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, em 1929, e, nove anos depois, em Filosofia, pela mesma 
instituição, então denominada Universidade do Brasil. Em 1932, foi responsável pela primeira pesquisa social realizada no 
país para agrupar as condições de vida do operariado nordestino. Foi escritor, pesquisador, médico, nutricionista, geógrafo 
e sociólogo, além de ter sido o primeiro diretor do Serviço de Alimentação da Previdência Social, no governo de Getúlio 
Vargas. Neste e em outros cargos que ocupou, batalhou para melhorar as condições de vida da população brasileira. Seu 
trabalho fez com que fosse convidado para ser o presidente da Organização para Alimentação e Agricultura (FAO), agência 
das Nações Unidas. De 1951 a 1955 ocupou a cadeira de presidente da FAO. Elegeu-se deputado federal por Pernambuco, 
na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro e assumiu o mandato em 1954. Foi o deputado federal mais votado na história 
do Nordeste, em 1958. Após a deposição de João Goulart, em março de 1964, teve seus direitos políticos cassados e exilou-
se em Paris. Foi professor da Universidade de Paris e professor Honoris Causa de várias universidades da América Latina. 
Escreveu mais de 20 livros, entre romances e ensaios e traduções em 33 línguas. Radicado em Paris, viveu lá até a sua 
morte, em 24 de setembro de 1973, aos 65 anos. Disponível em: http://bluwiki.com - Acessado em 23.8.2007. 
257 Cf. CASTRO, Josué. Sete palmos de terra e um caixão. São Paulo: Editora Brasiliense, 1964. 
258 Crônica escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa Nossa Opinião da Rádio Cultura de Sergipe. Data: 
14.2.1963. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.  
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biológica, mas também uma ciência histórico-social, uma tendência que se destacava na crítica ao 

predomínio da ciência positivista.  

 Dr. Hélio Araújo destacou também a metodologia adotada pelo Professor João Cardoso, 

dizendo: 

 

Ele era professor de Higiene e Medicina Preventiva e do Trabalho. Então, era uma 
disciplina que abria a visão da gente aos movimentos sociais da época. E numa época 
ruim. Porque era o auge da Ditadura.  Então havia aquele medo. Aquele medo. 
Inclusive de se abrir a esses problemas. O conhecimento aplicado nas aulas era mais 
para o aspecto social das coisas. E isso era visto como subversivo. Então nós tínhamos 
aulas assim. As aulas dele realmente eram fantásticas porque eram aulas de lição de 
vida, entendeu?  Então você imagine o livro-texto que ele recomendava para a gente 
era um livro famoso do Dr. Josué de Castro. Um livro chamado Sete palmos de terra e 
um caixão. A partir daí estudavamos a realidade brasileira. A realidade daqui do 
Nordeste.  E é isso que ele passava para a gente nessas aulas de Medicina Preventiva. 
Na tentativa de nos despertar para os problemas sociais brasileiros. Muita coisa ficou. 
Tenho certeza disso. Muita coisa ficou e eu trouxe para a minha vida profissional. 
[...].259 

 
 Em 1964, foi oferecido pela Faculdade de Medicina de Sergipe, um total de 20 vagas, apesar do 

número de inscritos crescerem a cada ano, quando eram realizados novos Concursos de Habilitação, 

como aconteceu no caso dos excedentes em 1967. A Congregação alegava a falta de recursos para 

contratação de profissionais, que na maioria dos casos vinham de fora do estado para compor o quadro 

de catedráticos da Faculdade de Medicina, e os professores da casa ganhavam um salário simbólico e 

que muitas vezes atrasado.  

 Na reunião da Sessão Ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe, em 22 

de março de 1965, foi decidido que o Professor João Cardoso passaria a lecionar também a cadeira de 

Bio-Estatística, no primeiro ano do Curso de Medicina, sendo que a cadeira de Higiene seria dividida 

e enquadrada em cadeiras que tivessem correlação com ela.  

 O Professor João Cardoso, preocupado, propôs aos professores presentes e ao Presidente da 

Sessão, que a cadeira de Higiene, Medicina Preventiva e do Trabalho passasse a ser ministrada a partir 

do 4º ano do Curso de Medicina, evitando assim o desligamento dos aspectos de Higiene, dos 

conteúdos aplicados dentro da Medicina Preventiva e do Trabalho, pois ambas estavam interligadas e 

a separação traria lacunas na construção do conhecimento das áreas abordadas na mencionada 

                                                 
259 Entrevista concedida à autora pelo Dr. Hélio Araújo, foi diretor do Departamento de Medicina da UFS, ex-aluno do 
Professor João Cardoso. Data: 16.1.2007. 
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disciplina. A sugestão foi bem aceita entre todos os membros da Faculdade de Medicina e o Professor 

João Cardoso, passou a lecionar também a cadeira de Bio-Estatística no 1º ano, e Higiene, Medicina 

Preventiva e do Trabalho, no 4º ano do curso de Medicina.260  

 

 
Figura 40: Professor João Cardoso e alguns colegas da Faculdade de Medicina num almoço de 
bandejão em 1964 no Hospital de Cirurgia. Autoria: Prof. Antônio Leite Cruz. Fonte: Acervo 
fotográfico do Prof. Antônio Leite Cruz. 

  

                                                 
260 Ata da Sessão Ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 22.5.1965. Fonte: Acervo 
Documental do Departamento de Medicina da UFS. 
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 Em 1966, formou-se a primeira turma de Médicos da Faculdade de Medicina de Sergipe, em 13 

de setembro de mesmo ano o Professor Dr. João Cardoso foi escolhido pelos alunos e futuros médicos 

para ser um os professores homenageados. Conforme o documento apresentado abaixo: 

 

 
Figura 41: Convite feito ao Professor Dr. João Cardoso pelos formados da primeira turma de 
médicos da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 13.09.1966. Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso.  



 168 

 Dentro da Faculdade de Medicina, o Professor João Cardoso participou ativamente de todos os 

debates e embates que envolviam o andamento dessa instituição. Em 1967, lutou em favor da inclusão 

dos excedentes do Curso de Medicina, o que provocou muita polêmica entre os professores, a direção 

da Faculdade, os alunos e os candidatos que concorreram a uma das vagas na instituição de ensino 

médico. A sociedade sergipana na época tomou conhecimento do fato através dos jornais locais. O 

“caso dos alunos excedentes” vinha causando muitos transtornos ao funcionamento da instituição, 

devido à falta de verbas e o processo de transição para a criação da Universidade Federal em Sergipe. 

O Ministério da Educação não autorizou na época o aumento de vagas para o ingresso de novos 

alunos na Faculdade de Medicina aprovados nos exames de habilitação no ano de 1967.  

 Na ocasião foram oferecidas trinta vagas, mesmo com as difuculdades financeiras por que a 

Faculdade atravessava, juntamente com o Hospital de Cirurgia, devido ao não repasse das verbas 

pelos Governos Federais e Estaduais. “O caso dos alunos excedentes de Medicina” chamou a atenção 

de todo o corpo docente, da imprensa e da sociedade sergipana, pelo fato de terem sido oferecidas 

trintas vagas e quarenta e quatro candidatos foram aprovados com louvor. A polêmica que se gerou 

em torno desse caso foi à seguinte: havia trinta vagas a serem preenchidas pelos quarenta e quatro 

candidatos aprovados, portanto, caso fosse este o procedimento aceito, ficariam fora do Curso 

somente quatorze candidatos. Através de muitas discussões e inúmeras reuniões, com representantes 

dos excedentes, dos governos Federal e Estadual, ficou decidido que uma comissão seria escolhida 

para conversar com o Ministro da Educação, quando este se fizesse presente na posse do governador 

do Estado o Dr. Lourival Baptista. O Professor João Cardoso foi escolhido como relator do encontro 

com o Ministro da Educação Dr. Raymundo Muniz de Aragão261. O então Ministro já tinha vindo a 

Sergipe na época em que era diretor do Ensino Superior do Ministério da Educação, para proferir a 

Aula Magna da Faculdade de Medicina no ano de 1966. Sua visita tinha também como missão a 

apreciação de um anteprojeto de criação de uma Fundação Oficial Mantenedora da Universidade 

Federal de Sergipe, que tinha sido enviado pelo Conselho Estadual de Educação desse Ministério.262  

                                                 
261 Raymundo Muniz de Aragão foi Ministro da Educação do Governo do General Humberto de Alencar Castelo Branco. 
Foi professor de Química na Escola Nacional de Química e o primeiro Reitor da Universidade Federal de Rio de Janeiro, 
originária da Universidade do Brasil. Disponível em: www.ufrj.br - Acessado em 13.12.2007. 
262 Ata da Congregação Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 26 de abril de 1966. Fonte: Departamento de Medicina da 
UFS. 
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 Por motivos não revelados no documento analisado, o ministro da Educação, Dr. Muniz de 

Aragão, não pôde comparecer à posse do governador Lourival Baptista, mandando o Dr. João Batista 

da Costa, como seu representante do para participar da posse e da reunião com a comissão formada 

pela Congregação da Faculdade de Medicina.263 Após a reunião com o representante do Ministério, o 

Professor João Cardoso deu aos colegas da Faculdade de Medicina o parecer do Dr. João Batista 

Costa, dizendo que o “caso dos alunos excedentes” estava dependendo do Orçamento Global, que 

ainda não tinha sido definido pelo Governo Federal e pelo MEC. O representante do ministro da 

Educação afirmou ao Professor João Cardoso que era preferível a obtenção da Universidade a ter que 

investir mais na Faculdade de Medicina.  

 O Professor João Cardoso, partindo em busca de uma resolução para o “caso dos excedentes”, 

reuniu-se com o governador Lourival Baptista para que este pudesse interceder junto ao MEC e 

chegarem juntos a uma solução significativa, cujo resultado fosse uma resposta favorável ou não ao 

ingresso dos excedentes na Faculdade. Em reunião com os membros da Congregação da Faculdade de 

Medicina e com os representantes dos excedentes, o Professor João Cardoso mostrou-se entusiasmado 

com o encontro que tivera com o governador Lourival Baptista, e disse que este se colocou à 

disposição da Faculdade para intervir e ajudá-la nos problemas que vinha enfrentando. Na reunião 

também foram debatidas as pretensões do Governo Estadual em abrir perspectivas para a Faculdade 

de Medicina e o Instituto Parreiras Horta, visando ao ensino básico e pesquisas médico-científicas. O 

governador, em reunião com a comissão disse que assim que fosse firmado o convênio com o 

Governo Federal, a parceria entre a Faculdadde de Medicina e o Instituto Parreiras Horta seria 

efetivada. A proposta do Governo Estadual era transformar o Instituto Parreiras Horta em um Instituto 

de Ciências Básicas, facilitando o ensino das cadeiras básicas, para o ensino médico, nos três 

primeiros anos, garantindo também o fornecimento de todo o material necessário para a manuntenção 

do curso.  

                                                 
263 Na Ata do dia 2 de fevereiro de 1967, consta que o Dr. João Batista Costa foi assessor do Ministro Dr. Muniz de Aragão 
e não chefe da Casa Civil do governo do Senhor Lourival Baptista, como aparece na notícia do jornal “Diário de Aracaju” 
(nota da autora). 
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Figura 42: Professor João Cardoso e a Comissão da Faculdade de Medicina, que participou das 
negociações para inclusão dos alunos excedentes na citada instituição. Data: 16.2. 1967. Jornal 
Diário de Aracaju – Ano II – Nº 349. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuação da Figura 42: A reportagem encontrava-se recortada, por este motivo está em imagens separadas. 
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Em pronunciamento, o professor Walter Cardoso críticou a solução do governo em querer 

resolver a situação da Faculdade de Medicina, fazendo mudanças no Instituto Parreiras Horta, 

lembrando que esse Instituto tinha as suas atividades voltadas à Saúde Pública, como Laboratório 

Central de Pesquisa de Saúde e não deveria desvirtuar sua finalidade; pelo contrário: o Instituto deveria 

ser ampliado para continuar o seu trabalho de cambate a endemias, epidemias e moléstias da população. 

O professor Walter Cardoso, médico sanitarista, mostrou-se contrário a solução trazida pelo Professor 

João Cardoso, em nome do governador do Estado, para solucionar o caso dos alunos excedentes. 

 Em réplica, o Professor João Cardoso indagou: “se a proposta não fosse aceita qual o outro 

meio de solucionar o problema sem a obtenção do Parreiras Horta?” Na plenária, propõe  aos 

membros da Congregação que estudassem a possibilidade de adquirir um sítio-fronteira ao Hospital de 

Clínicas Dr. Augusto Leite ou o aproveitamento do antigo prédio do Instituto Rui Barbosa para 

funcionar como um anexo da Faculdade de Medicina, facilitando o ingresso dos excedentes no curso 

de Medicina sem causar transtorno e sem disvirtuar o Parreiras Horta das suas funções sanitaristas.  

 As propostas foram acatadas na sessão e posta em votação. Entretanto, todas as soluções 

encontradas esbarravam na questão do repasse das verbas do Governo Federal e na proposta de 

criação de uma universidade federal que se encontrava em negociação.264 Depois de muita polêmica e 

discussões o caso dos excedentes foi resolvido e lavrado em Ata da Congregação da Faculdade de 

Medicina, no dia 15 de fevereiro de 1967.  

 A decisão de receber os quatorze alunos excedentes no Curso de Medicina foi motivada pela 

possibilidade da criação da Universidade Federal de Sergipe. O Anteprojeto já se encontrava em 

avaliação. O Conselho Estadual de Educação só estava aguardando o parecer do MEC para dar início 

aos trabalhos de abertura da tão sonhada instituição de ensino federal em Sergipe.  

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior, dentro da Faculdade de Medicina, participou 

ativamente da campanha para a criação da Fundação da Universidade Federal em Sergipe. Entre suas 

contribuições destaquei a triagem realizada nas emendas existentes no Anteprojeto enviado ao MEC 

para apreciação pelo Conselho Estadual de Educação. Para os membros da Faculdade de Medicina, a 

triagem era necessária para melhorar o Anteprojeto de criação da Universidade Federal de Sergipe. 

Nesse período os embates giravam em torno de duas propostas: de um lado os que defendiam a 

                                                 
264 Ata da Sessão Ordinária da Congregação Faculdade de Medicina. Data: 15 de fevereiro de 1967. Fonte: Acervo 
Documental do Departemento de Medicina da UFS. 
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Universidade Federal como uma “autarquia”, e do outro, os que queriam a Universidade como uma 

“fundação”. No momento da realização da triagem das emendas iniciaram-se as divergências, 

resultando na divisão de grupos entre os membros da Congregação da Faculdade de Medicina.  

 Em 12 de janeiro de 1968, em Sessão Ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina, 

que tinha como objetivo a escolha da nova diretoria da Faculadade, são colocados em votação os 

nomes que iriam compor a Lista Tríplice da qual sairia o nome do novo diretor dessa instituição de 

ensino médico. Após votação são escolhidos para compor a Lista Tríplice os nomes dos Professores 

João Cardoso Nascimento Júnior (16 votos), Fernando Sampaio (12 votos) e José Augusto Barreto (2 

votos).  

 Na apuração final o Professor João Cardoso foi escolhido pelos seus pares para ocupar o cargo 

de diretor da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe para o Biênio 1968/1970, tomando 

posse no dia 06 de fevereiro de 1968. A escolha do Professor João Cardoso Nascimento Júnior 

quebrou o longo período de mandato do Professor Antônio Garcia Filho, que exercia o cargo de 

diretor dessa instituição desde sua fundação em 1961.265 

 O início do ano letivo de 1968, durante o curto mandato do Professor João Cardoso como 

diretor da Faculdade de Medicina, ficou marcado pelo episódio do “trote” dos calouros de Medicina. A 

palavra “trote” é definida pelo dicionário Aurélio como “zombarias dos alunos veteranos de uma 

escola sobre os calouros”.  

A zombaria, entendida como uma “brincadeira”, não teria nada de mais em uma sociedade, 

como a brasileira, onde o humor e a piada fazem parte da cultura popular, se não fosse o fatídico ano 

de 1968 em que talvez tenha sido o começo do pior período da ditadura militar brasileira. Com toda 

essa tensão, os calouros de Medicina resolveram sair em passeata levando cartazes que atissavam as 

forças políticas sergipanas que apoiavam a “revolução” militar naquele contexto político brasileiro. 

 Pensando nas conseqüências que a passeata iria causar aos calouros, o Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior censurou alguns cartazes e foi duramente criticado pelo corpo discente e pela 

imprensa local. Enfrentando as determinações do diretor da Faculdade, Professor João Cardoso, os 

calouros, mesmo com os “cartazes censurados”, saíram às ruas cantando uma marchinha carnavalesca 

“Bom Sergipano”, na qual fizeram uma paródia que dizia assim: “para ser bom sergipano é preciso ser 

                                                 
265 Página do livro de registro, onde encontra-se o Termo de Posse do Professor João Cardoso Nascimento Júnior como 
diretor da Faculdade de Medicina de Sergipe. (anexo 20). 
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baiano e gostar de viajar”. [...].266 As conseqüências dos atos impensados dos alunos da Faculdade de 

Medicina e de outras Faculdades só vieram refletir nos anos que sucederam. Alguns alunos tiveram 

seus nomes numa lista enviada à Reitoria da UFS para que fossem cassados seus direitos estudantis.  

 Além dos atos impensados dos calouros e veteranos da Faculdade de Medicina, o professor 

João Cardoso enfrentou a luta dentro do campo científico pela permanência no poder por parte de 

alguns professores da Faculdade de Medicina. Em sessão ordinária da Congregação Faculdade de 

Medicina de Sergipe, no dia 20 de março de 1968, já presidindo a sessão como diretor, o Professor 

João Cardoso, em plenária, citou uma reunião com os membros do Conselho Diretor, presidido por 

Dom Luciano Cabral Duarte, onde foi tratado o assunto referente a escolha de um representante e um 

suplente da Faculdade de Medicina para fazer-se presente nas negociações da criação da Universidade 

Federal de Sergipe. O Professor João Cardoso informou aos presentes que as outras Faculdades e 

Escolas já haviam escolhido seus representantes. 

  O professor Antônio Garcia Filho pediu a palavra para expor o que tinha ocorrido no dia 12 de 

janeiro de 1968, quando houve a escolha da Lista Tríplice para eleger o novo diretor da Faculdade. Na 

plenária, o professor Antônio Garcia Filho disse que na ocasião da sessão “foi pedido a ele próprio 

para retirar a sua candidatura ao cargo de diretor, em favor de uma composição, o que não foi aceito”. 

Afirmou que alguns colegas garantiram que indicariam o seu nome para representar a Congregação 

junto ao Conselho Universitário, mas gostaria de participar como um dos candidatos, e que iria “lutar, 

pois era um homem de luta, e não se incomodava com vitórias eleitoreiras”.267   

 No decorrer das suas declarações, acabou acusando o Professor José Machado de Souza, de 

pedir votos para si nessa eleição e disse: “nesta eleição não serei candidato nem meu, nem dos meus 

amigos”.268 A votação seguiu e foi eleito com 25 votos o Professor José Machado de Souza, tendo o 

Professor Nestor Piva, 17 votos. Enquanto o Professor Antônio Garcia Filho, obteve apenas um voto. 

Segundo o documento analisado, durante a apuração dos votos, o professor Antônio Garcia Filho 

mostrou-se bastante irritado e pediu ao Professor João Cardoso, então presidente da Sessão, para 

                                                 
266 Recorte de uma nota do jornal  “Gazeta de Sergipe”. Escrita por Clara Angélica - Vida Social – 5ª pagina - Comentando. 
Data: 9.3.1968. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
267 Citação da Ata da sessão ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina – Página 71. Data: 20.3.1968. Fonte: 
Acervo Documental do Departamento de Medicina da UFS. 
268 Idem nota 266. 
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retirar-se por “uma questão moral”, dizendo que, o Professor Machado de Souza teria sido engolido 

por um “grupinho”.  

 Em esclarecimento à plenária o Professor José Pereira Carrera pediu a palavra e disse que “na 

Faculdade de Medicina o grupo agora era outro”. Estava estabelecida naquele momento uma nova 

fase dentro do campo científico na Faculdade de Medicina em Sergipe.269  

 Para Pierre Bourdieu as batalhas que se desenvolvem pela dominação no interior do campo 

científico são entre agentes que ocupam lugares sociais previamente estabelecidos no campo, à 

semelhança de qualquer agente na sociedade. Esses atores são informados por interesses, objetivando 

a maximização da autoridade científica mediante o reconhecimento dos seus pares. Esta constante 

expectativa de valorização do seu trabalho através do intenso conflito interpares é o que caracteriza a 

relativa autonomia do campo científico em relação a outros campos sociais.  

 Nesse sentido, Pierre Bourdieu afirmou que: 

 

O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas 
(em lutas anteriores) é o lugar, o espaço de jogo 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 de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com 
autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado.270 
 

 Ao analisar a disputa dos campos com suas regras, princípios e hierarquia, percebeu-se que a 

luta travada dentro da Faculdade de Medicina naqule momente significou uma disputa constante pela 

conquista de se falar e agir. Com isso entendeu-se que para alguns professores da Faculdade de 

Medicina naquele momento a escolha de nomes que eram favoráveis à criação da Universidade 

Federal de Sergipe como fundação, para ocupar cargos na diretoria, representava novos rumos a serem 

tomados dentro do Ensino Superior em Sergipe.  

 A escolha do nome de João Cardoso Nascimento Júnior sem desmerecer a sua capacidade, foi a 

resposta ao grupo contrários a criação da Universidade Federal como uma fundação. O Professor João 

Cardoso fazia parte desse grupo que era contra à proposta de criação de uma Universidade em regime 

                                                 
269 Citação da Ata da Sessão Ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina – página 71. Data: 20.3.1968. Fonte: 
Acervo Documental do Departamento de Medicina da UFS. 
270 BOURDIEU. Pierre. Campo Científico. In: ORTIZ. R. (Org.). Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983 (p. 122-123). 
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de autarquia, e vinha lutando pela instalação de uma fundação para a criação da Universidade Federal 

em Sergipe desde 1963.  

 Segundo depoimento do Professor Manoel Cabral Machado, alguns professores ligados a 

Antônio Garcia Filho não queriam a criação da Universidade Federal de Sergipe como fundação, e 

isso causou muitas discussões, levando-o a acumular adversários entre os catedráticos da Faculdade 

de Medicina naquele tumultuado ano de 1968:   

 

Depois de muita luta e muitas agressões, veio a criação da Universidade Federal de 
Sergipe. Com a criação da Universidade em 1968, como eu disse, eu fui secretário da 
Fazenda, e nós, eu como secretário da Fazenda, Sergipe não tinha condições de 
desenvolver o ensino universitário, porque os professores ganhavam salários 
simbólicos. Nós não ganhamos salário mínimo sequer. E só através da participação 
do Governo Federal é que o ensino superior poderia desenvolver-se e o nosso 
trabalho foi criar a Universidade Federal de Sergipe.271 

  

 O professor Antônio Garcia Filho presidiu o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade 

Médica de Sergipe, e seu trabalho para em prol do ensino superiou em Sergipe tem de ser destacado. 

Na criação da Universidade Federal de Sergipe, defendeu o seu ponto de vista através de discussões 

acaloradas com Dom Luciano Cabral Duarte, defendendo a criação da instituição como uma 

autarquia.272 Contudo a proposta do Conselho Universitário prevaleceu e a universidade acabou sendo 

criada como uma fundação. Sentindo-se vencido, o professor Antônio Garcia Filho decidiu colocar 

seu nome à disposição do CONSU para a Reitoria, mas não logrou êxito. O nome indicado pelos 

membros do Conselho Universitário, representados por Dom Luciano Cabral Duarte, apoiado também 

pelo governador Lourival Baptista, foi o do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 

 O professor João Cardoso renunciou a direção da Faculdade de Medicina por ter sido escolhido 

pelo Conselho Universitário para ocupar o cargo de primeiro Reitor da Universidade Federal de 

Sergipe. Em Ata da sessão extraordinária da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe, 

realizada no dia 06 de agosto de 1968, consta que o Professor João Cardoso enviou um Oficio 

renunciando à direção da Faculdade, 273 passando o cargo para o vice-diretor da Faculdade de 

                                                 
271 Entrevista concedida à autora pelo Professor Manoel Cabral Machado em sua residência. Data: 13.9.2007. 
272 Ata da Reunião Ordinária da Congregação Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: Aracaju, 26.4.1966. Fonte: 
Departamento de Medicina da UFS. 
273 Cf. Ata da Sessão Extraordinária da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 6.8.1968. Fonte: Acervo 
Documental do Departamento de Medicina da UFS.   
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Medicina, o Professor Osvaldo da Cruz Leite274. Com a criação da Universidade Federal de Sergipe, 

são empossados no cargo de diretor e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Sergipe, pelo Magniífico Reitor Professor João Cardoso, para o espaço de dois anos, os professores 

João Batista Garcia Moreno275 e Fernando Sampaio, respectivamente.  

 Em entrevista o Dr. Hélio Araújo afirmou que: 

 

Nos momentos que antecederam a criação da Universidade. Também destaco outra 
participação dele. Nas reuniões para a estabilização do estatuto da Universidade 
eram reuniões com muitas discussões. Que acabou trazendo um convívio muito 
pesado entre os professores da Faculdade de Medicina. Dentro do contexto das 
escolas isoladas, Professor João Cardoso sempre foi uma pessoa de opinião correta e 
segura. E ele participava dessas reuniões. E permitia que os estudantes participassem 
também dessas reuniões. Muitas vezes, certa disparidade de idéias. Tinha um grupo 
de Dom Luciano. Que era o Bispo, naquela época. E o outro grupo de Antonio 
Garcia, do pessoal da Faculdade de Medicina. Um lutava no sentido de querer a 
formação da Universidade como fundação e outro como autarquia. Quer dizer, foi 
uma guerra nessa época. Então aí novamente a gente vê a participação dele não só na 
direção do Hospital de Cirurgia. E depois como Diretor da Faculdade também foi na 
mesma época. Uma pessoa. Era um professor de exemplo no trato com os estudantes. 
Uma pessoa de uma maturidade enorme. Ele sempre tinha algo a nos dizer. Mesmo 
que ele negasse as coisas para a gente... Mas ele sempre tinha... Ele sempre tinha 
uma palavra de conforto para a gente... Ele negava os nossos pedidos (risos), mas 
nós ficávamos satisfeitos da maneira como ele negava (risos).  Porque ele 
conversava, e acabava deixando a gente do lado dele [...].276 

 

O Professor João Cardoso presidiu os primeiros anos da Universidade Federal de Sergipe, 

acompanhou-a em seus primeiros passos, com habilidade e a maneira diplomatica que sempre foram 

fortes traços de sua personalidade. Em sua gestão à frente da UFS, fez com que essa tivesse a grandeza 

merecida.  

                                                 
274 Livro de Ata da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Termo de Posse do cargo de Diretor. Data; 
27.9.1968. 
275 João Batista Perez Garcia Moreno nasceu no dia 12 de dezembro de 1910, na cidade de Maruim, Sergipe, filho de Pedro 
Garcia Moreno e Maria Ambrosina Brandão Moreno. Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade da Bahia, em 1933. Fez curso de especialização em Psiquiatria Clínica e Higiene Mental do Departamento 
Nacional de Saúde em 1944. Foi diretor do Serviço de Assistência a Psicopatas de Sergipe, professor da Escola de Serviço 
Geral de Sergipe, professor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe e professor de Medicina Legal da Faculdade de 
Direito de Sergipe, membro da Academia Sergipana de Letras e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe. Deixou vários trabalhos sobre Direito, Medicina e História. Morreu no dia 21 de outubro de 1976, em Aracaju. 
Site consultado: http://www.fase-se.edu.br Acessado em 23.8.2007.  
276Entrevista concedida à autora pelo Dr. Hélio Araújo, na época Diretor do Departamento de Medicina da UFS e ex-aluno 
do Professor João Cardoso. Data: 16.1.2007.  
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Em entrevista realizada como Dr. Hélio Araújo277, ex-aluno, professor e diretor do 

Departamento de Medicina da UFS, esse disse que se outro nome tivesse sido escolhido para Reitorar 

a UFS naquele contexto histórico-social e político de 1968, a instituição não teria tomado o rumo que 

tomou. A Universidade nascia com fragilidade e pedia cuidados especiais, e foi nas mãos hábeis do 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior, que essa sobreviveu àquela tempestade de Atos, Leis e do 

medo que se instalou no Brasil e em Sergipe na época ditatorial. 

 Em gratidão pela dedicação e pelos serviços prestados através dos seus conhecimentos na 

formação da classe médica sergipna, pela sua luta para edificar o ensino superior e pela força e 

determinação que conduziu a UFS nos seus quatro primeiros anos de fundação, os ex-alunos e colegas 

do Departamento de Medicina da UFS levantaram uma bandeira para que o complexo que abriga os 

Cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem, recebesse o nome de Campus de Saúde Professor 

João Cardoso Nascimento Júnior em 2001. Isto porque, quando construída a cidade universitária os 

dirigentes da UFS na época esqueceram-se do nome do seu primeiro Reitor, não homenageando 

aquele que lutou para erguê-la perante os sergipanos num momento tão dificil de nossa história. 

No Campus de Saúde Professor João Cardoso Nascimento Júnior funciona também o Hospital 

Universitário, localizado no Bairro Cidade Nova, em Aracaju. O nome do Professor João Cardoso foi 

escolhido por seus ex-alunos do curso de Medicina, movimento encabeçado pelo Dr. Hélio Araújo, 

professor do Departamento de Medicina da UFS, levado para o Conselho Superior onde obteve uma 

aceitação uma significante.  

A escolha do nome do Professor João Cardoso, conseguiu a simpatia e o consenso dos 

Conselheiros, pelo reconhecimento deste paulista de nascimento e sergipano de coração, que lutou pela 

edificação do ensino superior em Sergipe. “Então Dr. João era isso. E tudo isso que ele fez. A gente 

conseguiu. Eu consegui, posso dizer que eu consegui. Porque realmente fui eu quem encabeçou e 

engrandeceu o movimento de colocamos um nome dele aqui no Campus da Saúde. [...]”.278 

 

                                                 
277 ARAÚJO, Hélio. Entrevista concedida à autora em 16/1/2007- Dr. Hélio Araújo, na ocasião era o Diretor do 
Departamento de Medicina da UFS, ex-aluno do Professor João Cardoso N. Júnior na Antiga Faculdade de Ciências 
Médicas de Sergipe de 1966 a 1970.    
278 Citação da entrevista concedida à autora pelo Dr. Hélio Araújo, falando sobre o movimento que encabeçou um junto 
com outro ex-alunos do Professor João Cardoso para homenageá-lo, dando o nome do Campus de Saúde da UFS de 
Professor João Cardoso Nascimento Júnior.   
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Figura 43: Fachada do Campus da Saúde Professor João Cardoso Nascimento Júnior da Universidade 
Federal de Sergipe. Data: 14.10.2007. Fonte: Acervo pessoal da autora.279 
 

 
 
 
 

                                                 
279 A fachada segundo a arquiteta Denise Moura será modificada ainda esse ano, devido as mudanças e as reformas que 
estão sendo realizadas no Campus da Saúde Professor João Cardoso Nascimento. (ver projeto de reforma no anexo 21).  
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CAPÍTULO 3 
 

João Cardoso Nascimento Júnior: de Magnífico Reitor ao Reitor 
Magnífico 
     
 

Magnífico Reitor é uma expressão fossilizada de estilo, obrigatoriamente repetida, 
sem nenhum poder qualificativo. Todos os Reitores do mundo são Magníficos 
Reitores. Seria preferível, dizer, esperar a vossa ação e chamar-vos, algum dia de 
Reitor Magnífico. No lugar do título, um julgamento. Deixastes de ser o Magnífico 
Reitor da Universidade Federal de Sergipe. Mas, sereis sempre, por toda a duração de 
vossa vida e depois de vossa vida, o Reitor Magnífico da Universidade Federal de 
Sergipe.280  
 

 

 
Figura 44: Posse como primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe. Data: 15.5.1968. No Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe. Sem autoria. Fonte: Acervo pessoal da família Cardoso. 

                                                 
280 Citação do discurso de homenagem ao Professor João Cardoso em ocasião da sua despedida da Reitoria da UFS, 
proferido pelo Dr. João Batista Garcia Moreno em 1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
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Neste capítulo analisei primeiramente o processo de legitimação do campo científico com a 

fundação da Universidade Federal de Sergipe, dando ênfase à atuação e às estratégias utilizadas pelo 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior como primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe. 

Para tanto procedo a um rápido retrospecto dos primeiros quatro anos em que o mesmo esteve à frente 

da administração dessa instituição de ensino superior, analisando as divergências, os posicionamentos, 

as ideologias educacionais do professor que se tornou Reitor e a sua luta pela construção e a 

legitimação do ensino superior em Sergipe.  

 O Professor João Cardoso foi o primeiro a implantar a complexa estrutura da Universidade, 

assegurando-lhe o seu funcionamento, guiando com mãos hábeis a difícil Reitoria, entre os anos de 

1968 a 1972, período conturbado da nossa recente história, chamado de “os anos de chumbo”, a 

ditadura militar. Tomando decisões que mudaram o rumo da história dos discentes da mais nova 

instituição de ensino superior brasileiro, naquele contexto histórico e social do final da década de 1960 

e início da década de 1970.  

 Um nome muitas vezes esquecido dentro da instituição que ajudou a edificar, por essa razão o 

estudo pretende trazê-lo de volta à memória da sua “filha mais ilustre”, para que todos os que fazem a 

UFS, reconheçam o nome de seu primeiro Reitor, João Cardoso Nascimento Júnior. Um intelectual 

que teve uma postura que jamais poderá ser esquecida na história da educação superior em Sergipe, 

pois ensinou aos que junto com ele estavam subordinados à revolução a aprender a conviver com as 

diversidades.281  

 Partindo dessa diversidade, pretendo reconstruir neste capítulo a trajetória do Professor João 

Cardoso dentro da UFS, a partir de depoimentos e documentos analisados que revelaram facetas 

desconhecidas do Reitor e do professor, destacando a força como conduziu a instituição e os seus 

primeiros passos:  

 

O Dr. João Cardoso presidiu os primeiros e difíceis passos da Universidade. 
Acompanhou-a em seus primeiros dias, com a habilidade e maneira diplomática que 
lhes são características. Surgiu nova organização universitária. O sistema curricular 
seriado foi substituído pelo sistema de crédito. Foram criados os cursos de 
Odontologia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Química e Licenciatura 

                                                 
281Cf. SANTOS, Maria Nely. Professora Thétis Nunes: uma vida. Aracaju: Gráfica Pontual, 1999. 
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em Química, Física, Matemática e Ciências Biológicas. A matrícula na Universidade 
cresceu vertiginosamente.282    
 
 

 E como partícipe do campo, foi obrigado a tomar posições, a comprometer-se. Contudo, 

recusou os alinhamentos incondicionais e, sobretudo, procurou pautar-se pela preservação da 

independência intelectual e crítica, durante o processo de construção da Universidade Federal de 

Sergipe. 

 

 

 

 

3.1- O Ensino Superior no Brasil: um breve histórico  

 

 No período colonial brasileiro existiam apenas dois cursos superiores, o de Filosofia e 

Teologia, oferecido pelos Padres Jesuítas, voltado para a formação religiosa. Portugal procurava 

impedir o desenvolvimento do ensino superior em suas colônias, temendo que os estudos pudessem 

levar à formação de movimentos de independência por parte da elite intelectual que se formaria dentro 

do contexto social dessas suas colônias, principalmente a partir do século XVIII, quando o Iluminismo 

fez-se presente em vários pontos da América.  

 Com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 1808, surgiram os primeiros cursos 

superiores no Brasil, preocupados em formar Engenheiros (Academia Militar), Médicos (cátedras em 

cirurgia e anatomia) e A Escola de Belas Artes. Os cursos eram financiados pelos impostos que seriam 

cobrados sobre os produtos exportados do reino e de suas colônias, chamados de “Quinto da Coroa”. 

 Com a Proclamação da República, as discussões relacionadas aos problemas educacionais 

brasileiros voltaram a ter destaques, entre os intelectuais, principalmente os relacionados ao ensino 

superior. Destas discussões, surge um movimento encabeçado pelos Deputados Constituintes no 

sentido de que fossem criadas no país universidades nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Esse movimento acaba esbarrando-se nas questões econômicas, pois a 

                                                 
282 Trecho do discurso pronunciado pelo professor José Silvério Leite Fontes em nome do Conselho Universitário e do 
Conselho de Ensino e da Pesquisa, por ocasião do aniversario de 10 anos da Universidade Federal de Sergipe. Data: 1978. 
Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
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maior parte da receita era destinada ao pagamento das dívidas contraídas durante o regime 

monárquico. 

 Em decorrência da industrialização e urbanização, surge pela primeira vez no Brasil uma ação 

planejada visando à organização nacional da educação, criando-se assim o Ministério da Educação e 

Saúde, o Conselho Federal de Educação, o Ensino Secundário e o Comercial em 1930. Neste mesmo 

período organizam-se e são criadas universidades, destinando-se da arrecadação dos impostos um 

percentual para financiar a educação. 

  Em 1931 é promulgado o Decreto nº. 19.851, que cria o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, pois algumas já existiam, a exemplo da Universidade do Rio de Janeiro,que foi a primeira 

aser criada, e depois a Universidade de São Paulo, criada em 25 de janeiro de 1934. Esta, apesar de ser 

uma Universidade Estadual, foi a primeira a adequar-se a esse decreto federal. Em 1935, Anísio 

Teixeira cria a Universidade do Distrito Federal, dissolvida em 1939 pelo regime do Estado Novo, de 

Getúlio Vargas, sendo incorporada mais tarde à Universidade do Brasil (antiga Universidade do Rio de 

Janeiro).  

 Em 1940 surgem no Brasil as Faculdades Católicas. pode-se dizer estas que foram as primeiras 

instituições superiores vinculadas ao ensino privado no país, embora somente tenham sido  

reconhecidas pelo estado no ano de 1946. Um ano depois da inauguração do Estado Novo foi fundada 

a União Nacional dos Estudantes (UNE), cujo nascimento já traz para o berço idéias contrárias às 

propostas para o ensino superior do governo Vargas. A UNE, ao criar seu primeiro estatuto, 

reinvidicava a universidade aberta para todos, independência perante o estado, a livre escolha através 

do voto direto dos seus dirigentesentre outras reivindicações.  

 De acordo com a situação política da época, tais propostas não puderam ser implantadas, 

contudo serviram como base para uma crítica mais aprofundada na década de 1960, bem como para a 

organização dos estudantes contra o regime do Estado Novo, que vinha mantendo relações 

diplomáticas com os países do eixo nazi-fascista.  

Segundo Luiz Antônio Cunha: 

 

A orientação ideológica da maioria dos estudantes era contrária ao autoritarismo do 
Estado Novo, mas a repressão policial às manifestações políticas fez com que sua 
ação prática se deslocasse para o plano internacional, combatendo-se o autoritarismo 
no Brasil pela defesa da causa dos países de regime liberal-democrático em guerra 
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contra os países de regime nazi-fascista, em muitos aspectos semelhantes ao Estado 
Novo brasileiro. Em 1942, os estudantes, já agora organizados em torno da UNE, 
desenvolveram intensa propaganda favorável ao rompimento de relações 
diplomáticas com os países do Eixo e à entrada do Brasil na guerra, ao lado dos 
aliados, que veio a acontecer, reforçando em muito a posição relativa no campo 
político, dos que combatiam o Estado Novo.283  
 

 O Estado Novo deteriorava-se na luta interna que travava a cada dia. Vargas foi obrigado a 

renunciar em 1945, e logo depois foi eleito presidente do Brasil o general Eurico Dutra, que havia sido 

ministro da guerra do Estado Novo. A situação educacional brasileira continuava na mesma. O 

processo de industrialização dava ênfase ao ensino profissionalizante, a partir das “Leis Orgânicas” de 

Gustavo Capanema, ministro da Educação do Estado Novo. Criou-se o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 

também se regulamentou o curso de formação de professores, com diretrizes nacionais, trazendo 

consigo um certo otimismo referente à valorização da carreira docente, que de fato não se concretiza. 

 Para Luiz Antônio Cunha, o fator que proporcionou a expansão do ensino superior no Brasil foi 

o aumento das escolas de ensino secundário. Com a volta de Getúlio Vargas ao poder (1950-1954), 

foram criadas novas faculdades “onde não havia ou onde só houvesse instituições privadas de ensino 

superior”.284 A década de 1950 foi considerada um marco inicial do crescimento da escolarização 

superior no Brasil, inclusive em Sergipe, reflexo do processo de industrialização, urbanização e 

crescimento populacional do país. As mudanças sociais e políticas ocorridas naquele contexto histórico 

levaram a sociedade a pensar na formação de profissionais para atuarem em diversos campos.  

 A Era Vargas foi destacada também pelos esforços de Fernando de Azevedo, que vislumbrou a 

idéia da criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que pudesse favorecer a ampliação 

da área e estudos oferecidos pela Universidade. Azevedo propôs a criação de cursos superiores no 

campo do Magistério, com o objetivo de substituir o autodidatismo existente no Brasil e facilitar a 

preparação de profissionais para atuarem nas próprias universidades.285  

                                                 
283Cf. CUNHA, Luiz Antônio. Ensino Superior e a Universidade no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA 
Filho, Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, 
(p.170). 
284 Idem a nota 284 (p.171). 
285Cf. CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Revisitando a Historiografia Educacional Brasileira. In: MENEZES, Maria 
Cristina. (Org.). Educação, Memória, História: possibilidades, leituras. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2004, (p. 375-
399) 
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 Ao longo dos decênios 1950 e 1960, o ensino superior brasileiro sofreu influências ideológicas 

baseadas nas políticas dos governos que sucederam até 1964. Segundo a professora Ana Waleska 

Mendonça, “condicionaram tendências diferentes e contraditórias que marcaram a forma como o 

ensino superior desenvolveu-se durante esse período”.286 Durante a fase populista, o ensino superior 

cresceu significativamente. Em 1945 o Brasil contava apenas com cinco instituições de ensino superior 

e em 1964 já existiam aqui 37 instituições. Nas instituições isoladas o aumento foi de 293 para 564.  

 Tanto o populismo como a federalização foram responsáveis pela ampliação do ensino superior 

gratuito e pela criação das universidades federais que hoje existem em todo o país, inclusive com a 

criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1947, que significou uma inovação 

acadêmica, seguindo os padrões dos Estados Unidos da América (EUA). O modelo do ITA influenciou 

na modernização do ensino superior no Brasil, principalmente na criação da Universidade de Brasília.  

 Com a redemocratização do país em 1946, retoma-se a luta dos “Pioneiros da Educação Nova”, 

quando em 1948 o ministro Clemente Mariani apresenta um anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) à Câmara dos Deputados, de orientação liberal e descentralizadora. Por 

ter sofrido grande oposição por parte do Ministro da Educação, Gustavo Capanema, que defendia o 

controle da educação pela União, o projeto foi “engavetado” e só retomado em meados da década de 

1950 com a apresentação de substitutivos por Carlos Lacerda, sob orientação privatista. O processo de 

aprovação dessa LDB de nº. 4.042 foi longo e conflituoso, somente 13 anos depois de tramitação no 

Congresso, entre muitos embates essa lei foi aprovada junto com o substitutivo Carlos Lacerda, em 20 

de Dezembro de 1961.287 

 Nesse mesmo ano iniciava-se um movimento promovido pela UNE, levando o MEC a 

convocar uma reunião com todos os Reitores de Universidade para debater a Reforma Universitária do 

ensino e da pesquisa no país, a qual tinha como objetivo o atendimento das necessidades sociais e 

nacionais.  

Conforme Luiz Antônio Cunha: 

 

                                                 
286Cf. MENDONÇA, Ana Waleska P. C.A Universidade no Brasil. In: SAVIANI, Demerval; CUNHA, Luiz Antônio e 
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 500 anos de educação escolar. Revista Brasileira de Educação. Mai/jun/jul/ago de 
2000 Nº. 14. ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). Rio de Janeiro: Editora Autores 
Associados, 2000.  
287Cf. HILSDORF, Maria Lúcia S. História da Educação brasileira: leituras. São Paulo: Thomson, 2002, (p.110) 
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A reforma universitária era definida como necessária para neutralizar o poder das 
‘cúpulas dirigentes da universidade’, pois elas estariam comprometidas com a 
‘estrutura colonial e alienada em fase de superação’.  O primeiro passo da reforma 
seria, então, a conquista da autonomia da universidade diante do governo, de modo 
que a instituição tivesse liberdade para elaborar seus orçamentos, recebendo recursos 
sem destinação específica; eleger internamente os dirigentes, cabendo ao governo 
apenas a nomeação dos eleitos; competência para elaborar e alterar seus estatutos, 
dentro de princípios gerais fixados pelo governo; liberdade para criar ou suprir 
matérias, mantendo as ‘definidoras do curso’; liberdade para modificar currículos e 
programas, podendo experimentar novos métodos de ensino, modificar sistemas de 
ingresso e aprovação.288 

 

 A proposta trazia alguns itens existentes no Estatuto da UNE, criada no início da década de 

1940, e acabou desencadeando uma verdadeira “Campanha em Defesa da Escola Pública”, encampada 

principalmente pela UNE e pelos Movimentos Populares de Base. Estes movimentos, juntos com 

intelectuais, foram aqueles que realmente apresentaram inovações para Educação e Cultura, como: 

Centros Populares de Cultura da UNE, o Movimento de Educação de Base da CNBB (Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil), o Método de Alfabetização de 40 horas de Paulo Freire, entre outras 

iniciativas.  

 Com o Golpe militar de 1964, todas essas iniciativas foram desativadas. E a bandeira da 

Reforma Universitária, defendida pelo Movimento Estudantil, foi incorporada pelo Estado, mas de 

maneira desvirtuada. A tendência do controle privado do ensino público, que já podíamos observar 

com a aprovação da LDB 4.024 de 1961, principalmente no substitutivo de Carlos Lacerda, que 

apresentava um caráter liberal, vetando o monopólio do ensino pelo Estado e defendendo a iniciativa 

privada, foi uma idéia ampliada pelo regime militar e sustentada até os dias atuais.  

Para Ana Waleska Mendonça: 

 

Um primeiro impacto do golpe militar sobre os rumos da universidade brasileira foi, 
sem duvida, o de conter o debate que se travava no movimento anterior e isso se fez 
através da intervenção violenta nos campi universitários, do expurgo no interior de 
seus quadros docentes, da repressão e da desarticulação do movimento estudantil.289   

                                                 
288Cf. CUNHA, Luiz Antônio. Ensino Superior e a Universidade no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA 
Filho, Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, 
(p.176). 
289Cf. MENDONÇA, Ana Waleska P. C.A Universidade no Brasil. In: SAVIANI, Demerval; CUNHA, Luiz Antônio e 
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 500 anos de educação escolar. Revista Brasileira de Educação. Mai/jun/jul/ago de 
2000 Nº. 14. ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: Editora Autores 
Associados, 2000, (p.147).  
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 A Lei nº. 5.540/68 da Reforma Universitária foi baseada nos estudos do Relatório Atcon 

(Rudolph Atcon, teórico norte-americano) e no Relatório Meira Matos (coronel da escola superior de 

Guerra) e aprovada de cima para baixo. Essa reforma acabava com a cátedra, unificava o vestibular 

passando a ser classificatório, aglutinava as faculdades em universidade, visando a uma maior 

produtividade com a concentração de recursos e cria-se o sistema de créditos, permitindo a matrícula 

por disciplina. Além disso, a nomeação dos Reitores e Diretores da instituição, agora dividida em 

Departamentos, dispensava a necessidade de ser do corpo docente da universidade, podendo ser 

qualquer pessoa de prestígio da vida pública ou empresarial.290 

 A Universidade Federal de Sergipe nascia nesse momento da crise institucional, emergida após 

o golpe de 1964. Os caminhos tortuosos por que ela vinha passando dentro dos embates sobre seu 

modelo institucional, deram passagem a um processo de transformação das universidades o qual 

culminou com a instalação do Ato Institucional nº. 5 (AI-5) em todo o país. Começava pois a história 

da fundação da Universidade Federal de Sergipe em 1968, nascida em meio da crise política 

estabelecida pelo período ditatorial, já vinha ao mundo fragilizada diante da proposta da Reforma 

Universitária do governo militar. 

 

 

 

 

3.2. O Ensino Superior em Sergipe  

 

 A sua primeira tentativa de implantação do ensino superior no Estado de Sergipe deu-se na 

década de 1920 quando o Dr. Maurício Graccho Cardoso, então governador de Sergipe (1922-1926), 

fundou o Instituto de Química Industrial de Sergipe em julho de 1923. Embora historiadores 

sergipanos, a exemplo do professor Jorge Carvalho do Nascimento, acreditarem ser o Seminário 

                                                 
290 BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº. 5.540 de 28/11/1968. In: SCHUCH, V.F. (Org.). Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e o Magistério. Porto Alegre: Sulina, 1972. 
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Sagrado Coração de Jesus, fundado por Dom José Tomaz em 1913, a primeira instituição de ensino 

superior de Sergipe.291  

 No governo de Graccho Cardoso foram criadas as Faculdades de Odontologia, de Direito 

(Tobias Barreto) e a de Farmácia que recebeu o nome de Aníbal Freire da Fonseca. Segundo o 

historiador Luiz Antônio Barreto, “a primeira faculdade criada por uma sociedade civil, teve no 

próprio presidente do estado o seu diretor, a de Farmácia, foi dirigida pelo médico Augusto Leite”.292 

Ambas organizaram suas Congregações e assim as matrículas foram abertas, no entanto, acabaram por 

não funcionar como havia sido prometido a sociedade aracajuana da época.   

 Em 1948, no primeiro governo do Engenheiro José Rollemberg Leite, surgiram às primeiras 

escolas superiores de Sergipe: a Faculdade de Ciências Econômicas e de Química; e com o 

favorecimento econômico foram criadas também a Faculdade de Direito, em 20 de fevereiro de 1950 e 

a Faculdade Católica de Filosofia em 1951.  

No início daa década de 1950, os professores eram predominantemente portadores apenas de 

diplomas de graduação. Logo depois eram instituídas a Escola de Serviço Social em 1954 e a 

Faculdade de Medicina em 1961, que, com as demais congregações existentes, constituíram o núcleo 

básico que originou a fundação da Universidade Federal de Sergipe. 

 A consolidação do ensino superior no Estado de Sergipe, desencandeou-se na década de 1960. 

A luta pela criação de uma universidade constituiu-se num dos maiores capítulos da história recente de 

Sergipe. Nesse sentido destaco a contribuição do governador Celso Carvalho que se empenhou junto 

ao MEC, visando criar no Estado uma instituição de ensino superior. Em 6 de julho de 1966, o 

governador do Estado de Sergipe, apresentou em umas das reuniões do Conselho Deliberativo da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que fosse dirigido aos excelentíssimos 

senhores Presidente da República e Ministro da Educação e Cultura, um manifesto de apoio à criação 

da Universidade Federal de Sergipe, como uma contribuição para o desenvolvimento econômico e 

social desta Unidade Federativa. 

 Registra-se também na História do ensino superior em Sergipe a contribuição dada pelo 

governador do Estado Dr. Lourival Baptista, que ao término do mandato do Presidente da República 

General Humberto de Alencar Castelo Branco, conseguiu, com o decisivo apoio do Ministro 
                                                 
291 BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Os padres de D. José: o Seminário Sagrado Coração de Jesus (1913-
1933). Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2004. 
292 Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007 (p. 72-77). 
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Raymundo Muniz de Aragão, que fosse baixado o Decreto-Lei de nº. 269, de 28 de fevereiro de 1967, 

autorizando a instituição da Fundação Universidade Federal de Sergipe, fazendo a doação à nova 

universidade do patrimônio representado pelos móveis, imóveis e equipamentos pertencentes à Escola 

de Química e à Faculdade de Ciências Econômicas.  

 Na vitoriosa luta do povo sergipano pela criação da Universidade Federal, destaco a figura de 

Dom Luciano José Cabral Duarte, presidente do Conselho Estadual de Educação, cuja tenacidade e 

muitos esforços devem-se em grande parte ao êxito da campanha pela criação da Fundação da 

Universidade Federal de Sergipe (FUFSE), que nasceu da incorporação de seis escolas que 

ministravam apenas dez cursos, transformadas em dez unidades (cinco faculdades e cinco institutos).  

 No dia 2 de maio de 1968, em solenidade no Palácio Olímpio Campos, na sessão presidida pelo 

governador do Estado, Dr. Lourival Baptista, foi feita a incorporação das Faculdades de Medicina, 

Direito, Serviço Social, Filosofia e Química pela FUFSE. Em ocasião o governador afirmou que não 

havia sido omisso no processo de criação e instalação da Universidade, e que se sentia recompensado 

em tomar parte no ato constitutivo da incorporação.293  

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi fundada em 28 de fevereiro de 1967, pelo 

Decreto-Lei de n° 269, do excelentíssimo senhor Presidente da República, fruto de muitas abnegações 

de um grupo de professores que a idealizaram, lançando a semente, cujo frutos não fizeram esperar. A 

UFS já iniciava as suas atividades deitando raízes no passado dos cursos superiores, que tinham como 

estrutura as Faculdades isoladas, destas resultando o seu ajuntamento, transformando-a em 

Universidade. Embora instituída em fevereiro de 1967, a UFS só veio a instalar-se como universidade 

em 30 de abril de 1968.  

 O Conselho Diretor compunha-se de quatorze membros e era presidido por Dom Luciano 

Cabral Duarte. No dia 2 de maio de 1968 reuniram-se para apreciação das listras tríplices apresentadas 

para a escolha do primeiro Reitor da UFS. Nestas listas concorrendo ao cargo de primeiro Reitor, 

estavam os nomes dos professores: Dr. João Cardoso Nascimento Júnior; Dr. Antônio Tavares de 

Bragança e o Dr. José Aloísio de Campos. Para o cargo de Vice-reitor estavam: Dr. Waldemar Fortuna 

de Castro; Dr. José Lopes Gama; Madre Albertina Brasil Santos; Dr. Hélio Ferreira dos Santos e o Dr. 

José Araújo Nascimento.  

                                                 
293 Jornal “A Cruzada”. Data: 04.05.1968. Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 
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Figura 45: Reunião do Conselho Diretor da UFS. Data: 1971. Fonte: BRASIL UNIVERSITÁRIO – Anais 
Científico. Ano 26 - nº 80. Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior.  

  

 

 

O nome escolhido para o primeiro Reitorado da UFS foi o do professor e Diretor da Faculdade 

de Medicina, Dr. João Cardoso Nascimento Júnior; para primeiro Vice-reitor foi eleito pelos 

conselheiros, o Dr. Waldemar Fortuna e para segundo Vice-reitor o Padre José Mendonça, professor 

da Faculdade de Serviço Social. A escolha do nome do Professor João Cardoso, partiu de um consenso 

entre as forças políticas e clericais presentes no contexto político-social sergipano.  

Os líderes desse movimento de criação da UFS sabiam que para a recém-criada Instituição de 

Ensino Superior dar certo e ter sorte em sua instalação, dependeria da escolha do seu primeiro Reitor, 

de quem eram exigidas qualidades pessoais como: uma boa articulação e habilidades, para que essa 

universidade, junto com seu futuro administrador, pudesse dar seus primeiros passos com segurança: 

 
 
Indicado pelas lideranças responsáveis e apoiado pelas bases universitárias, bem 
aceito pelos colegas professores e respeitado pelos universitários, o nome do Dr. João 
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Cardoso Nascimento Júnior, professor da Faculdade de Medicina, indicado para 
Reitor, à Reitoria, representou, na verdde, uma garantia para o êxito total da nova 
Universidade sergipano.294 
 

 A Universidade Federal de Sergipe era a maior aspiração dos estudantes, dos professores, das 

famílias, dos responsáveis pela administração estadual e de todos que se preocupavam com o 

desenvolvimento do Estado. Na época da autorização da UFS, em 1967, Sergipe contava com uma 

população de oitocentos mil habitantes, e tentava sair do peso e dos percalços que oprimiam o 

subdesenvolvimento do Nordeste brasileiro. O índice de analfabetos ultrapassava 50% da população. 

Faltavam em Sergipe médicos, professores, técnicos em variadas áreas.  

O Estado vivia um momento de esperança, visto que a Petrobrás havia descoberto em 

Carmópolis uma reserva de petróleo (uma das maiores do país). E as jazidas de potássio e de salgema 

aguardavam a sua extração, na esperança de mudar a economia desta Unidade da Federação.295 

 

Mais que uma idéia, a Universidade era uma necessidade para Sergipe, não só para a 
expansão de cursos e matrículas do ensino superior, assim como para o 
desenvolvimento das pesquisas científicas no Estado, que vão revelando sua 
potencialidade.296 
  

 A Universidade Federal de Sergipe foi instituída pelo Decreto-Lei de Nº. 269 de 28 de 

fevereiro de 1968, após aprovação dos Estatutos da Fundação pelo Decreto de Nº. 61.165 de 17 de 

agosto de 1967 e dos seus estatutos pelo Parecer de Nº. 2.360 do Conselho Federal de Educação em 

primeiro de fevereiro de 1968.  

 A solenidade de instalação da Universidade Federal contou com a presença do Dr. Newton 

Sucupira membro do Conselho Federal de Educação e representante do Ministro da Educação Tarso 

Dutra e aconteceu no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe no dia 15 de maio de 

1968.297 

 

                                                 
294 BRASIL UNIVERSITÁRIO. Anais Científicos. Ano XXVI – número 80. janeiro de 1971 (p.12 e 13). Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
295 Carta de agradecimento ao Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, pela implantação 
da Universidade Federal de Sergipe, assinada por vários membros da sociedade, políticos, intelectuais e professores de 
Sergipe. Data: 3.3.1967. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
296 Idem a nota 295, (p. 11). 
297 Jornal A Cruzada. “Sergipe agora já tem Universidade. Data 16 de maio de 1968. Ano III. Nº. 634. Fonte: Acervo 
Particular do Professor João Cardoso. 
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3.3- Professor João Cardoso: um bastião da autonomia universitária 

 

Ao ser empossado no cargo de Reitor da Universidade Federal de Sergipe acredito 
ter bem nítida a consciência das responsabilidades que assumo. As expectativas de 
quantos sonharam e lutaram pelo cometimento; a confiança dos eméritos membros 
do Conselho Diretor e do Conselho Universitário; as esperanças dos ilustres 
professores, de todo o corpo discente e do povo, tenho no pensamento e, 
principalmente, na ação do Reitor e dos Vice-Reitores a confirmação do êrro [sic] ou 
do acerto da escolha feita.298 

 

 
Figura 46: Professor João Cardoso Nascimento Júnior como primeiro Reitor da UFS. No momento do 
discurso de posse. Data: 15. 5.1968. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso.  

 
 

O Professor João Cardoso Nasciment Júnior foi empossado no cargo de primeiro Reitor da 

UFS e em seu discurso relembrou os atos dos excelentíssimos Presidentes da República o Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, já falecido, e General Artur da Costa e Silva, os quais 

instituíram a Universidade e aprovaram seus estatutos. Lembrou também a acolhida favorável do 

Anteprojeto de instalação da Universidade Federal em Sergipe por parte dos Ministros da Educação e 

                                                 
298 Trecho do discurso de posse do Professor João Cardoso como primeiro Reitor da UFS. Data; 15.5.1968. Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso. 
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seus representantes, que, ao longo do processo de transição e instalação da UFS, estiveram presentes 

auxiliando e guiando os caminhos do Conselho Diretor Universitário, entre os quais estavam o 

professor Suplicy de Lacerda, Dr. Muniz de Aragão e o Ministro Tarso Dutra, sem esquecer-se do 

professor Newton Sucupira, membro do Conselho Federal de Educação que contribuiu decisivamente 

para a efetivação do sonho de uma Universidade Federal no Estado de Sergipe. O Professor João 

Cardoso sabia o que iria enfrentar ao assumir o cargo de primeiro Reitor de uma instituição de ensino 

superior naquele momento de transição política pela qual passava o país. O destino da UFS, dos 

docentes e dos discentes estava em suas mãos: 

 

Não ignoro as dificuldades. São muito evidentes na realidade exterior e nas 
mentalidades. Não são, porém, insuperáveis, pois até as estruturas, os sistemas e os 
conceitos refletem momentos históricos e perduram apenas enquanto não entram em 
conflitos com os verdadeiros interesses do homem. O conhecimento da ciência e a 
técnica moderna colocam a serviço de toda a humanidade instrumentos bastantes para 
permitir arrancá-la da Era Terciária, como diria Chardim, ou do período pré-histórico 
como antevira Marx, dá-me ânimo e a tranqüilidade suficiente para enfrentar os 
obstáculos, e até para vencê-los, contando com a ajuda imprescindível e irrecusável, 
de todos quantos acreditam na evolução e no humanismo e estão decididos a trabalhar 
para dirigir esta evolução do homem todo e de todos os homens. Por isso, a minha 
palavra hoje é uma confissão de fé no futuro de nossa Universidade [...].299      
 

A Universidade Federal de Sergipe surgiu num momento delicado, no qual conflitos políticos e 

sociais aconteciam em todo o país. O Professor João Cardoso Nascimento Júnior, empossado Reitor, 

teve uma missão árdua, pois nascia uma Universidade no meio de um dos períodos mais difíceis da 

história política brasileira, quando o país se encontrava sob a “Tutela Militar”. Isso aconteceu no ano 

de 1968, quando “o Marechal Costa e Silva, sob pressão do Conselho de Segurança Nacional e das 

Forças Armadas, editou o AI-5, marcando uma nova fase do Estado Autoritário”.300 Ao primeiro 

Reitor cabia construí-la com bases sólidas, organizar a parte administrativa. Para auxiliá-lo contratou a 

firma “Maximus” especializada em planejamento e administração, a fim de organizar os serviços de 

estruturação e implantação da entidade, na forma prevista nos seus estatutos. O setor administrativo 

inspirava cuidados, pois era preciso viabilizar recursos.  

                                                 
299 Trecho do discurso de posse do Professor João Cardoso com primeiro Reitor da UFS. Data: 15.5.1968. Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso. 
 
300 DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2001). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, (p.182). 
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O Professor João Cardoso tinha em suas mãos a missão de transformar a nova universidade 

numa esperança real para todos os sergipanos.  Em seu discurso de posse, o Professor João Cardoso 

dizia que, ao ser empossado no cargo de Reitor, tinha a nítida consciência da responsabilidade que 

assumia perante a sociedade sergipana. A imprensa sergipana, ao noticiar a posse do Professor João 

Cardoso como primeiro Reitor, dizia que sua nomeação “era fruto da aglutinação de todas as correntes 

que batalharam pela implantação da Universidade em Sergipe”.301  

 

 
Figura 47: Resolução Nº. 01/68. Nomeação do Professor João Cardoso para ocupar Cargo de 
Reitor da Universidade Federal de Sergipe.  Data: 02. 5. 1968.  Fonte: Acervo Pessoal do 
Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 

                                                 
301 Jornal A Cruzada. 4 e 18 de maio de 1968. Aracaju. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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O Professor João Cardoso Nascimento Júnior, presidiu os primeiros anos da Universidade 

Federal de Sergipe com muitas dificuldades. Acompanhou-a em seus primeiros passos, com 

habilidade, articulação e diplomacia, características que lhe eram peculiares. Ao ser escolhido o 

primeiro Reitor da mais nova Universidade do Brasil, iniciou um trabalho que viria a mudar 

definitivamente sua vida acadêmica, vivenciando os problemas universitários durante todas as horas 

úteis do seu dia.  

Foi em sua administração que se deu início ao projeto de construção do Campus da UFS. A 

área escolhida estava localizada no Bairro da Coroa do Meio, onde atualmente está situado o Parque da 

Sementeira. Durante seu reitorado foi contratada a Firma Geotécnica S.A, para diagnosticar sobre a 

viabilidade da área escolhida. O resultado apresentado por essa Firma (Empresa) foi a inviabilidade 

dessa área para a construção do “Campus”, pois os técnicos alegaram ser um empreendimento muito 

dispendioso, devido aos vários fatores adversos, como a localização do terreno próximo á costa 

marítima. Diziam que posterirmente, devido à ação de corrosão provocada pelo ar marinho, os 

aparelhos laboratoriais, outras instalações e maquinários seriam prejudicados.302 

  Mesmo assim, o Professor João Cardoso continuou a lutar para que o impasse criado entre a 

sua administração e a Firma Geotécnica S/A contratada para viabilizar o projeto do Campus da UFS, 

fosse resolvido. Para isso, empenhou-se junto ao Governo Federal, negociando com o MEC para que a 

área da “Coroa do Meio” passasse a integrar o patrimônio imobiliário da UFS, considerando a ampla 

possibilidade de valorização daquela área, em virtude do crescimento vertiginoso da cidade, 

demandando sua periferia. Mesmo não aceitando o diagnóstico de inviabilidade, o Professor João 

Cardoso tomou as primeiras providências, no sentido de articular outro local a fim de serem estudadas 

as possibilidades de construção do Campus Universitário da UFS303, só vindo a concretizar-se na 

administração do Professor José Aloísio de Campos. 

 A universidade era vista como um centro irradiador de cultura, um ponto de partida que gerava 

atitudes do povo a caminho da materialização. O campo que a universidade abrangia era universal, 

pois a pesquisa e o ensino partiam sempre de princípios gerais da experiência de outros para chegar a 

generalizações. O trabalho dentro de uma universidade é desenvolvido em determinado contexto 

                                                 
302 SERGIPE. Universidade Federal de Sergipe. Brasil Universitário. Uma edição de Anais Científicos. Ano XXVII – 
Número 84 – janeiro-fevereiro-março -1972, (p. 32). Fonte: Acervo Particular do Professor João Cardoso.  
303 Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício de 1971. Apresentado pelo Dr. João Cardoso Nascimento Júnior 
como Reitor Ao Conselho Administrativo da UFS. Fonte: Acervo Documental do Arquivo Geral da UFS. 
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espaço-temporal, motivo por que a própria tarefa de atingir esse universal deveria ser realizada através 

dos elementos regionais. A sociedade sergipana da época esperava que a sua Universidade se voltasse 

preferencialmente para o estudo dos problemas regionais nordestinos e principalmente os sergipanos: 

 

Governo, povo, alunos e Professores. Instituições particulares e oficiais, unidos com 
o mesmo objetivo e a mesma disposição permanecem convocados para continuar 
participando, cada vez mais ativamente, na construção e consolidação da sua, da 
nossa Universidade. [...]. Os sergipanos recebendo a sua Universidade com a 
estruturação das mais modernas não ignoram, contudo, que as soluções 
possibilitadas por ela, para grande número dos problemas referidos antes e para o 
seu pleno rendimento, exigem recursos materiais e financeiros, dependentes antes de 
tudo do desenvolvimento econômico do Estado e do país.304   
 

 Na primeira sessão extraordinária do Conselho Universitário da Fundação da Universidade 

Federal de Sergipe, realizada em 25 de maio de 1968, nas dependências da Faculdade de Ciências 

Econômicas, presidida pelo Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, deu-se início aos 

trabalhos de organização da UFS. Em pauta estava a proposta orçamentária na conformidade do 

Estatuto.305 Estavam presentes, além do Magnífico Reitor João Cardoso, os professores Waldemar 

Fortuna (primeiro Vice-reitor); Padre José Araújo Mendonça (segundo Vive-Reitor); Gonçalo 

Rollemberg Leite (Faculdade de Direito); Maria Thétis Nunes (Faculdade de Filosofia); José Lopes 

Gama (Faculdade de Química); Madre Albertina Brasil (Faculdade de Serviço Social); Manoel de 

Resende Pacheco (Faculdade de Ciências Econômicas) e os representantes do corpo docente: os 

professores José Machado de Souza; Luiz Carlos Rollemberg Dantas; Hélio Ferreira dos Santos; Maria 

Dinah Menezes e Paulo Nascimento Fontes e os acadêmicos Francisco Carlos Varella e João Bosco 

Rollemberg Cortes.  

 Além das questões orçamentárias para os anos de 1968, 1969, 1970 e 1971, o Reitor participou 

a todos os presentes a publicação do Estatuto da FUFSE no Diário Oficial do Estado. Outro assunto foi 

trazido para a plenária, referente a um artigo que foi publicado no jornal  “Gazeta de Sergipe”, com o 

seguinte teor: “Os representantes do corpo discentes da Fundação UFS vem apresentar seu protesto em 

                                                 
304 Trecho do discurso de posse do Professor João Cardoso com primeiro Reitor da UFS. Data; 15.5.1968. Fonte: Acervo 
paessoal do Professor João Cardoso. 
305 Ata da Sessão Extraordinária da Fundação Universidade Federal de Sergipe. Data: 25.5.1968. Fonte: Acervo 
Documental do Conselho Universitário da UFS. 
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nome da classe universitária sergipanas por terem sido os estudantes mais uma vez vilipendiados nos 

seus direitos representativos.” [...].306  

 O professor João Cardoso reconheceu a luta e a contribuição dos estudantes no processo de 

criação da UFS, quando, em 1962, os universitários sergipanos participaram em São Cristóvão do I 

Seminário de Reforma Universitária (SERU). Em 1963, foi realizado outro SERU de onde saiu um 

importante documento denominado “Carta de Santa Amaro”, que representou um importante marco na 

luta das lideranças estudantis universitária por uma “universidade, federal, autárquica, popular e 

gratuita”.307 

  Em Sergipe, essa mobilização e organização aconteceram sob os auspícios da Igreja Católica, 

liderados pelo então Arcebispo, Dom José Vicente Távora, que sofreu perseguições durante o período 

da ditadura militar instalada a partir de 1964 e que o acompanharam até sua morte em 1968.  O 

protesto dos estudantes foi registrado em Ata, e, segundo depoimento de alguns líderes estudantis da 

época, a representação estudantil na administração do Professor João Cardoso à frente da Reitoria da 

UFS, deixou de ser apenas “figura decorativa”. 

 Dr. João Augusto Gama em seu depoimento relatou: 

 

Dr. João Cardoso era um homem de formação. Era um médico de formação 
humanitária, esquerdista. E dizem que ele, eu não tive comprovação, que na 
mocidade teria sido militante do Partido Comunista Brasileiro308. Ele era um homem 
de formação humanitária. Um democrata. Que por uma dessas circunstâncias, por 
indicação do Governo Lourival Batista, foi nomeado Reitor da Universidade Federal 
de Sergipe quando a Universidade foi criada, em maio de 1968. Creio que em agosto 
do mesmo ano, nós tivemos eleição para ser criado o DCE da Universidade Federal 
de Sergipe.309 E eu concorri contra João Bôsco Rollemberg Cortes, que hoje é 
Secretário Municipal. E eu ganhei, nesse momento eu militava no Partido Comunista 

                                                 
306 Jornal “Gazeta de Sergipe”. “Estudantes protestam. Só estudante não falou na instalação da UFS”. Data: 16.5.1968. 
Fonte: Acervo Particular do Professor João Cardoso. 
307 Cf. RAMOS, Antônio da Conceição. Movimento estudantil: a JUC em Sergipe. (1958-1964). Dissertação de Mestrado. 
Núcleo de Pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2000. 
308 Segundo depoimento do senhor João Melo, o Professor João Cardoso ajudava financeiramente o Partido Comunista e 
freqüentava reuniões que aconteciam na garagem da casa de Márcio Rollemberg, a qual ficava localizada na Avenida 
Barão de Maruim, na década de 1950. As reuniões funcionavam como um grupo de estudo, em que os participantes liam e 
debatiam as obras de Karl Marx, Caio Prado Júnior e outros autores. Entre os participantes das reuniões estavam João 
Cardoso, João Melo, Carlos Garcia, João Batista de Lima, Aluysio Sampaio, José Sampaio, Walter Sampaio, entre outros 
(nota da autora). 
309 As eleições no DCE em agosto de 1968 eram lideradas pelo estudante João Rollemberg Cortes, candidato na chapa 
“Libertação”, o qual na época também ocupava o cargo de presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Serviço Social. 
E na chapa “Unidade e Ação” estava o estudante João Augusto Gama, representando a Faculdade de Direito. Fonte: Jornal 
“Gazeta de Sergipe”. Data: 23.8.1968. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 
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Brasileiro e ganhei em todas as Escolas, exceto na Escola de Bôsco que era a Escola 
de Serviço Social. A partir daí, até por força do cargo, nós estávamos na instalação 
do DCE, e eu passei a conviver com o Dr. João Cardoso e também como eu era 
representante, eu tinha assento no Conselho Universitário. E como presidente do 
DCE, então eu passei a conviver com ele, era um momento realmente complicado e 
difícil da vida brasileira. [...] Dr. João Cardoso, quando nós inauguramos o Diretório, 
ficava na Rua de Própria, hoje não existe mais, me parece que é um estacionamento, 
quando nós inauguramos a sede ele foi para a inauguração da sede. Ele repassou 
todos os recursos que a lei permitia para que o Diretório funcionasse e então para 
você ver como foi uma Universidade conduzida dessa forma. [...] Porque você 
imagine que nas formaturas, naquela época, as formaturas eram no mês dezembro, 
umas antes e outras depois do Ato Institucional nº. 5. Nunca o Dr. João Cardoso 
deixou de chamar o Presidente do Diretório Central dos Estudantes para compor a 
mesa e isso causava um certo mal-estar nas forças conservadoras de Sergipe. 
Imagine um menino tido como comunista prestigiado numa sociedade conservadora 
como era Aracaju na década de 1960. Você imagine a repercussão que isso causava 
na Sociedade. [...].310 

 

 

 Em 1967, primeiro ano do governo de Costa e Silva, o movimento estudantil tornou-se a 

principal forma de oposição ao regime militar. “O diálogo prometido não funcionou em fase das 

pressões do único movimento social ativo – o estudantil”.311 Nos primeiros meses de 1968, várias 

manifestações tinham sido reprimidas com violência. O movimento estudantil manifestava-se não 

apenas contra a ditadura, mas também em oposição à política educacional do governo, que revelava 

uma tendência à privatização.  

 A política de privatização tinha dois sentidos: o estabelecimento do ensino pago 

(principalmente no nível superior) e o direcionamento da formação educacional dos jovens para o 

atendimento das necessidades econômicas das empresas capitalistas (mão-de-obra especializada). 

Essas expectativas correspondiam à forte influência norte-americana exercida através de técnicos da 

Agência Norte-Americana para o desenvolvimento Internacional (USAID), que atuavam junto ao 

MEC por solicitação do governo brasileiro, gerando uma série de acordos que deveriam orientar a 

política educacional brasileira. As manifestações estudantis foram os mais expressivos meios de 

denúncia e reação contra a subordinação brasileira aos objetivos e diretrizes do capitalismo norte-

americano.  

Segundo o professor Daniel Aarão Reis: 

                                                 
310 Entrevista com o Dr. João Augusto Gama, concedida à autora no dia 3 de janeiro de 2007. 
311 Cf. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedades. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. (p.48). 
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Em 1968, o movimento estudantil tomou um vulto, sobretudo no primeiro semestre, 
culminando o processo na chamada Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro. Não 
apenas se unificaram as lutas dos estudantes universitários, em torno de suas 
representações e de reinvidicações concretas, mas também toda uma série de 
categorias descontentes passou a se agrupar ao lado deles: escritores, religiosos, 
professores, músicos, cantores, cineastas, além de outros setores estudantis, como os 
secundaristas.312  
 

 No Brasil, o medo era o nome de ordem gerado pelo governo arbitrário após o Golpe de 1964, 

ao qual chamavam de “Revolução”. Vivíamos sem o Estado de Direito, cujos reflexos já eram notados 

dentro das Instituições de Ensino Superior. Neste período, estudantes, professores, políticos e cidadãos 

comuns eram torturados e muitos desapareciam nos chamados “porões” da ditadura militar. 

 Sergipe era um dos poucos Estados que ainda não tinham sua Universidade. O Ensino Superior 

era restrito à meia dúzia de estabelecimentos isolados: Faculdade de Direito; Faculdade de Medicina; 

Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe; Escola de Química; Faculdade de Ciências Econômicas e 

Escola de Serviço Social. A Faculdade de Direito pertencia ao Governo Federal, já a Escola de 

Química e a Faculdade de Ciências Econômicas eram Estaduais, e as demais, instituições privadas.  

 A soma geral dos alunos das Faculdades isoladas era de 574 (1967). No reitorado do Professor 

João Cardoso, a UFS, nos primeiros dois anos de funcionamento, tinham em seu corpo discente um 

total de 1.193 alunos matriculados. Era necessário naquele momento ter em Sergipe uma universidade, 

porque além da expansão de cursos, contavam também com a possibilidade de desenvolvimento de 

pesquisas no Estado que estava em desenvolvimento e vinha revelando necessidades de divulgações 

das suas riquezas minerais e culturais.   

  A UFS, como Universidade Moderna, foi inserindo-se na realidade sergipana, servindo também 

como alavanca de suporte para mudanças econômicas e culturais do Estado. Primeiro, ela foi instituída 

como Fundação Pública, cujo patrimônio inicial foram os bens móveis das Faculdades isoladas então 

existentes. No ano de 1968 o Corpo Docente da UFS foi elevado de 187 docentes para 270, o que 

elevou também as tarefas remuneradas dos mestres, aliadas ao aumento dos seus vencimentos.  

 A jovem universidade, nascida na fase da Reforma de Ensino Superior, entre os anos de 1968 a 

1972, na administração do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, apresentou resultados 

                                                 
312 Cf. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedades. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, 
 (p. 49). 
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animadores, trazendo um quadro planejado com a expansão das matrículas dentro da sua capacidade 

estrutural, aliada à expansão dos cursos prioritários e demais cursos. Segundo relatório apresentado, a 

matrícula global cresceu de 663 para 2.028 aproximadamente. No que se refere ao magistério, o 

aumento foi de 187 docentes no ano de 1968 para 265 docentes no ano de 1972, em dados 

estimulados.  

Conforme dados apresentados no quadro baixo: 

 

 

 

Quadro 1: Evolução do professorado com relação aluno/professor (1967-1972). SERGIPE. Universidade Federal 
de Sergipe. Brasil Universitário. Edição de Anais Científicos. Ano XXVII – Número 84 – janeiro-fevereiro-
março -1972. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. 
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No mesmo ano houve uma elevação do índice professor/aluno da UFS, de 3,54%, para 8,75%, 

objetivando ainda um maior rendimento no processo de ensino.313 Esta foi a resposta positiva a política 

de crescimento adotada pelo Reitor Professor João Cardoso e pelos órgãos responsáveis pelo 

crescimento dessa universidade. O Ministério da Educação, satisfeito com esta política, autoriza a 

abertura de novos cursos: Odontologia, Engenharia Química, Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Matemática, em Física, Administração e Ciências Contábeis, e assim matrículas da 

UFS tiveram um crescimento significativo. A UFS já nascia precisando de uma reestruturação dentro 

da Reforma Universitária de nº. 5.540/68, uma nova organização do ensino superior entrava em vigor, 

o Sistema Curricular era substituído pelo Sistema de Créditos. A reforma universitária implantada pela 

ditadura militar produziu um novo paradigma de educação superior no Brasil.  

 No início da década de 1970, as universidades, públicas e confessionais, já se encontravam 

estruturadas com base nos seguintes padrões acadêmicos: introdução dos vestibulares unificados e 

classificatórios; fim do sistema de cátedra; dedicação exclusiva dos docentes; criação dos 

departamentos; adoção do regime de créditos como mecanismo de integralização dos cursos; 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa; cursos de graduação divididos em duas fases: ciclo básico e 

especialização profissional e pós-graduação composta de dois cursos distintos: Mestrado e Doutorado. 

Estes elementos, até hoje, continuam estruturando o mundo acadêmico brasileiro.  

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior enfrentou, no início do seu reitorado, além da 

reestruturação da Universidade, a primeira greve dos estudantes universitários sergipanos, que, em 

assembléia, decidiram decretar greve em protesto contra a prisão do estudante e líder estudantil 

Wladimir Palmeira, que na época era presidente da União Metropolitana dos Estudantes da Guanabara. 

A decisão foi tomada pelos presentes (cerca de 300 estudantes) em assembléia, ocasião em que 

decidiram também constituir comissões para que fossem iniciados na UFS debates e estudos em que 

pudessem ser discutidos os problemas estudantis e a realidade brasileira.314 

 Em comitiva, os estudantes universitários sergipanos, pediram uma audiência com o Magnífico 

Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, tendo sido recebidos na Faculdade de Ciências Econômicas, 

para que fossem apresentadas ao Reitor as suas reivindicações. O Professor João Cardoso, segundo a 
                                                 
313 SERGIPE. Universidade Federal de Sergipe. Brasil Universitário. Uma edição de Anais Científicos. Ano XXVII – 
Número 84 – janeiro-fevereiro-março -1972. (p. 32). Fonte: Acervo Particular do Professor João Cardoso.  
314 Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 07. 08.1968. Fonte: Acervo Documental do IHGS. 
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imprensa local, proibiu a entrada dos repórteres do jornal “Gazeta de Sergipe” na reunião com as 

lideranças estudantis, alegando que os assuntos tratados não tinham muita relevância. Mesmo sendo 

noticiado pela imprensa que o Magnífico Reitor da UFS não deu importância ao ato, os estudantes 

saíram de lá com algumas das suas reivindicações atendidas de imediatos. As demais reivindicações da 

classe estudantil uiversitaria sergipana, o Reitor João Cardoso Nascimento Júnior prometeu estudá-las 

para que pudessem ser atendidas o mais rápido possível.    

  O início da administração da UFS foi muito difícil, não só devido aos problemas políticos 

pelos quais passava o país, mas também pelos problemas econômicos que acabaram dificultando seu 

andamento. Em 23 de agosto de 1968, o Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior leu em 

uma reunião com o Conselho Universitário uma carta do Deputado Federal José Carlos Teixeira, a 

qual anunciava a redução das verbas orçamentárias da UFS para o ano de 1969. O orçamento já havia 

sido aprovado pelo CONSU, e totalizava o valor de cinco bilhões de cruzeiros antigos, mas o governo 

federal só liberou para a UFS o valor de dois bilhões de cruzeiros consignados para o setor de pessoal.  

 O Reitor João Cardoso Nascimento Júnior pediu ás Unidades da UFS que fizessem um 

relatório apontando os problemas do Ensino em Sergipe, pois ele levaria ao conhecimento de todas as 

instituições de ensino superior no III Seminário dos Reitores a ser realizado no sul do país. Na mesma 

ocasião o Magnífico Reitor comunicou a aprovação pelo CONSU do desdobramento da Faculdade de 

Filosofia em três Institutos, atendendo a sugestão do Dr. Newton Sucupira. Os três Institutos eram: 

Letras e Artes; Filosofia e Ciências Humanas e o de Educação.  

Como Reitor Professor João Cardoso Nascimento Júnior soube transformar as dificuldades 

iniciais num conhecimento completo da administração universitária e das questões complexas do 

ensino, conquistando, com isso, situações de destaque no Conselho de Reitores das Universidades do 

Brasil.  

 O Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior participou da reunião do Conselho de 

Reitores das Universidades do Brasil, convocado pelo Ministro da Educação e Cultura Jarbas 

Passarinho. Nessa reunião ocorrida no dia 18 de junho de 1970, em Brasília foram tratados assuntos 

importantes relacionados ao ensino superior brasileiro, as normas para o vestibular de 1971, o aumento 

do número de matrícula e a implantação da Reforma Universitária Brasileira.315     

                                                 
315 Recorte do jornal a Gazeta de Sergipe. Data: 7 e 8 de junho de 1970. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior. 



 202 

 

 
Figura 48: O Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior e comitiva em Brasília para participar da 
Reunião do Conselho de Reitores das Universidades do Brasil. Data: 1970. Sem autoria. Fonte: Acervo 
particular da Família Cardoso. 

  

 

Depois de sua visita a Brasília, o Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior seguiu até 

o Rio de Janeiro (capital), para participar da XI Reunião do Conselho de Reitores das Universidades 

do Brasil, em que ele foi eleito como um dos Suplentes da Diretoria Executiva do citado Conselho.  
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Figura 49: O Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, em discurso no IV Seminário sobre 
“Assuntos Universitários”. Conselho Federal de Educação. Paraná. Data: 26.11.1969. Sem Autoria. Fonte: 
Acervo Particular da Família Cardoso. 

   

 

Em sua volta a Sergipe, apresentou aos membros do Conselho Universitário o saldo positivo do 

encontro com o Ministro da Educação Jarbas Passarinho. Ao CONSU o Professor João Cardoso 

apresentou uma proposição para a criação de um Centro de Educação Física e dos Desportos da UFS. 
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O Reitor justificou a sua proposição que se fundamentava nos imperativos da ordem legal dos estatutos 

e apresentou um esboço estrutural do Centro. Finalizando a reunião o Magnífico Reitor João Cardoso 

Nascimento Júnior convocou o professor Alexandre Menezes Neto como relator do processo. 

 O Professor João Cardoso viajou a Florianópolis para participar do Seminário Internacional de 

Administração Universitária, evento que aconteceu entre 26 de setembro e 2 de outubro de 1971, na 

Universidade Federal de Santa Catarina.316 No Seminário estavam presentes especialistas de 

universidade latino-americanas, norte-americanas, européias e africanas, cujo objetivo era estabelecer 

um sistema integrado dentro dos princípios de uma administração universitária científica.317  

 Em 1972 o Professor João Cardoso ainda como Reitor da Universidade Federal de Sergipe, 

participou também da 44ª Reunião do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, realizada 

em Brasília, na qual manteve importantes entendimentos com os órgãos do MEC, com quem tratou de 

assuntos de interesses da UFS e o destino desta, já que o seu mandato estava chegando ao fim. Em seu 

retorno a Sergipe, já se preparando para deixar o cargo de Magnífico Reitor, o Professor João Cardoso 

Nascimento Junior foi homenageado com um Sarau no auditório do Conservatório de Música, com a 

apresentação do guitarrista Pedro Soler.318     

 São muitos os registros de memória existentes a respeito da atuação do Professor João Cardoso 

do Nascimento Junior como primeiro Reitor da UFS, embora nem sempre seja possível encontrar 

séries completas de um determinado tipo documental. No Arquivo Geral da UFS, encontrei um 

exemplar do relatório de atividades desenvolvidas na gestão do Professor João Cardoso, do qual retirei 

algumas informações sobre o andamento dessa instituição no seu primeiro reitorado.  

 Do seu quadriênio somente restou o relatório referente ao ano de 1971. De acordo com as 

informações da diretora do Arquivo Geral da UFS, os outros relatórios foram extraviados. Acredita-se 

que durante a mudança para a Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, onde a sede da 

instituição funciona desde o início da década de 1980, no município de São Cristóvão, foram perdidos 

muitos documentos. 

 Consoante o pensamento de Michel de Certeau: 

 

                                                 
316 Ver fotografia da participação do Professor João Cardoso no Seminário Internacional de Administração Universitária 
(anexo 21). 
317 Recorte do jornal “Gazeta de Sergipe”. Data: 28.9.1971. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
318 _______________________________. Data: 26.4. 1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 



 205 

A partir dos cacos recompor o mosaico de uma vida, entendido com inserção dos 
diversos fragmentos recuperados pelo historiador em redes sociais e discursivas 
mais amplas. Em síntese, não se pode esquecer a tensão dialética que permeia o 
conhecimento do social entre a multiplicidade e unidade.319  
 

 De acordo com o Inciso XXII, do artigo 15, Sessão III do capítulo III, da Portaria nº. 173, de 5 

de novembro de 1970, da Inspetoria Geral e Finanças do Ministério de Educação e Cultura, competem 

ao administrador responsável ao findar o exercício financeiro, apresentar à comunidade universitária 

que dirige um relatório contendo todas as atividades desenvolvidas pelo órgão, prestando contas de 

cada ato e ação tomados no decorrer do exercício da sua função como Reitor.  

 O relatório das atividades desenvolvidas na UFS no período da administração do Professor 

João Cardoso, ao encerar o exercício financeiro do ano de 1971, enfatizou que o “acôrvo” das 

realizações apresentadas refletiu sob o objetivo de concretização e implantação da Reforma 

Universitária Brasileira”. A reforma de 1968 representou, sem dúvida, um considerável avanço na 

modernização da educação superior brasileira, ressalvados os aspectos autocráticos, frutos do regime 

então vigente, centralizador e ditatorial. 

 O Professor João Cardoso em seu relato diz que “a Universidade Federal de Sergipe não mediu 

esforços, nem sacrifícios na luta que empreendeu para superar os fatores adversos com que se 

confrontou”.320 O Maguinífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior buscou por todos os meios e 

modos que estiveram ao seu alcance compatibilizar o comportamento do órgão com a filosofia e a 

política de ação esposada pelo Governo Federal.  

 A Reforma Universitária foi implantada de modo progressivo para que a UFS pudesse 

desenvolver suas atividades no sentido da execução das diretrizes governamentais no meio 

universitário sergipanas. O Professor João Cardoso finalizou a apresentação do seu relatório 

agradecendo o apoio do corpo docente e discente da UFS, aos técnicos administrativos, pelo muito que 

fizeram em 1971 para o engrandecimento da “nobre causa” do ensino superior em Sergipe. Em 

comemoração pelos quatro anos da fundação da Universidade Federal de Sergipe, o Magnífico Reitor 

João Cardoso Nascimento Júnior escreveu: 

 

                                                 
319Cf. CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: as artes do fazer. Traduzido por Ephraim Ferreira Alves. 9. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003, (p. 31). 
320 Apresentação do Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no ano de 197. Fonte: Acervo Documental 
do Arquivo da Universidade Federal de Sergipe.  
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A situação atualmente dêstes [sic] aspectos apresenta uma Universidade, que, embora 
ainda muito jovem já apresenta um considerável acervo de realizações, numa linha de 
reforma e dentro da política progressista do Governo, procurando capacitar-se cada 
vez mais para uma obra educacional que atenda aos desafios de uma sociedade 
moderna e às exigências desenvolvimentistas do nosso Estado. Esta condição vem 
projetando a nossa Universidade não somente no conceito da sociedade sergipana, 
mas também no meio universitário nacional e no âmbito de Ministério da Educação e 
Cultura, cujos órgãos superiores, tendo como dirigente máximo o Ministro Jarbas 
Passarinho, vêm dispensando à Universidade Federal de Sergipe o mais valioso 
apoio.321 
 

  Reconhecendo e proclamando o apoio pelo resultando obtidos no seu quadriênio à frente do 

Reitorado da UFS, o Professor João Cardoso Nascimento Júnior ressaltou o apoio recebido pelo 

Governo do Estado, do MEC, e os esforços conjugados de todos os órgãos e pessoal que compõem a 

Universidade e o Conselho Diretor, em particular ao presidente Dom Luciano José Cabral Duarte. Ao 

Conselho Universitário e do Ensino e Pesquisa, expressando a todos o seu penhorado agradecimento e 

congratulando-se por esta efeméride, esperando que ela sirva de inspiração para as novas lutas e 

vitórias do futuro dessa instituição de ensino. Professor João Cardoso finalizou seu relatório 

dizendo:322  

 

Desencadeando um processo de mudanças válidas no meio ambiente onde atua e 
procurando engajar-se de modo efetivo na dinâmica do desenvolvimento 
experimental pela Nação em todos os seus setores, a Universidade Federal de 
Sergipe cumprido seus desígnios, daí finalizar esta apresentação, convencido de que 
a árdua tarefa realizada está sobejamente compensada pelo alto conceito que a UFS 
desfruta na comunidade, servindo de base sólida para meus sucessores e o eterno 
testemunho da história.323 
 

 Segundo o relatório, confrontando-se os cursos da UFS de 1970 com os de 1971, verificou-se 

que na gestão do Professor João Cardoso foram implantados mais cinco novos cursos da maior 

importância e oportunidade de formação de recursos humanos necessários para atuarem junto aos 

órgãos do “Setor Público, Privado e Estadual em Sergipe. A UFS buscou adaptar-se às exigências 

ocorridas nas estruturas das organizações econômicas do estado, criando os cursos de: Básicos de 

                                                 
321 Citação do texto que está num recorte de Jornal, escrito pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe, João 
Cardoso Nascimento Júnior, intitulado “Universidades faz quatro anos amanhã, dia 15”. Sem identificação do Jornal. Data: 
14.5.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
322 Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no ano de 1971.Fonte: Acervo Documental do Arquivo da 
Universidade Federal de Sergipe (Folha 1). 
323 Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no ano de 1971. Fonte: Acervo Documental do Arquivo da 
Universidade Federal de Sergipe (folha 02). 
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Matemática e Física para todas as áreas da Universidade; Ciências Contábeis; Administração; 

Engenharia Química e Licenciatura em Química. 

  No que diz respeito à área de Química, a Universidade Federal de Sergipe, elastecendo a órbita 

operacional do seu Instituto, antecipou-se ao aproveitamento das potencialidades dos recursos minerais 

e dos sais de Potássio existentes em terras sergipanas, possibilitando a formação de “recursos 

humanos” de nível superior, prevendo a absolvição desses profissionais nas instalações dos pólos 

petroquímicos em Sergipe.324  

 O crescimento do número de matrículas da Universidade Federal de Sergipe nos seus primeiros 

quatro anos, durante a gestão do Professor João Cardoso, como adoçamento, não se deu apenas 

objetivando apresentar resultados espetaculares. O aumento das matrículas foi estabelecido dentro da 

política de crescimento financeiro e estrutural da Universidade, evitando hipertrofias ao seu 

funcionamento que poderiam causar sérios prejuízos à instituição futuramente. 

 Acompanhando a Reforma Universitária Brasileira, a UFS realizou a vestibular unificado por 

áreas: Ciências Humanas e Ciências Exatas. Foram elaboradas e postas em vigor as normas para 

implantação do I Ciclo e do Sistema de Créditos, todos executados em 1971. Ao mesmo tempo em que 

a UFS crescia através de dinâmicas modernas de implantação de novos cursos, cresciam as 

perspectivas de desenvolvimento social e econômico do país e do estado.  

 Com as medidas implantadas na UFS dentro da proposta de Reforma do Ensino Superior, o 

número de matrículas para o ano de 1972 aumentaria. Previa-se este aumento em virtude da abertura 

de novos cursos, e com os resultados do concurso vestibular, almejava-se uma elevação para 2.028 

alunos matriculados. O número de diplomado cresceu, em 1971 era de 145 e a previsão para o ano de 

1972, considerando o aumento de matrícula, seria na ordem de 255 diplomados. No Quadro a seguir 

expõe-se o resultado da matrícula geral de 1971 da UFS: 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
324 Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no ano de 1971. Fonte: Acervo documental do Arquivo da 
Universidade Federal de Sergipe (Folha 11). 
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Quadro 2:  Matrícula Geral da UFS 1971. Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no 
ano de 1971. Fonte: Acervo documental do arquivo da Universidade Federal de Sergipe. 

 
    

 

 

O Quadro Resumo de matrícula geral da Universidade Federal de Sergipe, apresentado 

anteriormente corresponde ao ano de 1971 e abrange o “Sistema Seriado” e o “Sistema de Créditos”, 

quando foram implantadas as “Disciplinas Isoladas. Esse quadro acusa a existência de 1.504 alunos, 

superando em 311 o índice de 1970, correspondendo a um incremento de 26%, tendo em vista que a 

Universidade contou com 1.193 discentes distribuídos em diversos ”Cursos Ministrados”.  
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Segundo relatou o Magnífico Reitor João Cardoso em um artigo: 

 

Trata-se, pois, de comemorar ao mesmo tempo o êxito verificando nesta etapa de 
implantação da UFS, êxito que manifesta em todos os aspectos da nossa 
Universidade: no crescimento da matrícula que quase quadruplicou nos quatros anos 
na ampliação diversificada dos seus cursos; na valorização do magistério; na 
realização de seminário e atividades culturais extra-curriculares; na reforma 
universitária com a adoção do Ciclo Básico e do Sistema de Créditos; na integração 
progressiva no âmbito acadêmico e da Universidade com a comunidade; na sua 
estruturação dinâmica e funcionalmente flexível e no crescimento notável de sua área 
física, cuja parte construída expandiu-se em cerca de 105% da área existente na época 
da sua instalação.325 
       

 Na administração do Professor João Cardoso Nascimento Júnior foi construído o Centro de 

Educação Física e Desportos, fruto da abnegação do Reitor, que ao viajar a Brasília pediu autorização 

ao MEC para apresentar ao CONSU uma proposição para construção de um Centro, onde a prática da 

Educação Física fosse realizada com maior conforto, visto que a prática dessa modalidade passou a ser 

obrigatória nas universidades brasileiras com a Reforma 5.549/69, em seu artigo 04, visando satisfazer 

a determinação do Governo Militar, que era o “de aprimorar cada vez mais a nossa raça”. 

 Foram adquiridos materiais esportivos e adaptada uma sede onde o Centro pudesse funcionar. 

Para tanto foi celebrada uma parceria entre a UFS e a Associação Atlética de Sergipe. Entre os 

trabalhos desenvolvidos no Centro de Educação Física e Desportos, destacou-se a preparação de uma 

delegação sergipana para participar dos “XXII Jogos Universitários Brasileiros”, realizados em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1971. Na direção do Centro estava o Professor Félix D’Ávila, 

técnico do Ministério da Educação e Cultura que foi posto à disposição da UFS, para desenvolver os 

trabalhos da prática da Educação Física nesse Centro. A Reitoria da Universidade, vendo o interesse da 

comunidade sergipana pelo Centro de Educação Física e Desportos, baixou a Portaria de nº. 186 de 20 

de outubro de 1971, designando uma comissão para os Estudos Preliminares para Implantação do 

Curso de Educação Física em Sergipe. A prática da Educação Física foi regulamentada no ensino 

superior através do Decreto de nº. 69.450/71. 

 Em relação à qualificação do corpo docente da UFS, durante o quadriênio do Magnífico Reitor 

João Cardoso Nascimento Júnior foram criadas condições necessárias para o aperfeiçoamento do seu 

                                                 
325 Citação de um artigo que esta num recorte de jornal, escrito pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe 
João Cardoso Nascimento Júnior, que diz: “Universidades faz quatro anos amanhã, dia 15”. Sem identificação do jornal. 
Data: 14.05.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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quadro de professores, tanto em Sergipe como em outros estados do Brasil e no Exterior.  Na ocasião 

foram oferecidos os seguintes cursos: Ciclo de Estudo sobre Segurança Nacional e Desenvolvimento – 

ADESG, no qual o Professor João Cardoso foi um dos palestrantes, em cujo pronunciamento ele falou 

sobre a implantação da Reforma do Ensino Superior em Sergipe, com o tema “A Universidade como 

fator de desenvolvimento do Estado”;326 Curso de Introdução à Ciência da Computação Eletrônica – 

Centro do Processamento de Dados objetivando a modernização da Universidade com a implantação 

do Centro de Processamentos de Dados (CPD) em 1970; Curso de Metodologia da Ciência, entre 

outros.  Todos estes cursos foram realizados em Aracaju.  

 A reitoria viabilizou recursos para que seus docentes pudessem participar de cursos em outros 

Estados do Brasil, entre os quais estão: Curso de Mestrado em Engenharia Industrial na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC); Mestrado em diversos campos da Educação na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), do qual participaram nove professores da UFS; Curso de 

Preparação de Provas Objetivas no Rio de Janeiro, entre outros.  

 No exterior foram oferecidos aos docentes os seguintes cursos: Mestrado em Educação no 

México; Curso de aperfeiçoamento na Alemanha; Curso de Administração de Treinamento para 

treinadores na Universidade de Connecticut (EUA); Mestrado em Economia de Empresas em Viena 

(Áustria), entre outros. Além das qualificações, os docentes participaram de Congressos, Estágios, 

Seminários, Simpósios e Conferências. O corpo técnico-administrativo da UFS também mereceu por 

parte da Reitoria um tratamento especial, proporcionando um aprimoramento do seu pessoal em outros 

estados brasileiros e também no Exterior.327  

 Nas conclusões de seu discurso o Magnífico Reitor João Cardoso faz um balanço da sua 

atuação no campo da Administração, dizendo que a Universidade cumpriu o programa estabelecido, 

atuando de forma positiva, procurando minimizar custos e maximizar benefícios para poder atingir em 

curto prazo maiores e melhores índices de rentabilidade operativa.  

No tocante ao “Ensino”, um dos pilares da Universidade, a sistemática de planejamento 

adotada rendeu satisfatoriamente, quando foram palpáveis os resultados em termos qualitativos e 

quantitativos, devido às mudanças introduzidas na sua administração na área acadêmica, destacando os 

resultados obtidos através da Reforma do Ensino Superior e do aperfeiçoamento do Corpo Docente.   
                                                 
326 Recorte de Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 26.10.1971. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
327 Relatório das atividades desenvolvidas na Reitoria da UFS no ano de 1971. Fonte: Acervo Documental do Arquivo da 
Universidade Federal de Sergipe, (Folhas 24 a 30). 
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 As “Pesquisas” desenvolvidas na UFS durante o seu primeiro reitorado somente se tornaram 

possíveis através da implantação de uma infra-estrutura ajustada para as suas finalidades, 

representadas pelos recursos materiais colocados à disposição dos pesquisadores, com a perspectiva de 

incorporação do Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe à Universidade. A “Extensão” 

Universitária mereceu uma atenção especial da Reitoria, que viabilizou meios disponíveis, 

proporcionando condições indispensáveis para projetar a UFS no seio da comunidade presente.  

 Destacou-se nesse sentido, a implantação do Centro de Extensão Cultural e Atuação 

Comunitária (CECAC)328,  e os convênios firmados com a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM)329 e o Centro de Estudos do Menor e Integração Comunitária (CEMIC), além do apoio 

aos Projetos Rondon e a Operação Mauá, bem como a colaboração com as Classes Produtoras de 

Sergipe, através do Núcleo do Instituto Euvaldo Lodi, que foi um eficiente veículo da Extensão 

Universitária no estado.330    

Do ponto de vista da relação com os discentes, o Professor João Cardoso Nascimento Junior 

organizou o Serviço Social da UFS, designando a professora Antônia Edurvalina Nascimento para 

coordenar tal atividade. O trabalho do Serviço Social da Universidade foi voltado a atender os 

estudantes, criando os programas de residência universitária para abrigar os estudantes oriundos de 

famílias de baixa renda: 

 

Em março de 1970, dois anos após a fundação da UFS, teve início o funcionamento 
do Serviço Social, um trabalho voltado para o estudante universitário, mais 
especificamente para o de baixa renda familiar. Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, 
o primeiro Reitor da UFS e precursor de todo esse trabalho, via e sentia no jovem um 
futuro promissor, razão por que tudo fez e sempre procurou mais e mais fazer em 
prol do estudante.331  

 
 A implantação dos programas de assistência ao estudante foi uma tarefa árdua e difícil, como 

também foi a implantação da UFS, mas que encontrou no seu primeiro Reitor uma firme determinação. 

No ano de implantação do Serviço Social da UFS foram atendidos cerca de 740 alunos, que 

                                                 
328 Ver imagem da instalação do CECAC da UFS. (anexo 22). 
329 A FUNABEM foi criada pela Lei Federal 4.513, de 01.12.1964, para substituir o Serviço de Assistência ao Menor 
(SAM). Disponível em: www.senado.gov.br – Acessado em 22.1.2008. 
330 SERGIPE. Universidade Federal de Sergipe. Brasil Universitário. Edição de Anais Científicos. Ano XXVII – Número 
84 – janeiro-fevereiro-março -1972. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. 
331 Cf. NASCIMENTO. Antônia Edurvalina. A assistência ao estudante. In: Caderno de Cultura do Estudante. Prêmios 
Universitários 87. Ano IV. Nº. 05. Universidade Federal de Sergipe, 1987.  
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solicitaram bolsas, tendo sido concedidas 386, distribuídas da seguinte forma: 270 bolsas de estudos e 

116 bolsas de estudos e manutenção.  

Em 1972 surgiram as primeiras reivindicações dos alojamentos estudantis e do Restaurante 

Universitário (RESUN). Após inúmeras discussões entre os administradores e as lideranças estudantis, 

a idéia do RESUN ficou descartada, sendo a hipótese da moradia admitida, levando em consideração 

as dificuldades financeiras da UFS com a redução das verbas orçamentárias e a pequena distância entre 

as Faculdades e os bairros da cidade, pois a UFS ainda funcionava em diversos prédios espalhados 

pela capital.  

 Não foi adotado o modelo de residência estudantil de outras universidades, a Reitoria partiu 

para uma nova experiência, alugando casas comuns, onde passariam a residir grupos de oitos, a dez 

estudantes. O novo modelo adotado pela UFS foi elogiado pelo MEC e por outras universidades, pois 

as residências universitárias com um menor grupo de residentes favoreciam um ambiente propício aos 

estudos e formação de amizade e companheirismo.   

 Em 1971, a convite do Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, a UFS recebeu a 

visita do Ministro da Educação Jarbas Passarinho. O convite foi formalizado quando o Reitor João 

Cardoso esteve em Brasília para participar do XIII Reunião Plenária do Conselho de Reitores das 

Universidades do Brasil (CRUB). A visita do Ministro da Educação e Cultura teve como objetivo 

conhecer in loco as reformas que foram realizadas na estrutura física da UFS e o andamento dos novos 

cursos que foram autorizados pelo MEC. 

O Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento Júnior aproveitou a visita do ministro para 

participá-lo sobre a escolha definitiva do local onde seria construído o “Campus Universitário” da 

UFS. Outro interesse da visita era levar o ministro Jarbas Passarinho para conhecer o Instituto de 

Tecnologia e também para obter mais recursos para que a Universidade pudesse arcar com novas 

responsabilidades que ser-lhe-iam atribuídas assim que o estado transferisse a administração daquele 

importante órgão de pesquisa. 
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Figura 50: O Reitor João Cardoso Nascimento Júnior recebendo o Ministro da Educação e Cultura Jarbas 
Passarinho no Aeroporto Santa Maria, em ocasião da sua visita a Aracaju, a convite da Reitoria da UFS. Sem 
autoria. Data: 26.10.1971. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 
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 Na visita de Jarbas Passarinho a Sergipe foi também discutida, com a Reitoria um importante 

assunto que havia sido abordado na reunião do Conselho de Reitores: a implantação e a manutenção de 

Hospitais de Ensino que funcionariam anexos às Universidades Federais.332 O saldo positivo da visita 

do Ministro da Educação e Cultura a Sergipe resultou em uma confirmação de parceria entre a UFS e o 

MEC. A “Gazeta de Sergipe” publicou a seguinte manchete: “Passarinho: Universidade de Sergipe 

tem prioridade no MEC”,333 tecendo comentários sobre à visita de Jarbas Passarinho e sua relação de 

amizade com o Reitor João Cardoso.  

A reportagem exaltava o fato de o ministro da Educação facilitar o desenvolvimento continuo 

da mais nova universidade do Brasil. O Ministro da Educação e Cultura Jarbas Passarinho reuniu-se 

com os três Conselhos: Diretor, Universitário e do Ensino e Pesquisa. Ao desembarcar no Aeroporto 

Santa Maria em Aracaju, o ministro foi saudado pelo Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento 

Júnior, pelo representante do Conselho Diretor, Dom Luciano José Cabral Duarte e pela representante 

do corpo discente da UFS, Lyliam Wanderley Leite.  

 A Universidade Federal de Sergipe, por ter nascido junto com a Reforma Universitária de 

1968, e ser umas das mais integradas universidades brasileira nas suas normas, qualificava-se, segundo 

o ministro Jarbas Passarinho, como prioritária para receber o apoio do MEC. Nos seus três primeiros 

anos de vida e tendo como primeiro Reitor o Professor João Cardoso Nascimento Júnior, a UFS já 

desfrutava de prestígio na área educacional brasileira. Durante o período em que o Professor João 

Cardoso foi Reitor da UFS, o Brasil estava convivendo com algumas políticas da ditadura que criaram 

muitos embaraços aos Reitores, como a reforma universitária. No exercício da Reitoria da 

Universidade Federal de Sergipe, o Professor João Cardoso, para vencer os obstáculos, contou com um 

rico acervo de qualidades pessoais, poucos, comuns, o que constituiu numa causa determinante de sua 

firme atuação como primeiro Reitor.  

 Nos debates presentes nas Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho 

Universitário da UFS no período de reitorado do Professor João Cardoso (1968-1972), analisadas 

durante a construção deste estudo, perceberam-se as divergências de ideais entre o Professor João 

Cardoso, o Professor Nestor Piva; Professor Luiz Bispo e outros representantes dos Conselhos Diretor 

e Universitário da UFS. Os ideais do Professor Nestor Piva e de alguns conselheiros eram radicais, 

                                                 
332 Jornal “A Gazeta de Sergipe”. Data: 10.08.1971. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
333 Jornal a Gazeta de Sergipe.  Data: 27.10.1971. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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enquanto o Professor João Cardoso contrabalanceava decisões que precisavam ser tomadas para o 

melhor andamento da Universidade. Constatou-se também, através dos depoimentos, que o Professor 

João Cardoso costumava ouvir tanto as correntes políticas ideológicas de direita como as de esquerda 

que atuavam dentro da UFS, e com isso foi duramente criticado pela ala direitista existente dentro dos 

Conselhos Universitário e Diretor dessa universidade. Para o professor Manoel Cabral Machado, “João 

Cardoso foi o candidato escolhido porque ele era um homem pacífico, harmonioso, com uma 

capacidade de liderar sem chocar” [...].334   

 E essas divergências fizeram com que o Professor João Cardoso Nascimento Júnior não 

aceitasse um novo mandato de Reitor da universidade que ajudara a construir, apesar de inúmeros 

pedidos para que continuasse no exercício da reitoria da UFS. Em 1972, reassumiu a sua profissão 

docente no Departamento de Medicina da UFS, onde continuou a lecionar a disciplina Higiene e 

Medicina Preventiva e do Trabalho até a sua aposentadoria, optando por indicar o nome de seu Vice-

reitor Luiz Bispo, que tinha substituído o Professor Garcia Moreno no cargo de Vice-reitor no ano de 

1970, para ocupar o cargo de Reitor da Universidade Federal de Sergipe.  

O Professor Garcia Moreno, referindo-se ao Professor João Cardoso em um discurso disse: 

 

Nas audiências, desarmava irritações agressivas de interesses contrários, com a 
palavra suave e a absoluta tranqüilidade de gestos. Sempre soube, com admirável 
fluência verbal e argumentação sem gritos, reconduzir à serenidade, nas reuniões dos 
conselhos, os discutidores mais violentos.335  
  

 O Professor João Batista Garcia Moreno substituiu o primeiro Vice- reitor Waldemar Fortuna 

de Castro, eleito pela lista tríplice no momento da fundação da Universidade de Sergipe em 2 de maio 

de 1968, quando este afastou-se da reitoria por problemas de saúde em 1969. Em agradecimento ao 

mais velho professor em exercício da UFS, o Reitor João Cardoso, em Sessão Ordinária da UFS, no 

dia 14 de setembro de 1970, diz que se sentia honrado em ter do seu lado a valiosa colaboração do 

Professor Garcia Moreno, que o possibilitou atravessar uma difícil fase da Universidade, pedindo a 

todos um “voto de louvor ao velho mestre”.336 

 

                                                 
334 Entrevista com o professor Manoel Cabral Machado concedida à autora no dia 17.7.2007. 
335 Citação do discurso do Professor João Batista Garcia Moreno na despedida do Professor João Cardoso, da Reitoria da 
UFS. Data: 15.5.1968. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
336 Ata da Sessão Ordinária da UFS. Data: 14.9.1970. Fonte: Acervo Documental do Conselho Universitário da UFS. 
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3.4. A difícil Reitoria: sentimentos e significados 
 

 

Dr. João Cardoso teve um desempenho elogiável, pois conseguiu levar a bom termo 
uma universidade mal vista aos olhos da revolução, com ‘tiras’ em seu corpo, 
patrulhando, ideologicamente, todos. Conciliar a prepotência com a democracia, a 
vigilância opressora com a liberdade discreta, só o seu caráter firme e manso pôde 
operar tal milagre na difícil reitoria.337  

 

 Para muitos, as universidades brasileiras entraram em crise quando houve a “Quartelada 

Militar” de 1964, e muitas foram vistas como a “Universidade da Mordaça”, onde estudantes e 

intelectuais foram tratados como delinqüentes, muitos obrigados a retirar-se do país, na imposição de 

um exílio forçado, e outros submetidos a sessões de torturas e humilhações por parte dos que 

acreditavam estar impondo a ordem e a tranqüilidade do país através da força bruta.  

O golpe militar repercutiu significativamente no movimento estudantil. A influência das 

correntes políticas de esquerda levou ás autoridades militares a reprimirem as lideranças estudantis e 

desarticularem as principais organizações representativas. Primeiramente a UNE foi posta na 

ilegalidade, depois foi a vez dos DCEs. Foram criadas novas organizações e novos procedimentos 

foram adotados para seleção de seus representantes.  

 As constantes tentativas das lideranças estudantis de retomarem o controle das organizações foi 

o principal fator a desencadear novas ondas de repressão política. Desse modo, reivindicações 

educacionais e manifestações de protesto político contra o governo militar foram as principais 

bandeiras de luta do movimento na segunda metade da década de 1960. O ápice da radicalização dos 

grupos estudantis ocorreu em 1968, ano marcado por grandes manifestações de rua contra a ditadura 

militar. 

 O auge da repressão que parecia ser uma breve intervenção militar na política acabou 

transformando-se numa ditadura que reprimiu violentamente grupos e movimentos de oposição. De 

1969 a 1973, a coerção política atingiu o seu ápice. Neste período, o movimento estudantil foi 

completamente desarticulado. A maior parte dos militantes e líderes estudantis ingressaram em 

organizações de luta armada para tentar derrubar o governo. No dia 28 de março de 1968, uma 

                                                 
337 MARQUES, Núbia N. A difícil Reitoria. Jornal da Manhã. Caderno Opiniões/Debates. Data: 19 e 20 de junho de 1988. 
Fonte: Recorte do Jornal da Manhã , pertencente ao acervo particular da família Cardoso. 
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manifestação contra a má qualidade do ensino, realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio 

de Janeiro, foi violentamente reprimida pela polícia, resultando na morte do estudante Edson Luís 

Lima Souto.338    

 No Brasil já no segundo semestre de 1968, os estudantes começavam a demonstrar sinais de 

recuo. Somente alguns comandos mais radicais da época continuavam a lutar pela repressão 

desencadeada. Segundo o professor Daniel Arão Reis, “o canto do cisne ocorreu quando da dissolução 

pela polícia, do XXX Congresso da UNE, em Ibiúna, interior de São Paulo, em outubro de 1968, tendo 

sido presas centenas de lideranças estudantis”.339 Entre os estudantes presos em São Paulo estavam 

alguns alunos da recém-criada Universidade Federal de Sergipe. 

Segundo relatou o Dr. João Augusto Gama: 

 

E no dia 13 de dezembro, com a edição do Ato Institucional nº. 5, aí as coisas ficaram 
complicadas, porque nós tínhamos sido presos no XXX Congresso da UNE, em 
Ibuína no Estado de São Paulo. Quando retornamos para Aracaju fomos soltos. Em 
São Paulo ficamos detidos no presídio Tiradentes, em torno de uma semana ou um 
pouco mais.  Mas como não tínhamos nenhum pedido de prisão preventiva decretada, 
nós ficamos respondendo o processo em liberdade aqui em Sergipe. Logo depois da 
edição do Ato institucional nº. 5, então todos nós retornamos a prisão, fomos 
presos e aí nós pudemos ver, que o regime realmente foi o período mais difícil 
da ditadura. Porque não havia hábeas corpus, não havia praticamente nada!340 
 

 Começava para o Magnífico Reitor da UFS, João Cardoso Nascimento Júnior, uma nova luta 

para proteger os estudantes e os professores, que ele acreditava estarem sob sua proteção. No dia 

seguinte à publicação do AI-5, os estudantes sergipanos que participaram do Congresso da UNE em 

Ibiúna voltaram a ser presos, juntamente com outras pessoas que eram consideradas subversivas pelo 

governo militar. Segundo o historiador Ibarê Dantas, três professores foram intimados a comparecer no 

28º Batalhão de Caçadores (28º BC), em Aracaju, onde foram “inquiridos”, respondendo aos processos 

pelos quais foram condenados pela Justiça Militar do 6ª Região Militar em Salvador.341 

                                                 
338 Cf. GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. 1ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
339 Cf. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerda e sociedade. 2. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, 
(p.51). 
340 Entrevista com o Dr. João Augusto Gama, concedida à autora em 3.1.2007.  
341 Cf. DANTAS. José Ibarê. História de Sergipe – República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, (p. 
182-183). 
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 No Brasil surgiam novas lutas. A greve dos metalúrgicos de Osasco, São Paulo, e de 

Contagem, Minas Gerais, ambas em 1968, foram as últimas manifestações operárias da década de 

1960. A resistência aconteceu também no campo, além da sindicalização, registrou-se a formação de 

Ligas Camponesas, sobretudo no Nordeste, sob a liderança do advogado Francisco Julião, as quais 

foram importantes instrumentos de organização e de atuação dos trabalhadores do campo. 

 Parte da Esquerda brasileira optou pela luta armada como forma de resistir ao Regime Militar e 

abrir caminho para uma revolução. Destacaram-se: Ação Libertadora Nacional (ALN), liderada por 

Carlos Marighella, ex-deputado e ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, morto numa 

emboscada em 1969; Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), comandada pelo ex-capitão do 

Exército Carlos Lamarca, morto na Bahia, em 17 de setembro de 1971, e o Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). As organizações armadas, 

conhecidas também como guerrilhas, fizeram assaltos a bancos e seqüestros de diplomatas para trocá-

los por presos políticos e colaboradores do regime. 

 A Ação Popular (AP) foi, na década de 1960, um dos mais importantes movimentos de 

resistência ao regime militar. Teve origem em 1962 a partir de grupos católicos, especialmente 

influentes no movimento estudantil. De 1962 até 1972 a Ação Popular elegeu todos os presidentes da 

UNE. De inicialmente moderada, a AP passou a discutir a necessidade da luta armada, devido à 

radicalização dos órgãos de repressão. A AP lançou o movimento contra a Ditadura, e em 1967 mudou 

sua sigla para APML (Ação Popular Marxista-Lenista) buscando aliar-se aos movimentos camponeses 

e de bóias-frias. Vários líderes da AP foram assassinados. A AP terminou com sua incorporação ao 

Partido Comunista do Brasil (PC do B).342 

 Em julho de 1969 o General Costa e Silva adoeceu e para ocupar o seu lugar foi composta uma 

junta militar (um Triunvirato), impedimento que seu vice-presidente Pedro Aleixo assumisse o 

governo brasileiro já que foi legalmente eleito, mostrando daí o caráter ditatorial do regime militar. 

Abre-se o Congresso, que tinha sido fechado em dezembro de 1968, sem necessidade para eleger o 

general Emílio Garrastazu Médici, pois ele já estava escolhido antes mesmo de ser eleito.  

 O governo sergipano estava sob a administração do médico Lourival Baptista, que havia 

tomado posse com a indicação do presidente da República em 31 de janeiro de 1967. Em fins de 

janeiro é instituída em Sergipe a Comissão Geral de Investigação ((CGI), com a finalidade de apurar 

                                                 
342 Cf. GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. 1ª reimpressão. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. 



 219 

corrupção em todo o Estado, embora se soubesse esse era a forma de obter informações seguras para 

“respaldar os atos punitivos que prosseguiam”.343  

Em 1970, o governador de Sergipe, Lourival Baptista, renunciou ao cargo para concorrer a uma 

cadeira no Senado, sendo indicado para substituí-lo o engenheiro Paulo Barreto de Menezes. Para o 

historiador Ibarê Dantas, o governador Lourival Baptista terminou seu mandato considerando-se “um 

administrador operoso e conciliador”. Em toda a sua administração a política econômica sergipana 

esteve marcada pela ostentação, certificada pelo aumento vertiginoso da receita, ocorrido com a 

mudança da legislação tributária. Entre os seus feitos em Sergipe, estão as construções de: estádios de 

futebol; o Edifício Estado de Sergipe, com 28 andares; escolas; postos de saúde; rodovias; conjuntos 

habitacionais; saneamento básico; ampliação da rede elétrica; implantação do Distrito Industrial de 

Sergipe e o empenho pela criação da Universidade Federal em Sergipe.344 

 A ditadura colocou à margem da lei todas as organizações e movimentos que surgiram nas 

faculdades e universidades. Tudo que fosse considerado ameaça à “tutela militar” era visto como 

subversivo. Entre os movimentos que conheceram a mão repressora do Estado ditatorial encontravam-

se a UNE (União Nacional dos Estudantes) e o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da 

Universidade Federal de Sergipe. Abafando esses movimentos, os militares procuravam evitar 

qualquer ação política no interior das instituições de ensino superior. 

A UNE, mesmo extinta, continuava a agir na clandestinidade, liderando em todo o país a 

revolta estudantil. O ano de 1968 foi marcado por muitas revoltas. Os estudantes foram às ruas 

reivindicar direitos e lutar pela volta da democracia no país. A polícia reprimiu a revolta dos 

estudantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP). Este conflito foi muito 

violento, e o prédio da Faculdade foi destruído e logo depois desativado. O governo militar editou, em 

dezembro de 1968, o Ato Institucional n° 5 (AI-5), retirando assim todas as garantias individuais. O 

poder foi centralizado na pessoa do presidente da República, que adquiriu poderes para atuar como 

legislador e executivo: 

 

                                                 
343Cf. DANTAS. José Ibarê. História de Sergipe – República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, 
(p.184).  
344 Idem a nota 342, (p. 186-187). 
 



 220 

O quinto Ato Institucional significava a vitória da linha dura sobre os moderados, 
proporcionando nova fase do Estado Autoritário. Com esse instrumento normativo, o 
Executivo tornou-se autorizado a fechar as diversas casas legislativas, intervir nos 
estados e municípios, cassar mandatos eletivos e suspender direitos políticos, 
remover e aposentar ou reformar funcionários, decretar estado de sítio e confisco de 
bens, suspender garantias constitucionais e estabelecer censura à imprensa.345  
 

 Numa época de governo autoritário avesso a qualquer manifestação de liberdade institucional e 

do povo, o Professor João Cardoso soube conduzir o destino da jovem universidade, defendendo a 

autonomia de pensamento da instituição. Soube ser paciente com os discentes que na ânsia de querer a 

democracia no país, foram duramente perseguidos. “O Reitor Magnífico” da Universidade Federal de 

Sergipe soube como defendê-los da arbitrariedade e da prepotência do governo militar. 

 Segundo relatou o senhor Antônio Bernardo da Silva Lima: 

 

Talvez isso já tenha sido até lugar comum quando se fala o que foi ele como Reitor, 
naquele momento terrível da vida brasileira, terrível pela falta de respeito pelo pensar 
e pelo se manifestar e que essa intolerância ela se manifestava mais agressivamente 
contra aos que tinham sonhos e insistiam em manifestar os seus sonhos. Em quem 
ousava pensar diferente. E nesse sentido você não pode conceber a juventude sem 
essa motivação de sonho, de uma certa rebeldia e de um querer novo. João Cardoso 
tinha essa compreensão e dizia que tirar isso da juventude era castrar o que o homem 
tem de mais germinativo. E ele foi muito coerente porque ele sofreu muita pressão, 
eu testemunhei pessoalmente ao lado dele as pressões que ele recebia dos militares 
para punir, como eles chamavam ‘exemplarmente’, pessoas que estão aí dando 
contribuições importantes para a sociedade sergipana e que teriam sido aleijadas. 
Queriam... Sei lá, transformá-los em presos políticos ou coisa pior. E acho que foi de 
nível heróico a atitude de João Cardoso em garantir que nenhum daqueles estudantes, 
que são homens de bem, todos tão aí respeitados pela sociedade, não fossem caçados 
como queriam os militares. João Cardoso encontrou sempre um jeito. Era um homem 
sobre tudo hábil, entendia bem a natureza humana, sabia também como lidar com 
essas pessoas que exercem o poder. Ainda que sem legitimidade, mas de forma 
muito discreta, ele não chamava, não desafiava essas pessoas, apenas ponderava e 
fazia de conta que não ouvia e ia levando, fingindo muitas vezes que todas aquelas 
pressões não eram direcionadas a ele. E foi isso que permitiu que a Universidade 
Federal de Sergipe fosse naquele período a única que não caçou um estudante 
sequer. E isso traduz o respeito dele pela liberdade e pela manifestação de 
pensamento.[...].346 

 

                                                 
345 Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2004, 
(p.182).   
346 Entrevista com o Senhor Antônio Bernardo da Silva Lima, concedida à autora em 12 de abril de 2007.  



 221 

 A UFS, em 1968 nascia e já começava a engatinhar sofrendo as pressões do Governo Ditatorial 

instalado no Brasil desde o golpe militar de 1964. Com a institucionalização do AI-5, a UFS passa a 

viver sob um “fogo cruzado”, como diz o historiador Ibarê Dantas. A situação agravou-se quando o 

Reitor João Cardoso Nascimento Júnior recebeu o oficio de nº. 24-E/2, de 13 de fevereiro de 1969, 

expedido pela 6ª Região Militar, localizada em Salvador, e assinado pelo General de Brigada Abdon 

Senna. O oficio de caráter “Confidencial” trazia anexo, uma lista contendo os nomes de trinta e dois 

discentes das Escolas e das Faculdades que eram agregadas à Fundação da Universidade Federal, os 

quais segundo informações, estavam prejudicando a vida da sociedade aracajuana e trazendo 

intranqüilidade ao setor estudantil da UFS. Segundo depoimentos, toda essa pressão levou o Professor 

João Cardoso a sofrer um infarto. Ele resguardava a sua família dos momentos de pressão e tensão 

pelo qual passava como Reitor da Universidade Federal de Sergipe. Mesmo sendo um intelectual 

respeitado pela política do regime militar, sofria com agressões enviadas pelos militares que 

comandavam o 28º BC e a 6ª Região Militar. 

 O Professor João Cardoso havia recebido um oficio de nº 111/65, de 21 de julho de 1965347, do 

diretor da Seção de Segurança Nacional do Ministério da Saúde Pedro Augusto Lisboa Baptista, 

designando-o para agente de informação do SSN/MS. O cargo de agente era de caráter sigiloso e pedia 

para que o órgão fosse informado das irregularidades quer no caráter ideológico, funcional ou 

administrativo. Ele não aceita o cargo e com isso passa ser observado e mal visto pelas forças militares 

da 6ª Região e do 28ºBC. Em resposta ao comunicado o Professor João Cardoso escreveu dizendo: 

 

Recebi a comunicação que me indica como agente de inforações do SSN/MS. Apesar 
de ignorar o critério da escolha, pelo conhecimento que tenho de mim, não tenho 
dúvidas em afirmar não sou o homem certo para o cargo. Excessivamente tolerante e 
conciliador por temperamento e por formação, não seria um bom funcionário num 
serviço cuja eficiência exige uma natureza diferente da minha e um comportamento 
diverso daquele com o qual me habituei.348    
  

 O desfile cívico do dia 7 de setembro de 1970, em cujo palanque principal estavam presentes o 

Reitor João Cardoso e demais autoridades civis, militares e políticas, ficou marcado, segundo 

informações obtidas em entrevista com o senhor Antônio Bernardo da Silva Lima, pelas ameaças que 

                                                 
347 Ver oficio nº 111/65.  (anexo 25). 
348 Carta resposat do Professor João Cardoso ao SSN/MS. Data: 4.8.1965. Fonte: Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso. (ver anexo 26). 
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o Comandante da 6ª Região Militar fez ao Professor João Cardoso dizendo que “o Reitor de Sergipe 

não estava prestando atenção às recomendações vindas do comando militar e estava conciliando 

demais com os comunistas”. Em resposta ao General Abdon Senna, o Professor João Cardoso, diz: “o 

senhor comanda soldados, eu comando inteligência”.349 Em seguida está exposto o citado oficio: 

 

 
Figura 51: Ofício Confidencial expedido pelo Ministério do Exército da 6ª Região Militar, 
enviado ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe. Data: 13.2.1969.  Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 

                                                 
349 Informações obtidas através da entrevista como senhor Antônio Bernardo da Silva Lima, concedida à autora em 12 de 
abril de 2007. 
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Continuação da Figura 51: O anexo contendo a lista com os nomes dos estudantes que 
deveriam ter seus direitos estudantis caçados. O ultimo nome da lista está escrito errado o 
nome da aluna é Laura Marinho Tourinho Ribeiro e não Lana. Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso. 
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Figura 52: Ofício de nº. 46-E/2, de 10 de março de 1969, expedido pelo Ministério do 
Exército – 6ª Região Militar. Assunto: expulsão dos alunos subversivos. Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso Nascimenro Júnior. 
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O Magnífico Reitor João Cardoso ignorou todas as ameaças expressas nos ofícios confidenciais 

recebidos. Em resposta, baixou uma Portaria de nº. 09, de 10 de março de 1969, afastando os 

dirigentes do DCE da UFS, das suas funções e representações estudantis. Com coragem e 

determinação, sem exageros nos elogios, apenas comunicando aos leitores do texto, após análises 

feitas em vários documentos, afirmou-se que o Professor João Cardoso Nascimento Júnior, durante o 

seu reitorado não cassou os direitos estudantis de nenhum dos jovens estudantes da UFS que tiveram 

seus nomes expostos na mira da ditadura militar. No mesmo dia em que baixou essa Portaria o 

Magnífico Reitor recebeu outro ofício confidencial nº. 46-E/2 de 10 de março de 1969, contendo os 

nomes dos estudantes Antônio Vieira da Costa, Benedito Figueiredo, Elze Maria dos Santos, João 

Augusto Gama da Silva, Janete Correia de Melo, Laura Tourinho Ribeiro e Wellington Dantas 

Mangueira Marques, que deveriam ser expulsos da UFS: 

  

Mas o Reitor afastou-os da representação política, protelou a decisão e não os 
expulsou, passando a ser mal visto pelas autoridades militares. Enquanto isso, nos 
outros estados, em 05/1969 a 03/1970, pelos menos 192 estudantes ficaram 
impedidos de estudar com base no decreto lei 477.350  
 

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior também foi interrogado no 28º Batalhão de 

Caçadores, para prestar esclarecimentos em face da sua decisão de não observar o Decreto 477 para 

cassar os direitos dos discentes, cujos nomes foram indicados pelos órgãos de segurança como 

lideranças subversivas. Os esclarecimentos prestados pelo Reitor João Cardoso foram considerados 

insatisfatórios. A UFS entra para a História da Educação como uma universidade federal brasileira 

que não cassou os direitos dos seus estudantes universitários:  

 

Eu sou beneficiário dessa firmeza dele. Porque em 1969 eu estava entrando no 6º ano 
de Medicina. Aí veio uma decisão do 6º Comando Militar, que ele teria que expulsar 
onze alunos da Universidade. E eu estava nessa relação. Nós éramos quatro alunos 
da Faculdade de Medicina e estávamos então nessa relação. E isso custou muito caro 
para ele, no que se refere à famosa portaria. Eu, Lima, Zé Alves, Rollemberg e 
Janete. Ele foi firme. Eu lembro na época do Professor Garcia Moreno, era o vice-
reitor da Universidade, e um dia o Professor João Cardoso foi chamado para o 28º 
BC e ficou a tarde toda e deu 6, 7 e 8 horas da noite e ele não chegava. E a Reitoria 
ficou toda de vigília, os funcionários só foram embora depois que ele chegou, ficou 
lá até de madrugada discutindo com o pessoal essa questão dos estudantes. Então, ele 

                                                 
350Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, (p. 
183).                           
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conseguiu reverter porque a Portaria era para destituir a gente também do cargo do 
diretório do DCE.351 

 

 O Reitor da Universidade Federal de Sergipe, João Cardoso Nascimento Júnior, foi interrogado 

diversas vezes para esclarecer a decisão de não cassar os direitos dos estudantes que estavam sob a sua 

orientação. Além da convocação do 28º BC, o Professor João Cardoso também foi chamado a prestar 

depoimentos na 6ª Região Militar, em Salvador. Ao protelar a idéia de expulsar os docentes, o Reitor 

ganhava tempo, pois só colocou em votação o assunto dos discentes em outubro de 1969. O seu 

objetivo era que os alunos se formassem. Em 10 de março de 1969, o Reitor João Cardoso reuniu todo 

o corpo docente e discente da UFS na Faculdade de Ciências Econômicas e leu em público a Portaria 

de nº. 09, em que seriam suspensos do exercício de suas funções todos os dirigentes dos órgãos e das 

representações estudantis da UFS.  

Para a professora e historiadora Maria Thétis Nunes: 

 

A luta naquele momento era sobretudo estudantil. Nós sabemos o que em 1968 foi 
passado. A passeata dos Cem Mil, e aquela passeata toda foi a reação. Quanta gente 
perdeu emprego; Estudantes cancelaram as matrículas. Muitos começaram seus 
exames e foram terminar em outros estados. Aí, Doutor João conseguiu contornar 
realmente isso, essa é a grande verdade naquela época, ele tinha muita conversa e 
com habilidade muito grande e assim realmente Sergipe foi um dos estados que 
menos perseguiu os estudantes e os professores também. Quando o professor tinha 
uma idéia aí era chamado para uma conversa com o Reitor e saiam muito amigos. E 
como secretário também o Dr. João Cardoso foi um bom secretário de educação, teve 
a mesma habilidade, é mais uma figura extraordinária que deve ser muito estudada. 
[...].352 
 

 Segundo documentos analisados o Professor João Cardoso Nascimento Júnior deu ao 

governo da Universidade Federal a plenitude de sua personalidade, a clarividência do espírito, a 

bondade do coração e o esforço do trabalho intensivo. Para alcançar os objetivos de sua 

administração, preferiu sempre as regras humanizadas da persuasão aos argumentos indiscutíveis da 

autoridade. A seguir expõe-se cópia do ofício de nº. 09, expedido pela Reitoria da UFS. Em 10 de 

março de 1969: 

 

                                                 
351 Entrevista com o Professor Hélio Araújo. Diretor do Departamento de Medicina da UFS na ocasião da entrevista. Data: 
16.1.2007 
352 Entrevista com a professora, escritora e historiadora Maria Thétis Nunes, concedida autora no dia 11 de julho de 2007. 
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Figura 53: Oficio de Nº. 09 de 10 de março de 1969, expedido pela Reitoria da Universidade 
Federal de Sergipe. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Continuação da figura 53: Lista dos estudantes da UFS que seriam afastados das representações 
estudantis.  Observou-se, ao analisar o documento, que o nome do estudante Jackson Barreto 
Lima, aparece duas vezes, mais deve ter ocorrido um erro na hora de datilografar a lista com os 
nomes dos estudantes; o nome que deveria constar na lista da UFS era o do estudante Jackson de 
Sá Figueiredo. 
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Não enfraqueceu diante do medo das pressões e das decisões tomadas; nem a vaidade e a 

inflexibilidade imobilizaram-no para o reexame e as revisões indispensáveis. O tempo e a 

paciência entraram sempre na fórmula com que curava as incompreensões e a maldade dos 

ressentimentos gratuitos.  

Em fevereiro de 1970, ele foi novamente convovado a depor, desta vez diante do General 

Comandante da 6ª Região Militar, Abdon Senna, para prestar esclarecimentos sobre a subversão 

estudantil na UFS, após receber outro ofício confidencial nº. 001/SI/DSIEC/70 da Divisão de 

Segurança e Informações, onde continha o nome de cinco estudantes entre os quais estava o 

historiador José Ibarê Costa Dantas353. No segundo parágrafo do citado ofício, dizia que o 

Magnifico Reitor tinha surpendido os direitos politicos estudantis, entretanto todos integrantes 

mencionados na lista, continuavam a frequentar as faculdades, fazendo inclusive, distribuições 

de jornais e outras publicações notadamente subversiva.  

 Ao longo da História da UFS, muitos nomes destacaram-se, cada um contribuindo ao seu 

modo para a consolidação do ensino superior federal em Sergipe. Portanto, o nome do seu primeiro 

Reitor, Professor João Cardoso Nascimento Júnior, deve ser lembrado como aquele que conduziu e 

resistiu habilmente às tentativas dos militares de exigir a expulsão dos estudantes que participaram 

ativamente do movimento estudantil, deixando sua marca na História do Ensino Superior em 

Sergipe como um homem conciliador e de visão abrangente.  

Segundo o professor José Paulino da Silva: 

 
 
Numa época de governo autoritário, avesso a qualquer sopro de liberdade das 
instituições e das pessoas, João Cardoso soube conduzir os destinos da 
Universidade Federal de Sergipe, defendendo a autonomia de pensamento da 
instituição e, sobretudo, soube ser paciente com os jovens universitários e 
defendê-los contra a arbitráriedade e a prepotência do então governo federal do 
regime ditatorial militar. 354  
 

                                                 
353 Oficio nº. 001/SI/DSIEC/70 do Ministério da Educação e Cultura enviado ao Magnífico Reitor da Universidade Federal 
de Sergipe Professor João Cardoso. Data: 7.1.1970. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso. 
354 SILVA. José Paulino. UNIT homenageia 1º Reitor da UFS. Seção Variedades – Caderno C – página 11. Jornal da 
Cidade. Data: 29.08.1998. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.  
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 No início de 1969, poucos eram os que sabiam o que estava acontecendo no interior da 

Reitoria da UFS. As pressões sofridas pelo Professor João Cardoso começaram bem antes da 

institucionalização do AI-5, a exemplo da vigilância da 6ª Região Militar em Salvador, comandada 

pelo General de Brigada Abdon Senna; as interferências dentro das dependências da UFS pelo 

Departamento de Polícia Federal, este chefiado pelo General Bretas Cupertino; a inspeção da 

Diretoria de Divisão de Segurança e Informações dirigida pelo Brigadeiro Armando Tróia e a 

coação vinda do 28º BC sob o comando do Coronel Ítalo Diogo Tavares.355  

 O Professor João Cardoso não foi simplesmente o Magnífico Reitor da UFS, mais um 

“Reitor Magnífico”, pelo papel que desempenhou dentro dessa universidade, pois muitos 

estiveram sob sua proteção; e com “tiras em seu corpo”, livrou os seus discentes e docentes das 

garras do poder opressor e agressor dos militares. João Cardoso Nascimento Júnior não 

administrou a UFS com atitudes covardes e nem foi subserviente; não baixou a cabeça para os 

mandos e desmandos do governo militar e nem para aqueles que, por terem indicado seu nome 

para Reitor, pensaram em decidir como queriam o destino da universidade em Sergipe. O “Reitor 

Magnífico” João Cardoso Nascimento Júnior, dirigiu a instituição com dignidade; e como 

escreveu a professora e escritora Núbia Marques, “o Reitor na Universidade, com sua serenidade, 

conseguiu conter situações delicadas. Hoje não convém citá-las”. 356 

 Quando se aproximava o fim do mandato do Professor João Cardoso com primeiro Reitor da 

Universidade Federal de Sergipe, iniciou-se um movimento por parte de alguns conselheiros em 

defesa da continuidade do clima que João Cardoso como Reitor criou para o progresso da UFS. 

Tentaram convencê-lo de que deveria permitir que o movimento fosse levado adiante no sentido 

de assegurar a sua permanência por mais quatro anos à frente da administração da UFS. Em 

resposta, segundo o professor João Batista Garcia Moreno relatou em seu discurso, o Professor 

João Cardoso Nascimento Júnior disse: “Não! A Reitoria precisa passar por outras mãos. No 

quadro da Universidade, há muitos que poderão fazer por ela o que me foi possível relizar”.357   

                                                 
355Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2004.   
356Cf. MARQUES, Núbia N. A difícil Reitoria. Jornal da Manhã. Caderno Opiniões/Debates. Data: 19 e 20 de junho de 
1988. Fonte: um recorte do Jornal da Manhã pertencente ao acervo particular da família Cardoso. (o artigo encontra no 
anexo 27). 
357Citação do discurso de homenagem ao Professor João Cardoso em ocasião da sua despedida da Reitoria da UFS, 
proferido pelo Dr. João Batista Garcia Moreno em 1972. Fonte: Acervo Particular do Professor João Cardoso. 
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 Em uma carta enviada pelos membros dos Conselhos da UFS ao Magnífico Reitor, eles 

pediam que o Professor João repensasse na proposta de ficar por mais um quatriênio à frente da 

instituição de ensino que ajudou a consolidar. O receio dos conselheiros era que a UFS não fosse 

entregue em mãos inexperientes, vaidosas ou apáticas, pois, para eles, ainda não foram forjadas 

todas as peças fundamentais de sua estrutura: 

 

Julgamos, com motivos rigorosamente lógicos, sem nenhum traço de 
sentimentalismo, que a permanência do atual Reitor resguardará a Universidade 
dos riscos de uma solução de continuidade na sua linha de orientação. Com tal 
pensamento estamos decididos a providenciar, onde for necessário, a revogação do 
preceito estatutário que não consente a reeleição do atual Reitor para o próximo 
período. A nossa ação em tal sentido devera ser precedida do consentimento do 
Prof. João Cardoso. Achamos que o respeito à atual prescrição estatutária e o 
receio a possíveis alegações malévolas de continuísmo pouco pesarão num 
trabalho de auto-crítica, diante do amor à Universidade de Sergipe e de muito que 
poderá fazer por ela por mais quatros anos de atividade, à frente dos seus destinos. 
Se razão houver, de natureza inteiramente pessoal, para o eminente professor 
rejeitar o nosso empenho pela reeleição do atual Reitor, cumpre-nos aceitá-la.358 
 

 Os membros dos Conselhos Universitário da UFS, finalizam a carta pedindo ao Magnífico 

Reitor João Cardoso que caso não aceitasse o apelo, usasse o seu prestígio e a sua valiosa 

influência em todas as áreas a fim de que seu sucessor fosse um homem que não trouxesse para a 

Universidade Federal de Sergipe um clima perturbador de política ou atraso da improdutividade.  

 No dia 15 de maio de 1972, no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, o 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior despede-se do seu reitorado da UFS. Em sessão 

extraordinária, os conselheiros, o corpo docente, discente e funcionários da Universidade Federal 

homenageiam o ex-reitor da UFS. Em nome do Conselho Diretor falou o Dr. Walter Cardoso, 

enquanto que em nome do Conselho de Pesquisa e Universitário falou o Dr. João Batista Perez 

Garcia Moreno, ressaltando o trabalho do Professor João Cardoso à frente da Reitoria. Em 

                                                 
358 Carta enviada por alguns membros dos Conselhos Universitários, Diretor de Pesquisa e Ensino, ao Professor João 
Cardoso. Entre esses membros estavam os professores: Madre Albertina Brasil; Alexandre Gomes de Menezes Neto; 
Cacilda de Oliveira Barros; Fernando Sampaio; Gamaliel Machado Silva; Hélio Ferreira dos Santos; João Batista Perez 
Garcia Moreno; José América de Azevedo; José Lopes Gama; Luiz Bispo; Maria da Glória Costa Marinho; Maria Luíza de 
Souza; Olavo Ferreira Leite; Terezinha Leite Prado; Paulo Rocha de Novaes; Rosália Bispo dos Santos; Antero Pales 
Carozo; Lucílio da Costa Pinto; Ovídio Valois Correia; Maria Eucarística Teixeira Leite; Manoel Cabral Machado; Maria 
Thétis Nunes; Balduíno Ramalho; Carmelita Pinto Fontes e Dalva Nou Schneider. Data: 3 de setembro de 1971. Fonte: 
Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. 
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agradecimento o homenageado, João Cardoso diz que a Universidade deve estar sempre integrada 

ao homem.359  

A imprensa sergipana noticiou o fim do mandato do primeiro Reitor da UFS, ressaltando a 

valiosa contribuição prestada pelo Professor João Cardoso ao ensino superior em Sergipe. O 

Senador da República Lourival Baptista, em nota ao jornal “Gazeta de Sergipe”,360 disse que o 

Professor João Cardoso, como primeiro Reitor, foi um grande colaborador para o 

desenvolvimento educacional do Estado.    

 O Professor João Cardoso deixou a Reitoria da UFS no dia 15 de maio de 1972, após quatro 

anos de mandato, cumprindo mais uma missão que lhe foi confiada. Emocionado, agradeceu em 

poucas palavras as homenagens que lhe foram prestadas pelos professores, diretores, funcionários 

e estudantes.  

 
Figura 54: Professor João Cardoso Nascimento Júnior em sessão extraordinária de transmissão do 
cargo de Magnífico Reitor da UFS. Data: 15.5.1972. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.  

                                                 
359 Recorte do Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 20.5.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.   
360 Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 3.6.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.   
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Na ocasião, o Professor João Cardoso Nascimento Júnior transferiu o cargo de Reitor para o 

seu sucessor professor Luiz Bispo. O Ministro da Educação Jarbas Passarinho mandou um 

representante do MEC o Dr. Sileno Ribeiro Paixão para transmitir ao Professor João Cardoso, os 

seus agradecimentos pelos serviços prestados a educação brasileira. 

Mesmo com o pedido da comunidade universitária, do Ministro da Educação e Cultura 

Jarbas Passarinho e das sociedades civil e política de Aracaju, para que continuasse no cargo de 

Reitor, o Professor João Cardoso Nascimento Júnior não quis. O Ministro da Educação queria-o 

dentro da universidade devido ao caráter seguro e as habilidades que tinha quando se tratava de 

lidar com questões envolvendo o corpo discente; e este caráter para Jarbas Passarinho, era 

necessário dentro de uma universidade. Portanto, indicou, assim com foi pedido pelos membros 

dos Conselhos, o nome de Luiz Bispo acreditando ele ser melhor para dar continuidade ao 

trabalho que vinha sendo feito dentro da administração da UFS. 

O nome do professor Luiz Bispo não foi muito aceito pela comunidade universitária e por 

alguns membros dos Conselhos, pois acreditavam ser o professor Luiz Bispo “um homem sem o 

brilho trazido de berço”, uma forma preconceituosa típica da sociedade da época. Apesar de ser 

um homem de idéias conservadoras, caminhou ao lado do Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior de 1970 a 1972, colaborando com o crescimento da Universidade de Sergipe, e por essa 

razão o Professor João Cardoso enfrentou as críticas e acreditou estar fazendo a escolha adequada. 

Em ofício de nº. GR/122/72, de 15 de maio de 1972, enviado ao MEC, em nome do Ministro 

Jarbas Passarinho, o Magnífico Reitor João Cardoso Nascimento comunica o encerramento do seu 

mandato no cargo de Reitor da UFS, notificando a transmissão do cargo para o Professor Luiz 

Bispo. Em seu nome e em nome da Universidade agradeceu ao Ministro pelo seu elevado espírito 

público e por ter encaminhado as soluções dos desafiadores problemas da Educação e Cultura no 

Brasil e pela compreensão que teve com a UFS na sua cotidiana luta para poder prestar os serviços 

de que tanto carecem aqueles que a procuram e nela depositaram suas esperanças:361 

 
Eu diria que não me lembro de ter conhecido alguém de cabeça tão rica, tão 
iluminada, com um acúmulo de conhecimento muito grande, privado ai por um 
sentimento humanista muito forte e uma capacidade de nível máximo de tolerância 
e convivência com a diversidade de pensamentos e acima de tudo um compromisso 

                                                 
361 Ofício nº. CR/122/72. Universidade Federal de Sergipe para o Ministério da Educação e Cultura. Data: 15.5.1972. 
Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. 
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muito grande com o ser humano. Um sonhador também, viveu sonhando e 
acreditando que o sentimento de humanidade pudesse ser exercido na plenitude.362 
 

   

 Finalizo a passagem do Professor João Cardoso pela UFS, com a sensação que poderia ter 

aprofundado mais nas questões ideológicas e políticas que ocorreram dentro do campo acadêmico da 

UFS. Mais o tempo conspirou contra mim, em cada caminho havia escolhas a fazer. Tantos feitos, 

tantas lutas a serem esmiuçadas dentro do primeiro reitorado da UFS, foram feitas as escolhas, fontes 

analisei, usei, outras guardei, na história de vida de João Cardoso Nascimento Júnior muitas histórias 

ainda ficaram por contar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362  Entrevista com o senhor Antônio Bernardo da Silva Lima, concedida à autora em 12 de abril de 2007. 
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CAPÍTULO 4 

Entre honras e esquecimentos: outros legados de João Cardoso 
Nascimento Júnior 
 
 

 
A biografia gerencia uma parte da memória, liofiliza o passado em módulos prontos 
para serem consumidos, irriga docemente hoje os encantos dos tempos de outrora.363 

 

 

 Neste quarto e último capítulo trago outros legados do Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior; primeiro sua atuação à frente da Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe entre os anos de 

1972 a 1975, no Governo de Paulo Barreto de Menezes. Evidenciei a colaboração que o Professor 

João Cardoso trouxe na implantação da Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus da Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971; a elaboração do Estatuto do Magistério Lei nº. 1826, de 27 de dezembro de 1973, e a 

sua luta pela educação pública de qualidade em Sergipe.  

 Enveredei pelos caminhos das honrarias recebidas, títulos, medalhas, certificados, recebidos. O 

reconhecimento pelos serviços prestados pelo Professor João Cardoso em favor da educação no estado 

de Sergipe e no Brasil. Dei ênfase também às críticas feitas ao secretário, João Cardoso Nascimento 

Júnior. Mais uma vez o Professor João Cardoso ocupou um cargo de destaque na educação de 

Sergipe. Foi criticado pela imprensa, pela classe docente, porém elogiado por muitos. A imagem do 

homem público, ocupando o cargo de secretario, ficou em evidência. Nos momentos difíceis surge o 

apoio dos amigos. A resposta às críticas foram dadas com o seu trabalho.  

 A dedicação do Professor João Cardoso, á Casa Maternal “Amélia Leite”, na presidência desta, 

em 1973. Faço aqui um pequeno recorte de sua trajetória na obra social que ajudou a construir, a “A 

casa das mãezinhas”, como Dr. Augusto César Leite costumava chamar. Ressalto também aqui a 

ajuda através da angariação de verbas para a obra social da Casa Maternal e a contribuição quando 

ocupou o cargo de secretário de Estado, colocando à disposição da obra assistencial servidores que ao 

seu lado deram continuidade ao sonho do velho amigo Dr. Augusto César Leite.  

                                                 
363Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.226).  
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 Neste capítulo trago suas produções como escritor, as crônicas de cunho jornalístico escritas 

para a Rádio Cultura, artigos para o jornal “A Cruzada”, Periódicos do DNCs e da Fundação Hospital 

Cirurgia, entre outros. Um livro inacabado, manuscritos de João Cardoso Nascimento Júnior, suas 

viagens imaginárias a civilização grega, através da escrita. A aposentadoria compulsória em 1983, o 

afastamento da vida acadêmica e social sergipana, o esquecimento. O calar da voz, daquele que falava 

em favor dos necessitados na frente de “auditório escolhido”, como ele costumava dizer. A angústia 

que o levou ao silêncio, e deste silêncio à bebida. Mas que importância tem esse fato diante de uma 

vida cheia de realizações.  

 Por que surgiram na vida do homem João Cardoso Nascimento Júnior questões voltadas ao 

alcoolismo? Será que os fatores recorrentes ao vício estavam relacionados ao ambiente onde vivia ou 

aos problemas presentes na sociedade onde o indivíduo João Cardoso estava inserido? No estudo aqui 

apresentado, este fato não teve relevância diante da importância da trajetória desse sujeito singular. 

Apresentei minhas fontes como prova diante do “tribunal da História” 364, e não pretendo refazê-las.  

 Enquanto João Cardoso Nascimento Júnior esteve atuando em vários setores como: o pessoal, o 

social, da saúde e da educação em Sergipe, cumpriu exemplarmente todas as suas funções, como pai, 

marido, como amigo, homem público, professor, médico. Sonhou e realizou seus sonhos, foi vitorioso 

e neste percurso acumulou frustrações. Ao aposentar-se compulsoriamente como professor aos 65 

anos de idade, percebeu que ainda tinha muito a fazer. A atuação docente ainda estava latente nele e 

isto trouxe à tona frustração dos sonhos acalentados na juventude.  

 Seu prematuro falecimento em 8 de janeiro de 1988, aos 69 anos de idade, decorrente de uma 

Embolia Pulmonar365, silenciando o homem João Cardoso Nascimento Júnior, um intelectual que 

contribuiu em cada ação, para edificar a História da Educação em Sergipe.  

 

 

 

 

                                                 
364 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, (p.227). 
365 Embolia pulmonar é a obstrução súbita de uma artéria pulmonar, geralmente devido a um coágulo sanguíneo que viajou 
de uma veia da perna até o pulmão. Um coágulo que se forma em uma parte do corpo e viaja pela corrente sangüínea até 
outra parte é chamado de êmbolo. Disponível em: www.abcdasaude.com.br – Acessado em 24.1.2008. 
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4.1. João Cardoso e a Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe (1972-1975) 

 

 
Figura 55:  Professor João Cardoso N. Júnior com a equipe de Governo do Dr. Paulo Barreto de 
Menezes. Data: 11.3.1975. No verso da foto está seguinte dedicatória “Ao secretário da Educação e 
Cultura Professor João Cardoso, com os cumprimentos do seu amigo Paulo Barreto de Menezes”. 
Autoria: Foto Walmir Ltda. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.  

 

 

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior foi nomeado Secretário da Educação e Cultura de 

Sergipe, no dia 31 de maio de 1972, assumindo o cargo a convite do Governador Paulo Barreto de 
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Menezes.366 O Professor João tomou posse na Secretaria em seção solene no Palácio Olímpio Campos, 

no dia 2 de maio de 1975, substituindo o Professor Marcos Pinheiro, que havia pedido de exoneração 

do cargo, em cujo lugar interinamente estava o senhor Amintas Andrade Garcez. 

 Mais um desafio era imposto ao Professor João Cardoso, depois de implantar a Reforma 

Universitária nº. 5.540/68, pois agora era a vez da implantação da Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, 

Lei de nº. 5.692/71 em Sergipe. Ao assumir o cargo de secretário da Educação e Cultura, o Professor 

João Cardoso dispôs-se a implantar imediatamente o ensino fundamental e a manter um constante 

diálogo com todas as classes que visavam ao desenvolvimento da Educação no Estado de Segipe. A 

imprensa sergipana noticiou a nomeação do Professor João Cardoso, dizendo que a escolha merecia 

aplausos da opinião esclarecida do estado, pois se tratava de “professor ilustre, de uma capacidade 

privilegiada do trato humano extraordinário, e com prestígio no âmbito nacional”. E por todos esses 

atributos, finalizando a reportagem, ele iria prestar um relevante serviço á Educação sergipana.367  

 A experiência do Professor João Cardoso na área administrativa, principalmente a sua 

passagem pela UFS, conciliou o novo modelo do sistema educacional superior, no qual trabalhou o 

velho e o novo sistematicamente e com bons resultados. A Secretaria de Educação do Estado era um 

novo desafio administrativo, João Cardoso Nascimento Júnior, secretário, tinha a certeza dos inúmeros 

problemas existentes na pasta da Educação, pois foi o terceiro nome a assumir a Secretaria da 

Educação no governo de Paulo Barreto de Menezes. Iria enfrentar os problemas da Reforma do Ensino 

de 1º e 2º Graus e administrar a indústria eleitoreira que se formava dentro dos setores administrativos 

dos órgãos governamentais da época, com as indicações, os apadrinhamentos. A imprensa sergipana 

acreditava que com as habilidades e as qualidades do Professor João Cardoso Nascimento Júnior iriam 

prevalecer sobre as influências políticas do Estado oriundas daqueles que não sabiam proceder 

politicamente. Esperava-se um bom diálogo com a classe docente, e que os pistolões com nomeações 

indevidas e transferências encomendadas fossem perdendo as forças. A seguir está o decreto de 

nomeação do Professor João Cardoso: 

                                                 
366 Paulo Barreto de Menezes nasceu em Riachuelo em 9 de outubro de 1925, filho de Simeão de Aguiar Menezes e de D. 
Maria Áurea Barreto de Menezes. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal da 
Bahia em 1945. Foi governador de Sergipe entre os anos de 1971 a 1975. Renunciando ao governo para candidatar-se ao 
Senado. Cf. BARRETO. Luiz Antônio. Personalidades Sergipanas. Aracaju: Typografia Editorial, 2007. (p.288-294).  
367 Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Secretário de Educação. Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 3 de junho de 1972. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Figura 56: Decreto de nomeação do Professor João Cardoso, para ocupar o cargo de 
Secretário de Educação e Cultura de Sergipe. Data: 31.05.1972.   Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso. 
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Sergipe no governo de Paulo Barreto de Menezes, este nomeado pelo presidente da República 

Garrastazu Médici, em 15 de março de 1971, segundo o historiador Ibarê Dantas, “viveu o ápice do 

ideário autoritário”.368 Para compor seu secretariado o governador Paulo Barreto de Menezes cercou-se 

de técnicos, quase todos ligados a grupos políticos. O Professor João Cardoso foi o terceiro secretário 

nomeado para ocupar a pasta da Educação no Estado. E a sua habilidade política de negociar e 

apaziguar os problemas da Educação diante de uma nova Lei de Reforma 5.692/71, teria que ser 

exercitada. Convencido da capacidade do seu secretariado, Paulo Barreto de Menezes proporcionou a 

todos eles um espaço de trabalho, especialmente aos técnicos do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe (CONDESE).  

 O Professor João Cardoso sentiu muitas dificuldades na implantação da Reforma do Ensino de 

1º e 2º Graus no Estado, devido à falta de verbas orçamentárias para a educação. A Reforma do Ensino 

de 1º grau determinava que a educação fosse destinada a crianças de 7 a 14 anos de idade, 

obrigatoriamente. Cerca de dois mil prédios escolares em Sergipe na época do secretário Professor 

João Cardoso estavam danificados. Muitas escolas encontravam-se sem condições de funcionamento. 

As reformas são iniciadas, quatrocentos professores são nomeados para o interior, visando o melhor 

índice de ensino de 1º grau. Uma proposta de concurso estava sendo preparada para melhorar o nível 

intelectual do corpo docente no Estado de Sergipe.  

 Em seu mandato como secretário, iniciou cursos de capacitação com técnicos e professores 

municipais, preparando-os para receber o ensino de 1º e 2º graus que seria também de responsabilidade 

dos municípios. Em discurso na Assembléia Legislativa, o Professor João Cardoso falou que estava 

sendo elaborado um plano para a educação dos “Excepcionais” 369, muito embora tenha tido muitas 

dificuldades para a educação destes dentro da Secretaria de Educação devido à falta de profissionais 

habilitados para tal modalidade.370  

Foi na gestão do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, segundo a professora Rita de 

Cácia Santos Souza, que o Estado de Sergipe assumiu a responsabilidade da Educação Especial: 

 

                                                 
368 Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2004. (p. 
189).                           
369 O termo “Excepcionais” foi utilizado nas décadas de 1950, 1960 e 1970, para designar pessoas com deficiência 
intelctual. (nota da autora). 
370Recorte do jornal a “Gazeta de Sergipe”. Sem data. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
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O Estado só vem assumir a Educação Especial como sua responsabilidade, em 
Sergipe, no ano de 1973, através da solicitação do MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) feita ao Secretário de Educação João Cardoso Nascimento Júnior. Nessa 
época a Educação Especial foi implantada em nível de Secretaria.371  

 

  A falta de recurso na Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe (SEC) impossibilitou o 

Professor João Cardoso de assumir os compromissos com a educação no Estado. Nessa época a 

Secretaria atendia mais de sessenta entidades comunitárias, principalmente através dos convênios que 

colocavam à disposição das escolas professoras que atuavam nas quatro primeiras séries do 1º grau. 

Dos apenas 3,5 milhões de cruzeiros antigos que deveriam ser repassados às secretarias pelo Governo 

do Estado só 360 mil cruzeiros foram liberados.  

 Os compromissos financeiros assumidos pela Secretaria da Educação, como a aquisição de 

viaturas destinadas ao transportes dos estudantes no interior do estado, não se concretizaram. Os 

atrasos com as firmas comerciais que abasteciam as escolas não foram solucionados. O Professor João 

Cardoso decidiu cortar gastos, iniciando os cortes pelas contribuições que a secretaria dava as 

associações civis, dizendo que estas associações tinham como função suprir as limitações do poder 

público nas prestações do ensino fundamental, agindo como um prolongamento das repartições 

educacionais. 

 Na tentativa de arrumação da Secretaria de Educação realizada pelo Professor João Cardoso, 

decidiu-se pelas transferências dos professores que se encontravam a disposição dessas entidades 

comunitárias mantenedoras de escolas primárias. O Professor João Cardoso desabafou ao jornal 

“Gazeta de Sergipe” quando diz que a Secretaria da Educação só recebeu do Governo Estadual até o 

mês de setembro de 1972 pouco mais de 10% do montante devido pelo Estado e que a Secretaria de 

Educação teria que concentrar seus recursos humanos em sua própria rede de escolas. A “Gazeta de 

Sergipe” finalizou o desabafo do Professor João Cardoso dizendo: 

 

O auxiliar do Governo Paulo Barreto acrescentou em seu desabafo que tem em mãos 
um levantamento que acaba de ser realizado, onde fica demonstrado inclusive que a 
Secretaria está emprestando as suas melhores professoras, enquanto a rede oficial 
sofre com isso sensível declínio do ensino ministrado. O Professor João Cardoso 

                                                 
371Cf. SOUZA, Rita de Cácia Santos. Educação Especial em Sergipe: uma trajetória de descaso, lutas, dores e conquistas. 
Aracaju: Universidade Tiradentes, 2000, (p.77). 
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considera insustentável a situação da SEC, se as restrições de serviços anunciadas 
não forem feitas de imediato. 372   
  

 O desabafo do professor João Cardoso demonstrava, a sua preocupação em administrar a 

Secretaria de Educação sem as imposições políticas que interferiam no órgão estadual. E isto lhe 

rendeu severas críticas por parte dos que já estavam habituados a esses procedimentos por 

interferências de políticos. A imprensa, ao noticiar sua nomeação, diz que não pretendia errar ao 

elogiar a escolha do governo estadual em nomear o Professor João Cardoso Nascimento Júnior para 

ocupar a pasta da Educação do Estado. Em oposição aos elogios efetuados ao secretário de Educação 

por outros órgãos da imprensa sergipana, a “Revista Alvorada” publicou em sua seção 

“Acontecências” uma nota que criticava a postura do secretário pelas ações ainda não resolvidas 

dentro da Secretaria de Educação com as seguintes palavras: 

 

Secretário e Médico: 
Indicado por um lado da Igreja, o doutor João Cardoso do Nascimento Júnior, foi 
nomeado Secretário da Educação. Mas, até agora, não se tornou também secretário do 
outro lado. Daí porque o secretário pela metade vive em luta com o médico inteiro.373  
 

 As críticas não atingiram o Professor João Cardoso, que procurou administrar a Secretaria de 

Educação com os olhos voltados para o amanhã. Críticas muitas vezes injustas, pois sua personalidade 

definida compreendia o “excesso de incompreensões” do dia-a-dia de quem era indicado para ocupar 

um cargo administrativo. As lutas pelas mudanças eram difíceis, mas necessárias em qualquer setor de 

serviço público.  

 No Relatório de 297 páginas apresentado pela Secretaria de Educação durante a sua gestão 

como secretário, o Professor João Cardoso mostrou de sobejo todo o planejamento da rede de ensino 

com a implatação da Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus a Lei de nº. 5.692/71 e todas as medidas 

necessárias e indispensáveis para o bom funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura no Estado 

de Sergipe. O relatório inicia-se a partir de 1971, exaltando os feitos dos secretários Marcos Pinheiro 

Monteiro e Amintas Andrade Garcez, que assumiram o cargo antes do Professor João Cardoso, indo 

até o início do ano de 1975.   
                                                 
372 Recorte do jornal “Gazeta de Sergipe”. Manchete dizia: “João Cardoso: SEC não tem condições de atender a todos, pois 
falta dinheiro”.  Data: 16.9.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
373 Revista Alvorada. Seção Acontecências.  Ano VII – Nº. 75 – janeiro de 1974. Assinado pelas iniciais A.F. Fonte: 
transcrita do exemplar da Revista Alvorada, pertencente ao Acervo Documental do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe.  
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 Entre os dias 8 e 15 de agosto de 1972 o secretário João Cardoso Nascimento Júnior viajou ao 

Paraná para uma reunião com o Ministro Jarbas Passarinho onde foram discutidos os problemas 

atinentes à implantação da reforma do ensino e às dificuldades dos secretários estaduais de educação 

em implantar a Lei 5.692/71 que instituiu o ensino fundamental no Brasil. Em sua viagem, o Professor 

João Cardoso fez-se acompanhar do diretor da Assessoria de Planejamento (ASPLAN), economista 

Antônio Dantas, e da professora Jacira Alves Lima, coordenadora do ensino de 1º Grau.374 O Professor 

João Cardoso participou do Encontro Nacional de Secretários da Educação no Rio Grande do Norte, 

oportunidade em que o Ministro da Educação Jarbas Passarinho encerrou seu mandato à frente da 

pasta da Educação no Brasil: 

 

 
 Figura 57: Professor João Cardoso como Secretário de Educação e Cultura de Sergipe. Nota do jornal 
“Gazeta de Sergipe”. Data: 17 e 18 de 1974. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 

 

 
                                                 
374 Jornal “Gazeta de Sergipe”. Data: 7.7.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Como Secretário de Educação e Cultura, o Professor João Cardoso deu prioridade à elaboração 

da Lei 1826, de 27 de dezembro de 1973, do Estatuto do Magistério do Ensino de 1º e 2º Graus, que 

foi elaborado por uma Comissão designada pelo Decreto de nº. 2406, de 16 de outubro de 1972. Em 

tempo hábil o secretário de Educação e Cultura João Cardoso Nascimento Júnior empregou todos os 

esforços e dedicação e enviou ao governador do Estado a Carta Magna do Professor, aprovada pela 

Assembléia Legislativa e sancionada pelo Governador do Estado de Sergipe, tendo sido publicado no 

Diário Oficial do Estado, passando a vigorar a partir do início do ano de 1974.375   

 A luta do Professor João Cardoso dentro do campo educacional sergipano destacou-se pelos 

conflitos do campo político em torno da sua atuação como Secretário de Educação. A “Revista 

Alvorada” novamente publica uma nota intitulada “Amarga frustração”, que critica severamente e com 

tom de desdém a atuação do secretário João Cardoso, trazendo a seguinte nota: 

 

Na loteria político-clerical em que transformaram Sergipe, o senhor João Cardoso 
Nascimento Junior é um bom fazedor de 13 pontos.Embriagado por cheiroso mas 
medieval insenso aprendeu, cedo demais, a ficar de joelhos, solidário com lideranças 
que, embora vivido, ele não soube definir interpretar. Esqueceu o senhor João 
Cardoso do Nascimento Júnior que, na província pobre, atrasada, sucupirana, tais 
lideranças oscilam da paranóia agressiva do Odorico Paraguaçu à humanidade 
iluminada de São Francisco de Assis. Assim ele preferiu, equivocadamente, a 
campanha de Odorico à generosidade de São Francisco. O resultado, na Secretaria 
que ocupa, não faz a cultura que Sergipe precisa, não realizou a educação que o povo 
reclama. O simpático e cordial médico de ontem se converteu, nessas condições, em 
burocrata hermenêutico e confuso, um Cajazeiras administrativamente desatualizado, 
provinciano. No interior do Estado a educação, rigorosamente, não existe. E pobre 
daquele que falar em cultura. Em Aracaju, as coisas não são, tampouco: claras, 
razoáveis. O professor mendiga um aumento que não chega, há turmas no Ateneu e 
na Escola Normal, para citar, apenas, dois casos, que, até hoje não tiveram aulas. A 
própria professora Thétis Nunes em reunião do Conselho Estadual, chegou a 
reclamar desse absurdo. Assessores do Secretário; novos Dirceus, redivivas Dós, 
apareceram, porém para dizer que tudo estava em ordem. Disseram mas nada 
provaram. É a desordem da nova ordem; diria Emanuel Mounier. A verdade é que a 
outrora, a Secretaria de Educação e Cultura não passa, agora de uma ordem 
desorganizada ou talvez de uma desordem bem arrumada. Nada se faz de concreto e 
qualitativamente relevante. Espíritos capazes, lúcidos, não têm vez. Os homens de 
cultura do Estado, como que são proibidos de freqüentar as dependências da 
Secretaria. O Secretário parece que só tem olhos e ouvidos para os Odoricos, 
sagrados e profanos, que tanto comovem seu coração nesta altura ingênuo, iludido. 
Depois de ter sido uma esperança, o senhor João Cardoso do Nascimento, de costas 

                                                 
375 SERGIPE. A Secretaria de Educação e Cultura no Governo de Paulo Barreto de Menezes. Data: 1971-1974. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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voltadas para os intelectuais, professores, técnicos e estudiosos idôneos, virou triste 
realidade. Ou amarga frustração. É pena.376   

 No campo político sergipano, Professor João Cardoso procurou manter-se estrategicamente 

numa posição de neutralidade. Alheio á política partidária, recusou por diversas vezes a ocupação de 

cargos legislativos oferecidos pelos partidos políticos locais. 

Segundo Bourdieu o campo político, é o lugar onde os homens políticos ocupam posições 

diferentes e "estão situados neste espaço pela sua filiação num partido, mas também pelo seu estatuto 

nesse partido, pela sua notoriedade, local ou nacional, etc”.377  

O compromisso de Professor João Cardoso estava restrito ao campo educacional. Sua atitude 

de neutralidade diante das críticas que recebeu, enquanto ocupou o cargo de secretário e seu silêncio 

diante dos ataques dos adversários políticos somaram-se a sua fama de homem culto, sereno, educado, 

características pouco comuns a um homem público que ocupou cargos de destaque em diversos 

campos em Sergipe. 

 Muitas questões não foram resolvidas na sua passagem pela Secretaria de Educação e Cultura, 

Professor João Cardoso, segundo fontes consultadas, saiu sem mágoas da sua função de secretário, 

afastando-se do cargo em março de 1975, antes do governador Paulo Barreto de Menezes renunciar ao 

mandato para tentar uma vaga no Senado Federal por Sergipe. As estruturas sociais, políticas e 

econômicas da época impediram o Professor João Cardoso Nascimento Júnior de fazer mais pela 

educação no período da sua gestão como secretário de Educação e Cultura.  

 As verbas previstas para a pasta da Educação no Estado atrasavam, muitos projetos criados 

durante sua gestão para melhoria da Educação ficaram sem ser realizados. As conjunturas políticas dos 

cargos públicos impediram-o de realizar seus objetivos de bem servir. O Professor João Cardoso 

“prometia pouco e fazia o máximo”378. Procurou ser leal ao governo que estava servindo, mas acima 

de tudo João Cardoso foi leal às suas próprias convicções, não permitindo que influências de políticos 

partidários interferissem em suas decisões dentro da Secretaria de Educação do Estado.  

                                                 
376 Revista Alvorada. “Amarga frustração”. Ano VIII – nº 78. Data: julho, 1974. Fonte: Acervo Documental do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe.  
377 Cf. BOURDIEU. Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. 10ª Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2007, (p.55). 
378 Crônica escrita para o Programa Nossa Opinião, da Rádio Cultura. Sem autoria. Data: 21 de março de 1975. Fonte. 
Acervo pessoal de Professor João Cardoso. 
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Em respostas às criticas feitas ao Secretário de Educação e Cultura João Cardoso Nascimento 

Júnior, o Conselho Estadual de Educação saiu em sua defesa enviando o Oficio de nº. 116/74, a 

Secretaria de Educação e Cultura, conforme consta a seguir:   

 
Figura 58: Ofício nº. 116/74. Expedido pelo Conselho Estadual de Educação de Sergipe em 
solidariedade ao Secretário de Educação e Cultura João Cardoso Nascimento Júnior. Data: 
6.8.1974. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Ao Governador do Estado de Sergipe, o secretário João Cardoso entregou um relatório 

contendo o resumo de todas as atividades desenvolvidas na Secretaria de Educação e Cultura no 

quatriênio 1971/1974, evidenciando as escolhas dentro das possibilidades, com o objetivo de integrar o 

setor da Educação e Cultura ao processo de desenvolvimento proposto pelo Governo do Engenheiro 

Paulo Barreto de Menezes. 

 A prioridade na administração do Professor João Cardoso foi a implantação da reforma de 

Ensino de 1º e 2º Graus, a Lei de nº. 5.692/71, desenvolvendo uma série de atividades, objetivando a 

execução de metas educacionais e culturais da Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe. No âmbito 

da cultura sergipana, o Professor João Cardoso, como secretário, promoveu doze espetáculos de alto 

nível, trazendo a Aracaju a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Promoveu o I e o II Festival de Arte 

de São Cristóvão entre outros eventos.  No que diz respeito às atividades culturais desenvolvidas 

dentro das escolas, foram realizadas 185 excursões com apresentação dos estudantes das escolas 

públicas em Grupos Folclóricos, entre elas a excursão à Feira dos Estados em Goiás, no ano de 1973.  

 O Secretário de Educação João Cardoso buscou atender as exigências da Lei de Reforma do 

Ensino 5.692/71, tomando as providências para transformar o ensino acadêmico, na perspectiva de 

encontrar soluções para os seculares problemas de falta de escolaridade, repetências e evasões, bem 

como a nociva centralização na execução da política educacional.  

Técnicas de Planejamento foram melhoradas com a reforma administrativa dentro da Secretaria 

de Educação e Cultura, com a coleta de dados para conhecimento da realidade educacional do Estado 

de Sergipe. Estruturaram-se os setores específicos da Supervisão, Orientação Educacional, 

Coordenação do livro didático, Ensino Especial e Variedades do Ensino Supletivo, que foram iniciadas 

e reforçadas para produzirem resultados significativos. Dentro das possibilidades dos recursos 

financeiros e humanos, a Secretaria, na administração do Professor João Cardoso, canalizou que o 

setor cultural precisava de um setor próprio sob a forma de fundação ou de Secretaria para que pudesse 

flexibilizar eventos e recursos e desta forma a cultura sergipana fosse apreciada e divulgada pelo 

estado e por todo o Brasil. 

 Em 1973, foi encaminhado ao governador do Estado de Sergipe pela Secretaria de Educação, 

um Anteprojeto do Estatuto do Magistério do Ensino de 1º e 2º Graus. A princípio estruturou-se um 

anteprojeto destinado à carreira do magistério, que refletia através da isonomia mais ampla entre 

professores, especialistas, funcionários e contratados. A aprovação do Estatuto do Magistério foi 
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baseada na Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, visando fixar as novas normas a serem observadas 

dentro da proposta da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus estabelecidas para carreira do Magistério. A 

comissão para elaboração do anteprojeto foi criada pelo Decreto de Nº. 2406 de 16 de outubro de 

1972, para compor a comissão foram escolhidos pelos secretario João Cardoso os seguintes 

professores: Everaldo Aragão Prado; José Araújo Filho; José Silvério Leite Fontes; Elvidina Macedo 

de Carvalho; Neusa Maria Dantas Andrade; Jouberto Uchôa de Mendonça; Wagner da Silva Ribeiro; 

Maria Inês Silva A. Lima; Maria Hermínia Caldas e José Raimundo Souza Araújo.  

 O Estatuto do Magistério foi aprovado pela Lei nº 1826, de 27 de dezembro de 1973, o 

documento visou corrigir distorções existentes, representando, sem duvida alguma, para os que 

militavam na carreira docente, passos significativos, pois foram estabelecidos e assegurados por lei os 

seus direitos e deveres. 

 Empenhado em conhecer a realidade educacional do Estado, com a finalidade de elaborar um 

plano de trabalho adequado para melhorar a qualidade do ensino em Sergipe, o secretário João 

Cardoso Nascimento Júnior solicitou o Programa da Carta Escolar (PROCARTA) ao governo do 

Estado, tendo tal pedido atendido oficialmente em 19 de março de 1973. Colocando o plano em 

andamento, o secretário de Educação João Cardoso agendou visitas em 2.062 estabelecimentos de 

ensino em todo o Estado, preenchendo cerca de 450.000 questionários.  

 Após o processamento dos dados coletados foram impressos relatórios finais sobre a situação 

educacional de Sergipe, os quais foram entregues ao governo estadual. O Programa foi financiado com 

recursos próprios, cujos parceiros foram a Secretária de Educação e Cultura de Sergipe e as Prefeituras 

Municipais do Estado de Sergipe, engajadas na luta pela melhoria da qualidade do ensino na capital e 

no interior. 

 Em sua administração, o secretário Professor João Cardoso participou também do IV e V 

Encontros Nacionais de Secretários de Educação em Fortaleza, em companhia da professora Maria 

Thétis Nunes, que, na época, era a secretária do Conselho de Educação. Em depoimento à autora 

Thétis Nunes falou sobre essa viagem dizendo: “uma vez, nós fomos para Fortaleza, uma reunião dos 

Conselhos. Eu fui secretária do Conselho Estadual, o qual João Cardoso fazia parte também como 

secretario de Educação e lá no Congresso eu pude ver a atuação dele e a luta pela educação em 



 249 

Sergipe”. 379  Em Brasília, o Professor João Cardoso participou da X Reunião de Conselhos de 

Educação, em ocasião relatou os trabalhos desenvolvidos em sua secretaria para implantação da 

Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus e do Programa de Formação Docente. Aproveitando a viagem, 

encontrou-se com o Ministro da Educação Ney Braga, com o objetivo de informar junto ao MEC saber 

as ações desenvolvidas na Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe para implantação e execução 

da Reforma do Ensino e elaboração do novo Estatuto do Magistério de Sergipe.  

 

 
Figura 59: Professor João Cardoso Nascimento Júnior como secretário de Educação de Cultura de 
Sergipe em audiência com o Ministro da Educação e Cultura, Ney Braga em Brasília. Data 1973. Sem 
autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 

                                                 
379 Entrevista com a professora e historiadora Maria Thétis Nunes concedida à autora em 11.7.2007.  
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 No encontro com o novo ministro Ney Braga380, o Professor João Cardoso manteve contatos e 

expôs-lhe os projetos elaborados pela Secretaria de Educação, conseguindo a aprovação e os recursos 

financeiros para sua execução.  Na ocasião do encontro, o secretário João Cardoso assinou quatro 

importantes convênios em prol da melhoria da educação em Sergipe. 

 Em relação à qualificação docente, foi promovido na gestão do Professor João Cardoso a 

elaboração do Estatuto do Magistério, além dos cursos de capacitação para professores primários sem 

nível superior, treinamentos de professores de Química e Física, curso para Professores de 

“Excepcionais” 381 em convênios com o MEC/CENESP/SEC, contando com a participação de 

cinqüenta professores, curso de treinamento de Educação Integrada para noventa professores, entre 

outros. Foram ainda firmados convênios com órgãos federais como as Universidades Federais de 

Brasília, Bahia e Sergipe, visando à realização de cursos de aperfeiçoamento de professores da Rede 

Estadual de Ensino. 

 O corpo discente também mereceu atenção no período em que o professor João Cardoso passou 

à frente da pasta da Educação em Sergipe. Foi criado o Setor de Serviço Social, no qual foram 

apresentados trabalhos relevantes no que diz respeitos aos assuntos relacionados à assistência e 

orientação social dos alunos, dos familiares e da comunidade onde os alunos da rede estadual estavam 

inseridos. Foram atendidos nesses programas cerca de 1.896 alunos, dos quais 220 eram da capital, e 

1.676 do interior. Este programa visava também ao atendimento aos alunos do 2º grau, viabilizando 

transportes para estudantes que residiam em áreas distantes de estabelecimentos de ensino de 2º grau.  

 Outro propósito como secretário de Educação foi a expansão do Ensino Profissionalizante, 

implantando unidades integradas de Ensino de 2º Grau nos municípios de Estância, Laranjeiras e 

Própria. Para concretização das ações propostas foi mantido pelo secretário entendimento com o MEC 

para obtenção de recursos financeiros para esses fins.  

 Algumas realizações a serem destacadas nessa gestão são a inauguração da Biblioteca 

“Epifânio Dórea” e o convênio com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

                                                 
380 Ney Aminthas de Barros Braga nasceu em Lapa município do Paraná em 25 de julho de 1917. Era militar e exerceu 
vários cargos administrativos na política brasiliera. Foi ministro da Agricultura e da Educação, Deputado Federal, 
Governador do Paraná e Senador da República. Faleceu em 16 de outubro de 2000. Disponível em: www.senado.gov.br –  
Acessado em 3.2.2008. 
381 Mantendo a fidelidade da fonte pesquisada, optei por manter o termo “Excepcionais” encontrado no texto do Relatório 
das atividades desenvolvidas na Secretaria de Educação e Cultura na administração do secretário João Cardoso Nascimento 
Júnior. (nota da autora). 
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através do qual foi solicitado pelo secretário Professor João Cardoso um levantamento da situação dos 

monumentos históricos de Sergipe, reclamando às providências imediatas para restauração dos 

monumentos/documentos sergipanos; a realização e o lançamento do I volume de “Pesquisas de fatos 

folclóricos – estórias”, patrocinado pelo Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico (DCPH)382, 

desenvolveu ações para realização das comemorações do “Centenário de Alberto Santos Dumont”, 

promovendo exposições, debates, alegorias, palestras, jograis e concurso de monografia com o 

objetivo de enaltecer a memória do “Pai da Aviação”. Promoveu junto a entidades filantrópicas 

auxílios concedidos a estudantes como a concessão de bolsas de estudos no valor de CR$ 80.000.00 

(oitenta mil cruzeiros antigos), bem como a conscientização da sociedade civil e acadêmica sobre a 

divulgação da Lei de 5.692/71 e da Filosofia do novo regime de educação implantado no Brasil no 

início da década de 1970.  

 Destaca-se também a criação do I e do II Festival de Arte de São Cristóvão, visando á 

divulgação da cultura sergipana e a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico cristovense. Na 

programação do I Festival de Arte de São Cristóvão foi incluída, a pedido da Secretaria de Educação a 

participação do professor Raymond Cantel, da Universidade de Sorbone, através da qual foi proferida 

uma palestra sobre Literatura de Cordel. 

 Como secretário João Cardoso Nascimento Júnior presidiu várias reuniões importantes, 

destacando o encontro com representantes do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e Ministério da Educação e Cultura (MEC), nas quais ele expôs a realidade 

educacional e econômica do Estado se Sergipe, a prefeitos de 74 municípios sergipanos, em que foram 

tomadas posições em face dos problemas da municipalização do Ensino, prevista na Lei Federal nº. 

5.691/71, sendo firmados convênios entre SEC/MEC/BIRD e entre a Secretaria de Educacação e as 

prefeituras municipais.  

 Na administração do Professor João Cardoso Nascimento Júnior foram ensaiados os primeiros 

passos para permitir uma avaliação e controle que garantissem as reformulações oportunas e eficientes 

dos planos e dos programas executados, na tentativa de melhorar a educação no Estado de Sergipe. O 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior afastou-se do cargo em 15 de março de 1975, retornando à 

                                                 
382 SERGIPE. Relatório das atividades da Secretaria de Educação e Cultura no Governo de Paulo Barreto de Menezes. 
Data: 1971-1974. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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sua função de professor do Departamento de Medicina na UFS. Ao entregar o cargo de secretario disse 

que estava passamos a tocha e esperava que ela fosse bem conduzida por aqueles que o sucederam.383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
383 Apresentação do Relatório do Quadriênio do Professor João Cardoso na Secretaria de Educação de Sergipe. 
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4.2  Dr. João Cardoso: de Assessor Técnico a Presidente da Casa Maternal Amélia Leite 
 
 

 
Figura 60: Imagem fotográfica da Casa Maternal Amélia Leite (área interna). Ao fundo observa-se a Capela e 
do setor administrativo da “Casa”, onde o Dr. João Cardoso prestou os seus serviços como Assessor Técnico; 
Vice-Presidente e Presidente da instituição em 1963 a 1988. Sem autoria. Sem Data: Fonte: Acervo documental 
da Casa Maternal Amélia Leite cedido pela professora Solyane Silveira Lima. 

 

  

A respeito da participação do Professor João Cardoso Nascimento Júnior na Casa Maternal 

“Amélia Leite”, poucos foram os registros coletados. Para compor este recorte recorri ao testemunho 
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oral dos familiares, colaboradores e de informações encontradas a algumas atas pertencentes ao acervo 

documental da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite384. Através de memória coletiva e 

individual, tracei um pequeno percurso do Professor João Cardoso nessa instituição, não que a 

participação dele na construção e na concretização da obra assistencial do Dr. Augusto César Leite não 

fosse importante; pelo contrário, quando se falava em João Cardoso Nascimento Júnior, lembrava-se 

da Casa Maternal “Amélia Leite” como referência.  

 A atuação do médico administrador João Cardoso Nascimento Júnior na Casa Maternal 

“Amélia Leite”, merece um destaque especial e detalhado; no entanto, as escolhas foram feitas e aqui 

só foi possível fazer um breve relato. Deixarei para outro momento a construção da História de João 

Cardoso Nascimento Júnior, a qual está entrelaçada juntamente com as memórias que ainda estão 

guardadas e resguardadas no “baú de memórias” da Casa Maternal “Amélia Leite”, à espera de um dia 

ser narrada.  

 A Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite teve a aprovação do seu estatuto e a 

posse da primeira diretoria lavradas em Ata em uma reunião realizada na residência do Dr. Augusto 

César Leite que ficava localizada na Avenida Barão de Maruim nº. 344, às 16:00 horas do dia 26 de 

março de 1947. A Casa Maternal estava ligada ao Hospital de Clínicas Dr. Augusto César Leite, local 

para onde foram convocadas algumas senhoras da sociedade sergipana da época a fim de organizar 

uma “Casa” onde pudessem resolver alguns problemas envolvendo a maternidade e a infância pobre 

de Sergipe385, consistindo em mais uma obra assistencial de caráter filantrópico.  

 O nome “Amélia Leite” foi escolhido pelo Dr. Augusto César Leite em homenagem a sua 

primeira esposa. Iniciando-se as atividades da Casa Maternal no Hospital de Cirurgia até esta entidade 

ser transferida para a sede própria na Rua Frei Paulo nº. 682 no Bairro Suíssa, em Aracaju, no ano de 

1958, encontrando-se em funcionamento até hoje. Na Casa Maternal “Amélia Leite” foram 

implantados os serviços de: Puericultura, Pré-natal, Maternidade, Aleitamento materno, Internato, 

Semi-internato, Escola profissionalizante de corte e costuras. Além do Curso de Puericultura e a 

Escola de Educação Doméstica e Profissional.  

                                                 
384 As Atas foram cedidas à autora para consulta e análise da participação do Professor João Cardoso na Casa Maternal 
Amélia Leite pela professora Solyane Silveira Lima.  
385 Ata de reunião de posse da diretoria e aprovação do Estatuto da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. 
Data: 26.3.19.47. Fonte Acervo documental da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. Fonte cedida pela 
professora Solyane Silveira Lima. 
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 O Objetivo da Casa Maternal “Amélia Leite” era amparar as mães solteiras adolescentes 

pobres, as “meninas mães acidentais”, como eram chamadas as jovens que engravidavam ainda 

adolescentes e eram amparadas pela Casa Maternal.  

Segundo a assistente social a senhora Aydê Matos de Oliveira, houve casos de mães 

adolescentes até com 13 anos de idade, e só era permitido o ingresso de jovem adolescente grávida na 

Casa Maternal até os 18 anos de idade. Muitas dessas jovens eram abandonadas pelas famílias com a 

descoberta da gestação e eram acolhidas na instituição onde passavam a receber os cuidados nos 

períodos puerperais e pós-parto. Aprendiam a cuidar, a fazer a profilaxia e a higienização do nascituro, 

bem como recebiam o incentivo ao aleitamento materno. Após o período do resguardo, as mães 

adolescentes tinham aula na Escola de Formação Doméstica e Profissional, que era destinada também 

para meninas-moças bem dotadas.  

 O artigo 2º do Estatuto da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite diz que: “a Casa 

Maternal tem por função proteger de modo geral a maternidade, a infância e a adolescência nos 

diversos campos de assistência médica, higiênica, educacional jurídica e social, quer em obras 

próprias, quer em cooperação com outras instituições ou obras”. 386   

  Dr. João Cardoso participou ativamente da construção da nova sede da Casa Maternal Amélia 

Leite através do convite feito pelo amigo Dr. Augusto César Leite, só vindo a assumir a Assessoria 

Técnica dessa entidade, quando eleito em assembléia em 17 de junho de 1963, devido aos 

compromissos assumidos na época que o impediam de assumir outros cargos, mas que não o 

impediam de estar presente às sessões ordinárias e extraordinárias para ajudar a resolver os assuntos 

administrativos da Casa Maternal “Amélia Leite” desde sua fundação como consta nos documentos 

analisados. Em sessão do Conselho Deliberativo da Casa Maternal “Amélia Leite”, de acordo com o 

artigo primeiro do seu Estatuto, o Dr. João Cardoso foi eleito membro do Conselho Técnico, e em 

virtude disso foi designado para o cargo de Assistente Técnico do Lar da Mãe Adolescente.  

 Percebeu-se a presença de Dona Juracy Flores Cardoso, esposa e atualmente viúva do Dr. João 

Cardoso, nas Atas consultadas387, destacando sua participação no Conselho Deliberativo, tendo 

                                                 
386 Ata do Conselho Deliberativo da Casa Maternal. Data: 30.1.1955.  
387 Ata de Sessão da Assembléia Geral para eleição e posse do Conselho e do novo diretor da sociedade Protetora da Casa 
Maternal Amélia Leite; Data: 11.1.1953. Fonte: Acervo documental da Sociedade Protetora da Casa Maternal “Amélia 
Leite”. 
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ocupado cargos na direção da Casa Maternal “Amélia Leite”, permanecendo na instituição como 

membro do Conselho até o falecimento do Dr. João Cardoso, em 8 de janeiro de 1988.     

 Em 1955 o Serviço Social foi organizado no Hospital de Cirurgia, compreendendo vários 

setores, inclusive o Centro Materno Infantil. E na inauguração da sede própria da Casa Maternal a 

assistente social Aydê Matos de Oliveira foi convidada para trabalhar no Serviço Social dessa 

instituição, assumindo a posição da primeira assistente social da Casa Maternal “Amélia Leite”.  

Em seu depoimento Aydê Matos de Oliveira relatou: 

 

O examinador da minha tese foi Doutor Augusto Leite. Na época eu já fazia estágio 
no Hospital Cirurgia, e nessa época o Dr. Augusto Leite era o diretor do Hospital 
Cirurgia. Eu fazia estágio na maternidade do Hospital Cirurgia. E por parte dessa 
ligação já com mães, quando Dr. Augusto começou a fazer a Casa Maternal, ele 
também me convidou e eu acompanhei a Casa Maternal desde sua construção. Tanto 
é que foi meu primeiro emprego, quando eu terminei o curso, foi na época em que a 
Casa estava sendo terminada também, e ele me convidou para trabalhar lá, eu fui a 
primeira assistente social de lá da Casa Maternal. Depois fui diretora também da casa 
maternal, durante algum tempo, e muito aliada ao Dr. João sempre fazendo parte 
também da diretoria da Casa Maternal.388 

 
 Aydê Matos de Oliveira também assumiu interinamente de acordo com informação contida na 

Ata da Sessão do Conselho Deliberativo do dia 24 de setembro de 1961, a direção da Casa Maternal 

Amélia Leite, sendo eleita para ocupar o cargo de diretora definitivamente até a sua aposentadoria. Na 

Casa Maternal também funcionou o “Clube das mães” e o dos “pais” organizado e mantido pelo 

Departamento Nacional da Criança do Ministério da Saúde, quando o Dr. João Cardoso era o 

Delegado da Representação do Departamento em Sergipe, e na direção do Clube sua fiel colaboradora 

a assistente Social Antônia Edurvalina Nascimento.  

 Na Casa Maternal também funcionou a Escola de Puericultura, onde o Dr. João Cardoso foi 

professor de Puericultura para as “meninas mães acidentais”. O objetivo do ensino prático da 

Puericultura era transmitir as mães internas noções de Puericultura e os cuidados com o recém nascido, 

por acreditar ser este o período crucial na vida da criança.  

  Em 1963, Dr. João Cardoso foi eleito primeiro vice-presidente da Sociedade Protetora da Casa 

Maternal, tendo ainda como presidente da entidade filantrópica o Dr. Augusto César Leite. No final de 

                                                 
388 Entrevista com a Senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da Escola de Serviço Social e Assistente Social da Casa 
Maternal Amélia Leite, concedida à autora em 3.9.2007. 
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1969, o Dr. Augusto Leite afastou-se da presidência da Casa Maternal por motivos de saúde, e em seu 

lugar assumiu o Dr. José Machado de Souza. Em 1973, o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior foi 

eleito pelo Conselho Deliberativo presidente da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite, 

permanecendo no cargo até o seu repentino falecimento em 1988.389 

 A Casa Maternal Amélia Leite, era constituída como entidade filantrópica, e recebia doações 

dos órgãos federais, estaduais e municipais. Além dos convênios e das parcerias, e dos aluguéis de 

algumas casas pertencentes à Fundação Manoel Cruz, localizadas nas ruas Maruim; Boquim e Arauá. 

Essas casas, durante o reitorado do Professor João Cardoso (1968-1972), foram alugadas à UFS 

quando esta implantou o sistema de residências universitárias no ano de 1971. 

 No início de 1970, o Dr. Augusto César Leite passou à Presidência da Casa Maternal Amélia 

Leite definitivamente ao Dr. José Machado de Souza e a vice-presidência ao amigo João Cardoso 

Nacimento Júnior, o afastamento deu-se por problemas de saúde e da idade avançada. O velho médico 

Augusto Leite depois de anos de dedicação afastou-se das funções de presidente da sua obra mais 

querida.  

Dr. João Cardoso em Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo da Casa Maternal, pediu a 

palavra para homenagear o velho amigo, dizendo que o sentimento de todos que estavam presentes 

naquela sessão era de emoção diante do documento que acabara de ser lido. Este documento era 

comovente, confiante e em sua concisão e clareza, era repleto de lições. Dando continuidade a sua fala, 

Dr. João Cardoso disse que o Dr. Augusto Leite retrata no documento enviado ao Conselho 

Deliberativo da Casa Maternal Amélia Leite a mesma “alma nobre e altiva, o mesmo espírito forte e 

sem idade, criando e sustentando os ideais, benefícios e obras para atender as necessidades dos seus 

conterrâneos”.390  

Para o Professor João Cardoso Nascimento Júnior a carta do Dr. Augusto Leite revelava, 

contudo, o amor todo especial que o médico tinha pela Casa Maternal Amélia Leite, dedicando a esta 

obra toda a sua vida profissional e afetiva. Conforme consta a seguir:  

  

                                                 
389Ata de reunião da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. Data: 26.1.1973. Fonte Acervo documental da 
Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. 
390 Ata de reunião da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. Data: 21.4.1970. Fonte Acervo documental da 
Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. Fonte decida pela professora Solyane Silveira de Lima. 
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Figura 61: Carta enviada pelo Dr. Augusto César Leite ao Dr. João Cardoso Nascimento 
Júnior. Data: 22.9.1969. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  

  

 

Dr. João Cardoso agradeceu ao afirmar a fé que o Dr. Augusto Leite tinha nos companheiros 

que havia escolhido sabiamente para manter a instituição em funcionamento, alcançando conquistas e 
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fazendo acreditar que poderiam imitá-lo no exemplo e continuar na Casa Maternal a ensinar o amor ao 

“bem servir”. Dr. João Cardoso já havia sido comunicado por carta enviada pelo Dr. Augusto César 

Leite quando ainda estava na Reitoria da Universidade Federal de Sergipe sobre o seu afastamento das 

obras assistenciais da Casa Maternal “Amélia Leite”.  

 Dr. João Cardoso assumiu a presidência da Casa Maternal em 23 de janeiro de 1973, quando 

ocupava o cargo de Secretário de Educação e Cultura de Sergipe, dedicando-se á obra do amigo 

Dr.Augusto Leite. Antes mesmo de ser secretário de Educação, consegiu a nomeação dos funcionários 

da Casa Maternal “Amélia Leite” para serem servidores efetivos do Estado, facilitando à continuidade 

deles na prestação de serviço à instituição citada. Devido às dificuldades financeiras da obra em 

contratar novos funcionários para os trabalhos assistenciais desenvolvidos na Casa.  

 Dr. João Cardoso também viabilizou a contratação de outros profissionais através da Secretaria 

de Saúde, a exemplo de médicos, enfermeiros, assistentes socais e outros. O objetivo das contratações 

era manter o pessoal que já trabalhava na Casa há muito tempo, evitando também os gastos com a 

folha de pagamento, que era grandiosa, devido aos inúmeros serviços assistenciais oferecidos na Casa 

Maternal “Amélia Leite”.  

Segundo o depoimento da senhora Aydê Matos de Oliveira: 

 

Ele tinha uma função administrativa, era o presidente na área administrativa, então 
ele via toda essa parte, de administração da Casa. A Casa era uma entidade 
filantrópica, sem fins lucrativos, para sua subsistência matinha convênios. Ele tinha 
que trabalhar, conservar o que Dr. Augusto tinha deixado e procurou ampliar 
também, nessa área administrativa, mantinha convênios aqui no estado com a 
Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, para conseguir pessoal para 
trabalhar na instituição. A casa de início tinha algumas pessoas que eram contratadas 
pela própria Casa, mas a Casa não tinha recursos para manter uma folha de pessoal. 
O serviço da casa ia ampliando e não tinha como manter o pessoal, então ele 
conseguiu que alguns profissionais da Casa fossem contratados pelo Estado ou pelo 
município, mas conservando aquele pessoal à disposição da Casa. Isso foi uma coisa 
muito boa que ele fez lá na casa, porque se não, não tinha como prosseguir o trabalho 
da Casa Maternal. Isso foi quando ele assumiu como presidente. Na época dele, tinha 
um número reduzido de funcionários, mas o desejo dele era ampliar a Casa Maternal. 
A instituição tinha o setor de internamento, que era de mães gestantes e tinha a parte 
da escola maternal, que atendia crianças na faixa de dois a seis anos de idade, a 
Escola Maternal Raio de Sol.391 

                                                 
391 Entrevista com a Senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da Escola de Serviço Social e Assistente Social da Casa 
Maternal Amélia Leite, concedida à autora em 3.9.2007. 
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  Na década de 1970, A Casa passou receber crianças carentes em idade escolar, a partir de 

convênios com a Secretaria de Educação e Cultura foi fundada a Escola Maternal “Raio de Sol”, onde 

era oferecida a modalidade que atualmente denomina-se de Educação Infantil.  Dr. João Cláudio 

Flores Cardoso, filho do Professor João Cardoso, também trabalhou na Casa Maternal Amélia Leite, 

desde a época de estudante de Medicina, ele auxiliava o Dr. Reginaldo Silva, no pré-natal e na Clínica 

médica, junto as mães adolescentes assistidas pela entidade. Ao se formar em 1975, Dr. João Cláudio 

Flores Cardoso, decidiu permanecer na Casa Maternal “Amélia Leite”, onde ficou por quase 20 anos a 

serviço da citada instituição.  

  O Professor João Cardoso Nascimento Júnior dedicou-se muitos anos de sua vida às causas 

sociais em Sergipe, tendo sido a Casa Maternal “Amélia Leite”, uma delas. Quando se aposentou da 

Universidade Federal de Sergipe, em 1983, o Professor João Cardoso passou a dedicar-se 

exclusivamente à administração da Casa Maternal Amélia Leite, fez diversos convênios com a 

Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, com a LBA, e junto ao MEC pelo prestígio que tinha no 

Ministério da Educação, facilitando as contratações e os envios de verbas para continuidade das 

atividades dessa “Casa Maternal”:   

 

Acredito que ele tenha se dedicado mais a Casa Maternal depois da aposentadoria. 
Antes ele ainda era professor, na época mesmo quando ele era Reitor, era vice- 
presidente, mas ele dividia o tempo, passava por lá diariamente, não tinha tempo 
para se dedicar a um expediente maior, mas diariamente ele passava por lá. Mesmo 
quando ele foi secretário de Educação. Ele nunca se desligou da Casa Maternal. Ele 
continuou na presidência. Sempre aliou tudo com o tempo, sabia dividir e deu conta 
de tudo. A amizade deles dois deve ter surgido no Hospital Cirurgia, porque Doutor 
Augusto Leite também era diretor do Hospital Cirurgia, foi fundador inclusive do 
Hospital Cirurgia e foi diretor durante muitos anos e Doutor João trabalhava já no 
Centro de Puericultura Martagão Gesteira, que funcionava anexo ao Hospital 
Cirurgia. Então essa amizade surgiu desde aquela época, foi uma amizade sólida, até 
os últimos dias. E havia um respeito muito grande entre eles, Dr. Augusto confiava 
plenamente nele, ele deu muitas opiniões, desde a construção da Casa, e Dr. Augusto 
o ouvia muito. Ele era uma pessoa muito experiente, tinha uma visão muito grande 
da parte social. Dedicava-se muito as pessoas; visava muito o valor da pessoa 
humana. Tanto é que ele tinha um trabalho muito interessante também ligado ao 
Departamento Nacional da Criança, o trabalho dele da campanha educativa do Clube 
de Mães.392 

                                                 
392Entrevista com a Senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da Escola de Serviço Social e Assistente Social da Casa 
Maternal Amélia Leite, concedida à autora em 3.9.2007. 
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 Cumpriu a sua palavra de fé junto ao mestre e amigo Augusto César Leite até falecer 

repentinamente em 1988: Finalizando o seu depoimento a senhora Aydê Matos de Oliveira, ressaltou: 

 
Dr. João permaneceu na presidência até o dia que faleceu, ele faleceu de repente, em 
08 de janeiro de 1988. Então até a véspera ele foi presidente da Casa Maternal. O 
corpo dele foi velado lá. Ele morava em apartamento, no Cidade Jardim, então 
oferecemos a João Cláudio, que se quisesse trazer o corpo, que a Casa Maternal tem 
uma Capela, muito bonitinha, agente ofereceu, se quisesse fazer o velório lá... E foi 
muito bem aceito, e foi feito lá na Casa Maternal. E com o falecimento dele, assumiu 
o Dr. Osvaldo Leite, filho de Dr. Augusto, que era vice-presidente. Nunca houve 
desentendimento entre eles. Eles todos apreciavam muito de Dr. João, tinham muito 
respeito por ele, confiavam na sua capacidade também, e viam que o trabalho que era 
desenvolvido na Casa Maternal era um trabalho perfeito, excelente... E que ninguém 
da família quis assumir o lugar dele.393   
 

 Seu corpo foi velado no salão nobre da Casa Maternal Amélia Leite de onde saiu às 17:h 30 , 

para o Cemitério Santa Izabel. “Na Casa Amélia Leite em que ficou um pouco de tempo antes de ir, a 

primavera passou e parou em volta do seu corpo”.394 Médico por formação, professor por vocação, 

assim ficou evidenciada a identidade desse sujeito a partir do seu acervo pessoal, das memórias 

coletivas e individuais, construída a partir dos “farrapos de memórias”.  

Para a historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot: 

 

Arquivos pessoais, assim como a produção historiográfica, memorialística e os 
depoimentos orais são ‘lugares de memória’ que na acepção de Pierre Nora ‘tem 
como razão de ser fundamental, parar o tempo, bloquear o trabalho do esquecimento, 
imortalizar a morte, materializar o imaterial, fechar o máximo de sentido no mínimo 
de signos’, superdimensionam informações. Escondem o que não se deseja 
publicizar. Alias, Michel Vovelle já chamou a atenção para os processos de seleção 
dos materiais da memória coletiva e da história – documentos e monumentos – 
assinalando que ‘o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado’. 
Arquivos pessoais não fogem à regra. Resultam de escolhas efetuadas.395 
   

 João Cardoso Nascimento Júnior cumpriu sua trajetória na Casa Maternal “Amélia Leite”. 

Quaisquer que tenham sido as falhas desse sujeito singular, mesmo assim ele merece reconhecimento.       

 
                                                 
393 Entrevista com a Senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da Escola de Serviço Social e Assistente Social da Casa 
Maternal Amélia Leite, concedida a autora em 3.9.2007. 
394 Homenagem póstuma escrita por Anna Leonor Fontes. Data: 8.1.1988. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso. 
395 MIGNOT. Ana Chrystina Venâncio. Baú de memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda Alvaro 
Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p.51). 
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4.3. Entre honras e esquecimento 

 

Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando com as 
percepções imediatas, como também empurra, ‘decola’ esta última ocupando o 
espaço todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva ao mesmo 
tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora.396  

 
 
 Embora não recebendo os estrondosos aplausos e as manifestações públicas de apreço, o nome 

do Professor João Cardoso Nascimento Júnior representa um dos pilares da formação educacional em 

Sergipe. Em sua trajetória, como professor, foi responsável pelos caminhos percorridos na educação 

sergipana, mediante a sua participação na concretização da Universidade Federal de Sergipe, bem com 

a implantação da Reforma Universitária de nº. 5.540/68, quando exerceu o cargo de primeiro Reitor, 

sendo o primeiro dessa instituição, bem como a implantação da Reforma de Ensino de 1º e 2º Graus da 

Lei de nº. 5.692/71, que reformulou a Educação Básica no país no período da ditadura militar. 

 Com um talento para administrar instituições, Professor João Cardoso, o empreendedor, 

assumiu riscos, e seu sucesso ficou marcado pela sua capacidade de conviver com eles e sobreviver a 

eles. Os riscos fizeram parte das suas atividades, e João Cardoso Nascimento Júnior aprendeu a 

administrá-los. Era estrategista, inovador, foi criativo, lidou com o desconhecido, imaginando o futuro, 

transformando possibilidades em probabilidades, caos em harmonia, resumido-se, por exemplo, à 

iniciativa, capacidade de assumir riscos, inovação, persistência, aceitação às mudanças, confiança, 

senso de urgência para aproveitar as oportunidades, percepção ativa, desejo de evoluir, gana de vencer 

transformando idéias em realidade e disposição para trabalhar com comprometimento, dentre tantas 

outras.  

 Em 1972 recusou a reeleição para ocupar novamente o cargo de Reitor. No entanto, para 

surpresa de muitos, aceitou o convite do governador Paulo Barreto de Menezes para ocupar o cargo de 

secretário de Educação e Cultura do Estado de Sergipe, onde foi responsável pela implantação de mais 

uma mudança na educação brasileira, a Reforma de Ensino de 1º e 2º Graus, Lei 5.692/71.  

Nas memórias pessoais e coletivas revividas através dos depoimentos e dos documentos, 

muitos foram os que aplaudiram seus feitos na educação; e em reconhecimento foi agraciado diversas 

                                                 
396 BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. 2ª edição. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.  
(p.36). 
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vezes pela sua atuação como um defensor imbatível da educação de qualidade no ensino público em 

Sergipe. Ao construir essa trajetória, observei atualmente o esquecimento do nome do professor João 

Cardoso Nascimento Júnior na memória da educação em Sergipe. Na história de sua “filha mais 

ilustre”, encontrei um retrato seu na sala do Conselho do Universitário compondo a galeria dos ex-

reitores.  

No Campus da Saúde da UFS, o nome do Professor João Cardoso, após uma campanha 

levantada pelos seus ex-alunos do curso de Medicina, em reconhecimento da comunidade médica pelo 

trabalho que ele desenvolveu dentro dessa instituição de ensino superior. Em 24 de julho de 2001, em 

solenidade de inauguração foi descerado um pedestal “Prof. João Cardoso Nascimento Júnior”, 

oficializando o nome do campus.  

 Na busca para complementar as homenagens prestadas ao Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior, fui até o Campus, verificar e registrar através de fotografia o citado pedestal, ao chegar 

contactei com o senhor Eraldo Nascimento Oliveira, chefe da manunteção do Campus da Saúde e pedi 

para ver o pedestal onde estava a placa contendo o nome do Professor João Cardoso e a data de 

inauguração do Campus. O senhor Eraldo disse que o pedestal não mais existia, pois teria sido 

danificado pela ação do tempo. A placa segundo o chefe de manunteção foi confeccionada em 

alumínio com letras plotadas e com a chuva as letras apagaram-se e a placa de alumínio enferrugou, 

logo depois foi derrubada por animais que entravam no Campus para se alimentar da grama ali 

existente.  

 Procurei a arquiteta do Campus da Saúde a senhora Denise Moura, responsável pela reforma 

que estava sendo feita, e indaguei sobre uma suposta reformulação no pedestal, ela me disse que não 

foi autorizada nenhuma reformulação deste, somente a guarita de entrada do Campus onde se encontra 

o nome do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, iria ser reformada. Mesmo assim pouco se faz 

na Universidade Federal de Sergipe para que história de homens que ajudaram a edificá-la, como o 

Professor João Cardoso Nascimento Júnior permaneça ativa na memória dos que fazem atualmente a 

citada instituição.   

A que se deve esse esquecimento? Na memória dos alunos, dos funcionários e da própria UFS 

não constam os feitos do seu primeiro Reitor. Muitos nem o conhecem e nem ouviram falar do seu 

nome.A memória, segundo Michel Pollak: 

 



 264 

Parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. 
Mas Maurice Halbwachs nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser 
entendida também, ou sobre tudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, 
como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes. 397 
 

 De acordo com as memórias de alguns ex-alunos do Professor João Cardoso, esse 

esquecimento da UFS em relação à figura do seu primeiro Reitor, pode ter ocorrido pelo fato de o 

Professor João Cardoso não ser um homem que mudava de opiniões constantemente. Era um homem 

seguro das decisões que tomava, e complementam suas memórias dizendo que João Cardoso 

Nascimento Júnior não era um homem de “maquiagem”. Outros relembram o fato de o primeiro Reitor 

não ter cassado os direitos estudantis dos discentes da UFS nos anos de 1969 e 1970, o que despertou 

sentimentos de discórdias entre alguns conselheiros que foram contra a sua decisão na época. Professor 

Hélio Araújo ressaltou em seu depoimento dizendo que o esquecimento da participação do Professor 

João Cardoso na construção da UFS, pode ter sido em virtude da sua aposentadoria, quando ele afasta-

se totalmente da Universidade para dedicar-se à Casa Maternal “Amélia Leite”, ou pela falta de 

convites para participar dos eventos proporcionados pela UFS enquanto estava vivo ou pela falta de 

memória dos que dirigem atualmente a universidade e complementa seu depoimento dizendo: 

  

A Universidade é muito madrasta, é terrível, porque ela usa seus funcionários até o 
momento que eles produzem ou estão trazendo para dentro dela benefícios, na hora 
que deixa de servi-la, já não chamam para participar de nada, a gente deixa de ser 
lembrado. Penso que foi isso que aconteceu com o Professor João Cardoso.398   

 Entre as honras, como reconhecimento do trabalho prestado pelo Professor João Cardoso em 

favor da educação no Brasil e especialmente em Sergipe, está a “Medalha do Mérito Universitário” 

pela contribuição, implantação e desenvolvimento da Universidade Federal de Sergipe, oferecida pelo 

Conselho Universitário da UFS, após proposta recebida dos: Departamento da Ciência, da Língua e da 

Literatura, do Instituto de Letras, Artes e Comunicação. Entre outras condecorações está a 

Condecoração de “Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Educativo” entregue pelo Presidente da 

República Emilio Garrastazu Médici, no dia 8 de junho de 1972. A imprensa Sergipana noticiou a 

premiação dizendo “João Cardoso tinha sido agraciado por Médici aos grandes serviços prestados à 

                                                 
397Cf. POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. In: Estudos Históricos. Vol. 5, n. 10. Rio de Janeiro, 1992. (p.2). 
398 Entrevista com Dr. Hélio Araújo professor e ex-diretor do Departamento de Medicina da UFS. 
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causa da Educação brasileira”.399 A comunicação foi feita ao Professor João Cardoso através de um 

RETEMEC enviado pelo ministro da Educação Jarbas Passarinho, que dizia que tinha a honra de 

comunicar ao ilustre amigo João Cardoso Nascimento Júnior o seu ingresso como “Cavaleiro da 

Ordem Nacional do Mérito Educativo”.  

Conforme consta na imagem a seguir: 

 

 
Figura 62: O Professor João Cardoso Nascimento Júnior sendo recebido pelo Presidente da 
República Emílio Garrastazu Médici em Brasília. Sem data. Sem autoria. Fonte: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso Nascimento Júnior.  

 
A seguir o Certificado de Condecoração de “Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Educativo”: 
 
 

                                                 
399 Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 26.5.1972. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Figura 63: Certificado da Ordem Nacional do Mérito Educativo, conferido ao Professor João 
Cardoso Nascimento Júnior. Data: 25.5.1972.400 Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso 
Nascimento Júnior. 

                                                 
400 Imagem da Medalha de Cavaleiro da Ordem do Mérito Educativo encontra-se no Quadro de Homenagens. 
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 Além dessa homenagem, o Professor João Cardoso Nascimento Júnior recebeu a “Medalha de 

Mérito Cultural Inácio Joaquim Barbosa”, concedida pela Prefeitura Municipal de Aracaju em 17 de 

março de 1976, por considerar os relevantes serviços prestados a esta cidade pelo professor Doutor 

João Cardoso Nascimento Júnior.  

 

 
Figura 64: Entrega da Medalha do Mérito Cultural Inácio Joaquim Barbosa ao Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior pelo Diretor de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Aracaju (ao fundo o 
Prefeito de Aracaju na época, o Senhor João Alves Filho). Data: 17.3.1976. Autoria: Jorge Moreira 
Fotografias em Geral. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso.401  

 
  

                                                 
401 Imagem da Medalha do Mérito Cultural Inácio Joaquim Barbosa concedida ao Professor João Cardoso encontra-se no 
Quadro de Homenagem. 
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Entre outras homenagens recebidas pelo Professor João Cardoso está o Título de “Professor 

Honoris Causa”, concedido pelo Conservatório de Música de Sergipe e pela Ordem dos Músicos do 

Brasil, no dia 30 de novembro de 1974, quando ainda secretário de Educação e Cultura de Sergipe, 

cuja solenidade aconteceu no Auditório Villa-Lobos no Conservatório de Música de Sergipe.  

 Em 1970, o Professor João Cardoso amante da música clássica e pré-classica autorizou na sua 

gestão como primeiro Reitor da UFS a criação do Coral da Universidade Federal de Sergipe, tendo 

como seu primeiro regente o Maestro Antônio Carlos Plech. O objetivo do grupo vocal misto era 

agregar alunos, professores, funcionários, ex-alunos da UFS e pessoas da comunidade, constituindo 

assim um grupo de idealistas que embora amadores trabalhassem para alcançar o sucesso desejado. A 

primeira apresentação em público foi no dia 5 de dezembro de 1970 no Teatro Atheneu. Em 15 de 

dezembro de 1990 o Coral da UFS ao completar 20 anos de existência homenageou o Professor João 

Cardoso pelo incentivo a arte e a cultura no estado sergipano. O concerto de homenagem aconteceu no 

Auditório Villa-Lobos no Conservatório de Música de Sergipe. 

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior recebeu também Título de “Cidadão 

Aracajuano”, de acordo com a Resolução nº. “9/69 da Câmara Municipal de Aracaju. Em 17 de 

outubro de 1980, o “Diploma e a Medalha Nilo Peçanha”, esta criada pelo Decreto nº. 60.902, como 

reconhecimento aos relevantes serviços prestado a Educação às Escolas Técnicas Federais e ao ensino 

profissional. A solenidade de entrega da medalha deu-se no Auditório Pedro Brás na Escola Técnica 

Federal de Sergipe (atualmente CEFET – Centro Federal de Eduacação Tecnológica de Sergipe). Em 

20 de julho de 1973, o Professor João Cardoso recebeu da Comissão de Alto Nível do Ministério da 

Aeronáutica o Diploma e o Medalhão comemorativo à passagem do Centenário de nascimento de 

Alberto Santos Dumont”, pela sua participação valiosa e meritória nas homenagens em Sergipe.402 

 Era sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe desde 2 de agosto de 1950, o 

titulo de socio foi assinado pelo Presidente Dr. João Batista Garcia Moreno, registrado no livro 

competente, à Folha 34, do livro nº. 2. E um dos sócios-fundadores do Lions Clube de Sergipe. Em 

1958 como presidente da instituição, organizou o I Fórum Econômico de Sergipe, com a participação 

de vários setores da sociedade sergipana da época.  

                                                 
402 Fonte: Informações obtidas no Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Honras e Méritos 403 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
403 Algumas das homenagens prestadas ao Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Fontes: Todas as Medalhas 
pertencem ao acervo pessoal de João Cardoso Nascimento Júnior no quadro só estão alguma das condecorações recebidas 
pelo Professor João Cardoso. (nota da autora). 
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 A Universidade Federal de Sergipe, em comemorações aos seus dez anos de existência, 

convidou o primeiro Reitor João Cardoso Nascimento Júnior, para fazer-se presente na Comissão 

Organizadora, a pedido do então Reitor José Aloísio de Campos, e também participou como convidado 

das comemorações do aniversário da “sua Filha ilustre” quando foi lembrando com poucas palavras no 

discurso proferido pela senhora Nazaré Magno Dantas, que era chefe de gabinete do Reitor e na época 

representou o corpo administrativo da UFS. 

  Com gratidão pela participação do Professor João Cardoso na UFS, o professor José Silvério 

Leite Fontes fez em seu discurso uma bela homenagem ao primeiro Reitor João Cardoso, exaltando os 

seus feitos, assim como o fez o Senador Lourival Baptista.  

 Em seus dezoitos anos de existência, completando sua maioridade a UFS lembrou o seu 

primeiro Reitor João Cardoso, somente com uma pequena matéria no Boletim de Notícias da UFS404 e 

não foi convidado para participar das comemorações. No ano de 1988 quando a UFS comemorava os 

seus 20 anos de fundação, pouco tempo depois do falecimento do Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior, este não foi homenageado nem com um minuto de silêncio pedido aos presentes.  

Em protesto a essa desatenção a professora Núbia Marques escreveu:  

 

Lamentavelmente Dr. João não estava presente aos 20 anos de sua filha que, nas suas 
comemorações, não o incluiu entre os homenageados, fato possível de reparos e 
precisa ser reconsiderado. A Universidade Federal de Sergipe, já não é sem tempo, 
necessita criar o setor de sua memória para que sejam lembrados e homenageados os 
que deram parte da sua vida à universidade, designando nomes de ruas e pracinhas 
da Cidade Universitária Dr. Aloísio de Campos aos citados. Não apenas isso, mas 
uma sala para contar sua história.405 
 

 Sendo um sujeito histórico, o tempo e a memória fazem com que o recordar seja um ato 

coletivo que está intrinsecamente ligado a um contexto de natureza social. E há um tempo que engloba 

uma construção, uma noção historicamente determinada; portanto, a lembrança é a recordação de um 

tempo revivido.  

 Entre as memórias revividas destaquei a homenagem que a Universidade Tiradentes (UNIT) 

fez ao primeiro Reitor da UFS Professor João Cardoso Nascimento Júnior, escolhendo o seu nome 
                                                 
404 Boletim de Notíciais da Universidade Federal de Sergipe. Ano I. Nº. 02. Campus Universitário. Data: 23.5.1986. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso.  
405Cf. MARQUES, Núbia N. A difícil Reitoria. Jornal da Manhã. Caderno Opiniões/Debates. Data: 19 e 20 de junho de 
1988. Fonte: um recorte do Jornal da Manhã pertencente ao acervo particular da Família Cardoso (o artigo encontra 
noanexo 27).  
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para as turmas de bacharelados e licenciados, daquela bem conceituada instituição de Ensino Superior 

do ano de 1998, fazendo uma justa homenagem a esse professor por seus serviços no ano em que a 

UFS comemorava o seu 30º ano de fundação:  

 

A Unit fez uma homenagem a ele, todas as turmas desse ano tiveram o nome dele, 
uma universidade particular. E ele trabalhou tanto como o primeiro Reitor da 
Universidade Federal. Todo mundo que se aproximada dele gostava, simpatizava, 
porque ele não mantinha distância, era amigo. Adversários, na época, não me lembro, 
mas devia ter, porque em todo setor tem, tem a inveja, isso acontece muito... Agora 
ele, era uma pessoa que não ligava para nada disso.406 
 

  Em 24 de julho de 2001 a UFS volta a relembrar o seu primeiro Reitor, quando denominou o 

complexo onde funcionam os cursos da área de saúde da UFS, “de Campus da Saúde Professor João 

Cardoso Nascimento Júnior”, localizado no Bairro Sanatório. Em 1988, na gestão do Dr. Antônio 

Samarone de Santana como secretário de Saúde do Município, na administração de Jackson Barreto 

Lima como prefeito municipal de Aracaju, foi inaugurado o “Posto de Saúde Dr. João Cardoso 

Nascimento Júnior”. Na inauguração o Professor João Cardoso, não estava mais presente entre nós, 

para representá-lo e homenageá-lo estava sua fiel companheira Dona Juracy Flores Cardoso. Dr. 

Antônio Samarone foi também ex-aluno do Professor João Cardoso no Curso de Medicina da UFS e 

Jackson Barreto Lima, foi um dos estudantes que teriam seus direitos estudantis cassados pela ditadura 

militar se não fosse à firme decisão do primeiro Reitor da UFS João Cardoso Nacimento Júnior em 

1969. 

 Em 1989, o secretário de Educação do Estado de Sergipe o senhor Antônio Fontes Leite no 

governo de Antônio Valadares, cria um Centro onde eram atendidas crianças com necessidades 

especiais e em homenagem ao amigo dar o nome de “Centro de Educação Especial Professor João 

Cardoso Nascimento Júnior”, pela colaboração que ele deu a Educação Especial em Sergipe. O Centro 

em 2005 passou a ser chamado de “Escola de Educação Especial Professor João Cardoso Nascimento 

Júnior”. 

 Nos últimos anos, a Universidade Federal de Sergipe tem comemorado os seus aniversários, 

esquecendo os que contribuíram com o seu crescimento; e o Professor João Cardoso é um desses 

nomes. Em 2007, no seu aniversario de 39 anos, a UFS sequer lembrou que teve um dia um primeiro 

                                                 
406 Entrevista com a Senhora Aydê Matos de Oliveira, ex-aluna da Escola de Serviço Social e Assistente Social da Casa 
Maternal “Amélia Leite”, concedida a autora em 3.9.2007. 
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Reitor.  É preciso criar lugares de memória para que esta possa existir em algum lugar. Por este motivo 

é preciso pensar em lugares de memória. Portanto, a História precisa transformar o termo “memória”. 

Assim, a História institucionalizará e oficializará a memória, e daí já não produziremos mais memórias 

e sim História.  

Michel Pollak disse que: 

 

Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, 
silêncios,’ não-ditos’. As fronteiras desses silêncios e ‘não-ditos’ com o 
esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques 
e estão em perpétuo deslocamento.407 
 

 Entres os outros legados encontram-se seus escritos. Crônicas, artigos para jornais e periódicos 

médicos, que relatam a coordenação e elaboração de trabalhos durante a sua trajetória profissional 

dentro da área médica. Encontrei também um livro inacabado, escrito numa velha agenda de 1974, 

proporcionando ao leitor um passeio pela civilização grego-romana. Escritos que mostram um homem 

de uma cultura erudita; conhecedor da história; um apreciador da literatura.  

Entre seus autores preferidos, encontrou-se Luiz da Câmara Cascudo, Carlos Drummond de 

Andrade e Franz Kafka “o pensador”, além de ser um leitor assíduo do Jornal do Brasil e da Folha de 

São Paulo dos quais era assinante. No seu acervo pessoal ele guardou vários exemplares desses jornais, 

principalmente dos cadernos de cultura e política. 

 Entre outros escritos, encontra-se um caderno brochura da Livraria Regina, datado 1936, onde 

estão escritos poemas de Guilherme de Almeida e de outros escritores. Os poemas estão manuscritos e 

traduzidos para o francês. João Cardoso Nascimento Júnior “o poeta”. 

 Em seu acervo pessoal estavam algumas crônicas escritas no ano de 1963 para serem lidas na 

Rádio Cultura pelo radialista Raimundo Luis da Silva, às 20 horas no Programa Nossa Opinião. A 

sociedade sergipana da época passava por transformações. O governo estava nas mãos de Seixas 

Dórea, que visava para o povo de Sergipe à paz a qualquer preço.408 O Movimento de Educação de 

Base irradiou-se no Estado; o Partido Comunista Brasileiro infiltrara-se nesse movimento e junto a 

eles vários grupos de vanguardas. Os textos radiofônicos naquele contexto histórico sergipano, às 

                                                 
407 POLLACK, Michel. Memória, esqueciemento e silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, (p. 3-
15). 
408Cf. DANTAS, José Ibarê. História de Sergipe: República (1889-20000. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2004. 
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vésperas do golpe militar, eram escritos por intelectuais e lidos pelos radialistas em diversas áreas 

urbanas e rurais, e tinham o apoio da ala progressista da Igreja Católica. No caso de Sergipe, a figura 

representativa desse movimento era Dom José Vicente Távora.  

 A partir das crônicas, pode-se pensar sobre as relações entre o tempo narrado e o tempo 

experimentado pelo cronista João Cardoso Nascimento Júnior, o cotidiano e o que mais 

profundamente ele viveu. Traduzindo em sua escrita uma construção social do seu tempo e de uma 

camada da sociedade e da percepção do tempo vivido por ele. A crônica e a história são formas de 

escritas que elaboram a passagem do tempo, a memória de uma sociedade. João Cardoso desempenhou 

neste contexto social o papel de intérprete da memória coletiva de um determinado grupo ou de vários 

grupos sociais em Sergipe. Ao escrever para o Programa Nossa Opinião, ele interpretou, elaborou e 

reelaborou a memória e a história da sociedade sergipana do ano de 1963. 

 Assim, como indica Maria Rita de Almeida Toledo:  

 

A reconstrução da evolução da cultura de um determinado organismo social, por um 
lado, tem sua especificidade, sua peculiaridade, sua história. Por outro, está 
submetida às leis gerais da evolução de qualquer sociedade, de qualquer cultura. O 
método científico da Sociologia tem que açambarcar essas diferentes perspectivas do 
processo histórico. A educação portanto, é via de acesso segura para a analise e 
interpretação, por suas peculiaridades e suas funções dentro do organismo social, 
possibilitando ao investigador apanhar as diferentes dimensões que devem constituir 
seu estudo.409           

   

 A memória, através de diferentes registros, tornou-se matéria-prima para os estudos históricos e 

contribuiu para a elaboração das identidades. A crônica é também um gênero literário que se propõe 

refletir sobre aspectos da vida cotidiana de forma breve. E aquelas escritas pelo Professor João 

Cardoso traziam um cunho jornalístico, pois abordavam enfoques da atualidade e questões políticas e 

econômicas da época.   

 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior também publicou outros trabalhos, entre os quais 

destaco: O problema da Infância, publicado no Boletim do Centro de Estudos do Hospital de Cirurgia 

                                                 
409Cf. TOLEDO, Maria Rita de Almeida.  Fernando de Azevedo e a Cultura Brasileira ou as aventuras e desventuras 
do criador e da criatura. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica – PUC. (Dissertação de Mestrado), 1995, (p.130). 
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e o Inquérito de Mortalidade Infantil (1950-1954), publicado pelo Departamento Nacional da 

Criança.410  

Encontrei também três artigos escritos para o jornal “A Cruzada”, intitulados “Lições sobre um 

Fórum Econômico”. Estes artigos foram publicados em três séries de reportagens, editadas entre os 

dias 14, 21 e 24 de junho de 1958. O Fórum Econômico foi realizado e organizado pelo Lions Club de 

Aracaju, que na época tinha como presidente o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, cujo objetivo era 

esclarecer a sociedade sergipana sobre as reais possibilidades do Estado e suas perspectivas de 

crescimento.  

 No primeiro artigo publicado no dia 14 de junho o Dr. João Cardoso escreveu no preâmbulo do 

artigo, chamando a atenção para o descaso do governo federal a Sergipe dizendo: “Estamos sós”, um 

grito de advertência elucidativa como ele dizia, chamando a atenção também para a situação do 

Nordeste, que era uma das regiões mais pobres do mundo naquele contexto histórico e social de 1958. 

Sergipe, segundo o Dr. João Cardoso refletia a pobreza do Nordeste.  

Ele iniciava seu artigo jornalístico dizendo: 

 

Por razões de formação e função, não seria eu o indicado para apreciar devidamente 
na imprensa o entre nós inédito acontecimento e dêle [sic] fazendo uma análise 
profícua, sob o ponto de vista estritamente econômico. Mas, dificuldades e 
facilidades, encontradas por nós outros nos vários campos sociais onde exercemos 
nossas atividades, melhoramos a vida do povo, ou nos consumidores na importância 
e nas decepções decorrem das situações apresentadas e debatidas no Fórum e das 
providências ali sugeridas e recomendadas. Porisso [sic] a oferta generosa de A 
Cruzada surgiu para mim como uma oportunidade singular, sem fugir a um dever 
cívico. [...].411    

 
 Em seus três artigos Dr. João Cardoso chamou atenção para o incentivo à agricultura sergipana, 

para a seca que assolava a região naquela época e para as descobertas das Jazidas de salgema do 

Cotinguiba, as quais precisavam ser exploradas, melhorando a situação da população do Estado de 

Sergipe que “estava calamitosa”. Essas Jazidas, para Dr. João Cardoso eram um caminho para 

melhoria da qualidade de vida e dignidade de seu povo e uma possibilidade de crescimento econômico 

do Estado.  

                                                 
410 Não localizei esses trabalhos, apesar de ter realizado várias visitas aos arquivos do IHGS e do Hospital de Cirurgia. 
(nota da autora). 
411 NASCIMENTO Júnior, João Cardoso. Lições de um Fórum Econômico. Jornal “A Cruzada”. 3ª página. Data: 14 de 
junho de 1958. Fonte: Acervo pessoal de João Cardoso Nascimento Júnior. 
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 O Professor João Cardoso Nascimento Júnior, participou do atendimento aos flagelados da 

seca, em Vitória da Conquista no Estado da Bahia, onde organizou e chefiou os atendimentos as 

unidades localizadas naquela região da Bahia afetada pela seca em 1952, onde passou três meses 

proporcionando distribuição de alimentos, campanhas de vacinação e os cuidados médicos necessários 

para os que sofriam com aquela terrível estiagem no sertão baiano no inícios da década de 1950. Dr. 

João Cardoso participou também das campanhas em favor dos flagelados da seca aqui no Estado de 

Sergipe. 

 Em 8 de janeiro de 1988, o Professor João Cardoso Nascimento Júnior faleceu no Hospital São 

Lucas, a causa morte foi uma Embolia Pulmonar,  possivelmente ocorrida pelo tabagismo. Entre as 

homenagens póstumas412 feitas a ele estão vários textos e crônicas escritos por amigos, admiradores, 

colegas de trabalho e familiares. Deixou viúva Dona Juracy Flores Cardoso com quem foi casado por 

42 anos e os filhos Ângela Maria, João Cláudio, Luciano, Silvana e Márcia Maria.   

 Para que sua história fosse escrita, João Cardoso Nascimento Júnior escreveu e guardou suas 

memórias; portanto, nenhuma fonte analisada falou por si. Foram muitas as mediações entre os 

documentos e as leituras possíveis, qualquer que fosses a sua natureza: depoimentos orais; documentos 

oficiais e pessoais; textos impressos; manuscritos; fotos entre outros. De cada um desdes vestígios 

procurei extrair informações e em outros dependia das perguntas que fiz ao analisá-los  ou dos 

silêncios que eles me ofereciam:  

A historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot constatou que: 

 

O conjunto dos documentos do baú de memórias carregava uma simultaneidade de 
trajetórias, vozes que compunham ‘melodias e hamonias, ruídos e sons, regras e 
improvisações’. Como ‘lugar de memória’ – funcionou como depositário do processo 
de construção da identidade profissional. Lugares de memórias – assim como a 
identidade – não são lineares, monolíticos. Encerram esquecimento, exaltação e 
silêncio. Contraditoriamente, quebram, relativisam, rompem com eles.413 
 

 Reformulei questões, utilizei e atualizei as interrogações que o presente faz no decorrer da 

construção da pesquisa ao passado. Um dos meus desafios foi juntar as peças desse quebra-cabeça, as 

                                                 
412 As homenagens póstumas encontram-se num anexo denominado  Um réquiem de adeus. 
413Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, Bastidores de Histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002, (p. 51 e 52).   
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quais foram aparentemente desconexas, e na narrativa, fui conferindo-lhes sentido – este que, de uma 

forma ou de outra, esteve presente na vida de João Cardoso Nascimento Júnior.  

Fecho e guardo aqui o seu “baú de memória”...  
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Considerações Finais 

 

O biógrafo sabe que ele jamais chegará ao final de seu trabalho, qualquer que seja o 
número de fontes documentais que consiga exumar. Novas pistas se abrem e ele se 
arisca a nessas se enredar.414 

 

 Na esfera da abordagem biográfica, uma história de vida ou trajetória deve ser entendida como 

um caminho de conhecimentos do mundo apresentado e apropriado através da subjetividade dos 

sujeitos que decidi biografar. A relevância do estudo aqui apresentado teve como objetivo reconstruir a 

trajetória do Professor João Cardoso Nascimento Júnior, como médico e professor, apontando os 

traços que marcaram sua presença no cenário educacional, social e histórico sergipano. O objetivo 

desse estudo, foi também trazer para a construção dos Estudos Biográficos na História da Educação 

em Sergipe a colaboração significativa desse intelectual, com o intuito de compreender os aspectos da 

história da profissão docente no ensino superior em Sergipe. 

 Percebi as inúmeras possibilidades que a abordagem biográfica ofereceu para a construção da 

pesquisa histórica e em particular para compreensão do determinado contexto da historiografia 

educacional sergipana, empreendendo o exercício fascinante de garimpar memórias, reconstruindo 

histórias de vida e a partir delas apropriar-me de saberes, conhecimentos, experiências e práticas que 

se tornaram imperceptíveis aos documentos. 

 Os trabalhos historiográficos que atualmente se destinam a estudar trajetórias de vida parecem 

não ter fim. Muitas vezes esses estudos excedem as linhas da pesquisa e inúmeras questões ficam sem 

respostas. Será que quando optamos em reconstruir uma trajetória de vida conseguimos esgotar a vida 

do personagem estudado?  

Neste sentido a historiadora Vavy Pacheco Borges advertiu: 

 
O perigo de uma falsificação por meio desse finalismo tem que estar bem claro desde 
o início da pesquisa: é preciso tomar cuidado para não mostrar que a vida se 
encaminha para o final que teve, que tudo que aconteceu foi para levar a pessoa 
àquele papel na história, àquele final de vida.  

 
 

                                                 
414 Cf. BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005. (p.220). 
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 Recolhi depoimentos, testemunhos e os armazenei. Memórias individuais e coletivas foram 

revividas. Tentei problematizar, mas não foi possível; apenas apresentei João Cardoso Nascimento 

Júnior através dos vestígios deixados por ele em seu acervo pessoal ou por outros que busquei em 

arquivos oficiais. 

 E as dúvidas mais uma vez reapareciam: Quais fontes selecionar para compor o fio dessa 

trajetória? No percalço da pesquisa, as fontes eram algumas vezes escassas e outras, muitas vezes 

apresentavam-se em excesso. Jacques Le Goff ressaltou em seus estudos que a Biografia é tarefa 

difícil para um pesquisador.415 Trilhar os caminhos percorridos por João Cardoso Nascimento Júnior 

exigiu zelo com as inferências e perspicácia para encontrar testemunhos que revelassem fatos que eu 

ainda desconhecia do personagem que resolvi biografar. Muitos falaram, outros se calaram. Em 

algumas fontes, as fragilidades expostas; em outras, as críticas. Busquei algo que me ajudasse a 

desconfiar dos esquemas interpretativos e elaborados. Resolvi apenas interpretá-los.  

 Ao narrar as experiências do Professor João Cardoso, compreendi sua trajetória não como uma 

reprodução de fatos passados, mas como uma reconstrução congruente da compreensão atual, 

fazendo-o sujeito da sua própria história, através das suas emoções, das suas decisões e escolhas. A 

narrativa utilizada para a construção deste texto não se limitou apenas à reconstrução do passado, mas 

se preocupou em expressar a compreensão de momentos vivenciados pelo personagem João Cardoso 

Nascimento Júnior.  

 Através da história foi possível elaborar uma pós-história, dando significado a um conjunto de 

significados. O esforço de interpretar essa trajetória, apontando sua importância para os estudos 

biográficos na História da Educação em Sergipe, foi providencial, pois tinha como objetivo narrar a 

história de vida desse intelectual da educação, trazendo-o de volta, dando-lhe voz outra vez, tirando-o 

do esquecimento.  

 Para o historiador e professor Jorge Carvalho do Nascimento: 

 

A reconstrução das trajetórias dos intelectuais pode ser feita através dos registros de 
suas experiências de vida: registros de imprensa, documentos institucionais e 
particulares referentes à formação, atuação profissional e política , atas, relatórios, 
processos, teses, depoimentos (orais e escritos), cartas e fotografias.416  

                                                 
415 LE GOFF. Jacques. São Luís. 3ª Edição Rio de Janeiro. São Paulo: Editora Record, 2002. 
416 NASCIMENTO. Jorge Carvalho. Intelectuais da Educação: Silvio Romero, José Calasans e outros professores. 
Maceió: EDUFAL, 2007, (p. 97). 
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 No caso desta pesquisa, os documentos coletados e analisados, demandaram outros caminhos 

para pesquisa historiográfica em Sergipe. Alguns personagens citados no texto esperam por um estudo 

dentro da abordagem biográfica, nomes como dos professores Nestor Piva, João Batista Garcia 

Moreno e as mulheres pioneiras no Serviço Social em Sergipe, entre outros nomes que ocuparam 

cargos de destaque no cenário educacional sergipano e que ainda se encontram em silêncio, à espera 

de um pesquisador para trazê-los de volta a memória coletiva e individual, transformando essas 

memórias em histórias de vida. Participando à essa história novos atores sociais que contribuíram para 

a História da Educação em Sergipe.  

 A metodologia escolhida para construção deste estudo inseriu-se na perspectiva da Abordagem 

Biográfica, em que me utilizei da narrativa para entender o significado dos caminhos trilhados pelo 

ator social João Cardoso Nascimento Júnior, os quais segui através das fontes documentais e orais para 

construir sua história de vida, trazendo para a narrativa as representações e apropriações do mundo 

vivenciado por ele, através das suas memórias e pelas experiências compartilhadas com seus 

familiares, amigos, ex-alunos e contemporâneos, que, por meio de seus depoimentos, ajudaram-me na 

construção deste trabalho. 

 O perfil que foi explanado nessas páginas foi apenas um recorte do caminho traçado por João 

Cardoso Nascimento Júnior. Mesmo delimitando um marco temporal, inicialmente pelo período de 

1945, ano em que ele inicia sua carreira profissional como médico formado pela conceituada 

Faculdade de Medicina da Bahia, até 1983, ano em que se aposentou, afastando-se das suas funções 

profissionais. 

 As apreciações elaboradas neste texto suplantaram esse limite. Isso porque para se entender a 

trajetória de um indivíduo é necessário buscar na sua formação familiar, educacional e profissional 

indícios que vão informar sobre as suas escolhas, as leituras efetuadas, sobre as suas posições 

epistemológicas e políticas. O pesquisador ao construir a trajetória de um sujeito singular tem que 

percebê-lo como um ser que está contido num sistema de redes sociais. E tem que saber que este 

indivíduo não pode ser apreendido, identificando somente as suas atuais conquistas ou os projetos que 

realizou. O pesquisador precisa perceber esse sujeito (ator) dentro de uma configuração que envolve 

outros atores sociais, lutas pelo poder, conflitos de interesses, buscando sua legitimidade no campo 

profissional e ideológico.    
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 É chegada a hora de fechar o “baú”, pois os caminhos já foram percorridos. O acervo pessoal 

do Professor João Cardoso já me acompanhava desde 2005, quando iniciei a minha trajetória como 

aluna em regime especial do Mestrado do NPGED-UFS. Parafraseando a historiadora Ana Chrystina 

Venâncio Mignot, fico imaginando o professor João Cardoso aposentado organizando o seu acervo 

pessoal um a um, numerando-os por grupos, como por exemplo: Ofícios pertencem ao Grupo B nº 12; 

Decretos ao Grupo A nº. 14 e assim sucessivamente. Vejo-o calar diante das “lembranças fugidias” ao 

remexer as suas relíquias, sentindo-se só, uma trajetória de sucesso reduzida a um povoamento de 

papéis. Ao remexer em seu “baú”, levava-o à solidão definitivamente.  

 A trajetória de João Cardoso Nascimento Júnior ainda tem muito para contar e contribuir com a 

História da Educação em Sergipe. Recorro novamente às palavras de Ana Chrystina V. Mignot que 

disse: “sua trajetória evidencia que a vida é mais complexa que as classificações. Em diferentes 

momentos, nos diversos espaços de atuação, demonstrou que entendia a educação como instrumento 

de ação política”.417    

 Ao reconstruir esta trajetória da Medicina ao Magistério, evidenciei as contribuições prestadas 

pelo Professor João Cardoso à educação sergipana.  Tracei o seu perfil como o primeiro Reitor da 

Universidade Federal de Sergipe, as qualidades de um administrador, as habilidades e a inteligência 

do médico e professor, que, sem se alterar, “desarmava seus desafetos”. Não achei inimigos; se tinha, 

não os encontrei, suavizei elogios; problematizei quando foi necessário.  

 Não apontei as fragilidades do homem aposentado que, mesmo integrado à Casa Maternal 

“Amélia Leite”, abateram-se sombras sobre a sua vida, com o inconcebível véu de tristeza que a 

depressão costuma trazer. Apagou-se a chama da vida do homem inconfundível João Cardoso 

Nascimento Júnior.  

 E como a historiadora Ana Chrystina Venâncio Mignot fez, eu tambem “recorri à ficção, 

mergulhei no baú de memórias, na historiografia, na literatura memoralística, nos depoimentos 

caleidoscopicamente. Selecionei. Valorizei, Abandonei. Não fiquei imune ao esquecimento, exaltação 

e silêncio”.418     

                                                 
417 Cf. MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Baú de Memórias, bastidores de histórias: o legado pioneiro de Armanda 
Álvaro Alberto. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. (p.324). 
418Idem a nota 416,  (p.64). 
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 E por fim, concluí que a Biografia é descrever a trajetória única de um ser único, original e 

irrepetível; é traçar-lhe a identidade refletida em atos e palavras; é cunhar-lhe a vida pelo testemunho 

do outrem. É interpretar o personagem escolhido, reconstruindo e revivendo suas ações como sujeito 

social. O mistério do singular é também um fortíssimo elemento constitutivo do imaginário cultural de 

qualquer sociedade ou mesmo de uma civilização.  
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______________, 15 de dezembro de 1971. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de dezembro de 1971. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 19 e 20 de dezembro de 1971. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 11 de fevereiro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de fevereiro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 24 de fevereiro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 1 de março de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 2 e 3 de março de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 7 e 8 de abril de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 26 de abril de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 16 de maio de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 17 de maio de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de maio de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
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______________, 20 de maio de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 26 de maio de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 3 de junho de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 23 de junho de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 7 de julho de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 11 de julho de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 16 de setembro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 19 de setembro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 10 de novembro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 24 de novembro de 1972. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 21 de março de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 28 de abril de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 12 de julho de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de agosto de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 23 de agosto de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 10 de novembro de 1973. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 17 e 18 de fevereiro de 1974. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 24 e 25 de março de 1974. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 26 de julho de 1974. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 15 de janeiro de 1975. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de janeiro de 1975. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 18 de março de 1975. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
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______________, 24 de abril de 1976. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 14 de agosto de 1976. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
______________, 27 de setembro de 1979. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
 
Jornal da Manhã, 19 e 20 de junho de 1988. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
Jornal de Sergipe, 2 de julho de 1982. Acervo de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
 
 
ARTIGOS 
 
BARRETO, Luiz Antônio. Secretário de Educação. Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 3 de junho de 
1972. Fonte: Acervo Pessoal do Professor João Cardoso. 
 
MARQUES, Núbia N. A difícil Reitoria. Jornal da Manhã. Caderno Opiniões/Debates. Data: 19 e 20 
de junho de 1988. Fonte: um recorte do Jornal da Manhã pertencente ao acervo particular da família 
Cardoso. 
 
NASCIMENTO Júnior, João Cardoso. Lições de um Fórum Econômico. Jornal A Cruzada. 3ª página. 
Data: 14 de junho de 1958. Fonte: Acervo pessoal de João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SILVA. José Paulino. UNIT homenageia 1º Reitor da UFS. Seção Variedades – Caderno C – página 
11. Jornal da Cidade. Data: 29.08.1998. Fonte: Acervo Particular da Família Cardoso.  
 
 
 
 
PERIÓDICOS e REVISTAS  
 
 
Boletim da Legião Brasileira de Assistência (LBA), abril, maio e junho de 1950. Acervo do IHGS.  
________________________________. Ano VII. Nº 34. 1952. Acervo do IHGS. 
 
Boletim de Notícias. Universidade Federal de Sergipe. Ano I. Nº 02. Campus Universitário, 23 de 
maio de 1986. Acervo de João Cardoso Nascimento Junior. Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso. 
 
BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº. 5.540 de 28/11/1968. In: SCHUCH, V.F. (Org.). Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Magistério. Porto Alegre: Sulina, 1972. Acervo da autora. 
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BRASIL UNIVERSITÁRIO. Anais Científicos. Ano XXVI. Nº 80. Data: janeiro de 1971 (p.12 e 13). 
Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
 
Caderno de Cultura do Estudante. Ano V. Nº 05. Ed. Professor João Cardoso Nascimento Junior. 
Universidade Federal de Sergipe, 1988. Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
 
KUHLMANN Jr. Moysés. Histórias da Educação Infantil brasileira. In: SAVIANI, Demerval; 
CUNHA, Luiz Antônio e CARVALHO, Marta Maria Chagas. 500 anos de Educação Escolar. Revista 
Brasileira de Educação - mai/jun/jul/ago, 2000. Nº 14. Número Especial. ANPED – Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Rio de Janeiro: Editora Autores Associados, 
2000 (p.09). Acervo da autora. 
 
MARQUES, Núbia N. A Difícil Reitoria. Cadernos de Cultura do Estudante. Ano V Nº 5 Ed. 
Professor João Cardoso do Nascimento Júnior. Universidade Federal de Sergipe, 1998. Acervo pessoal 
do Professor João Cardoso.  
 
MENDONÇA, Ana Waleska P. C. A Universidade no Brasil. In: SAVIANI, Demerval; CUNHA, Luiz 
Antônio e CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 500 anos de educação escolar. Revista Brasileira 
de Educação. Mai/jun/jul/ago de 2000 Nº. 14. ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação). Rio de Janeiro: Editora Autores Associados, 2000. Acervo da autora 
 
NASCIMENTO. Antônia Edurvalina. A Assistência ao estudante. In: Caderno de Cultura do 
Estudante. Prêmios Universitários 87. Ano IV. Nº. 05. Universidade Federal de Sergipe, 1987. 
Acervo da Universidade Federal de Sergipe  
 
Revista Destaque 70. Aracaju – Sergipe. Data: 1970. Acervo pessoal de João Cardoso Nascimento 
Júnior. 
 
Revista Alvorada. “Amarga frustração”.  Nº. 78. Ano VIII. Data: julho, 1974. Acervo do IHGS. 
 
______________. Seção Acontecências. Ano VII – nº. 75 – janeiro de 1974. Acervo do IHGS. 
 
Revista Jubileu de Ouro do Serviço Social. Departamento de Serviço Social da Universidade Federal 
de Sergipe, 2004. Acervo pessoal da autora. 
 
Revista Sergipana de Medicina. Vol. 1. Ano 1, junho de 1997. Acervo da Sociedade Médica de 
Sergipe. 
 
Separata da Revista Pediatria Prática. Vol. XX. Setembro e outubro. Fascículo 5. São Paulo, 1949. 
Acervo de João Cardoso Nascimento Junior. 
 
SERGIPE. Universidade Federal de Sergipe. Brasil Universitário. Uma edição de Anais Científicos. 
Ano XXVII – Número 84 – janeiro-fevereiro-março -1972. (p. 32).  Acervo pessoal do Professor João 
Cardoso.  
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SERGIPE. A Secretaria de Educação e Cultura no Governo de Paulo Barreto de Menezes. Data: 1971-
1974. Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
 
SILVA, Henrique Batista e. Sociedade Médica de Sergipe – 60 anos, publicado na Revista Sergipana 
de Medicina, nº. 01, de junho de 1997. Acervo da Sociedade Médica de Sergipe. 
 
SILVEIRA. Juracy. O Método de Aplicação à educação da saúde. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1944. (Coleção D.C. C -67). Acervo pessoal de João Cardoso Nascimento Junior.  
 
TIRADENTES Informe. Edição Especial. Data: novembro de 1988. Acervo pessoal de João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
OUTROS DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
BAHIA. Diploma de Médico Nº. 5677 – Livro M-4. Folha 167. Da Faculdade de Medicina da Bahia. 
Data: 25.11.1945. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
Cartas Pessoais.  Data: 8.12.1966. Fonte: Acervo Particular de Ângela Flores Cardoso.  
 
Carta destinada ao Arcebispo de Aracaju Dom José Vicente Távora, escrita pelo Professor João 
Cardoso. Data: 19 de março de 1964. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
Certificado de Aprovação no Curso de Puericultura e Administração do Departamento Nacional da 
Criança, registrado na Folha 15 do Livro 2 de 23 de janeiro de 1950. Acervo João Cardoso Nascimento 
Júnior. 
 
Crônicas escrita pelo Professor João Cardoso para o Programa “Nossa Opinião” da Rádio Cultura. 
Data: 16 de maio de 1963 e 14 de fevereiro de 1963. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
Crônica escrita pelo senhor Welington Elias em homenagem ao Professor João Cardoso. Acervo João 
Cardoso Nascimento Júnior. 
 
Curriculum Vitae de João Cardoso Nascimento Júnior. Data 5.1.1970. Acervo pessoal de João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
Poema escrito homenageando as suas alunas da 1ª Turma de Serviço Social de Sergipe. Manuscrito de 
autoria do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. Sem data. Acervo pessoal João Cardoso. 
 
RIO DE JANEIRO. Certificado de Conclusão do Curso de Extensão Universitária em “Puericultura 
Individual e Dietética Infantil”. Data: 6 de janeiro de 1947. Acervo Pessoal João Cardoso. 
 
RIO DE JANEIRO. Certificado do Curso de Aperfeiçoamento em “Cardiologia Infantil”. Data: 10 de 
janeiro de 1947. Na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Acervo João Cardoso Nascimento 
Júnior. 
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RIO DE JANEIRO. Certificado de Conclusão do Curso “Higiene Infantil e Dietética”- Departamento 
Nacional da Criança. Data: 20.09.1949. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIO. Certificado de Curso de Extensão Universitária “Puericultura Individual e 
Dietética”. Universidade do Brasil. Data 06.01.1947. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Curso de Extensão Universitária “Clinica do recém-nascido”. Departamento 
Nacional da Criança. Data: 6.12.1949. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Curso de Aperfeiçoamento “Cardiologia Infantil”. Universidade do Brasil. Data: 
10.1.1947. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Certificado de Habilitação. Nº. 16347.  Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento. 
Data: 4.1.1950. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. XI Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria – Petrópolis. Data: 15.9.1956. 
Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Curso de Extensão “Epilepsia da criança”. Universidade do Brasil. Data: 
6.12.1949. Acervo Pessoal. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Curso de Extensão “Patologia do recém-nascido”. Universidade do Brasil. Data: 
6.12.1949. Acervo Pessoal de João Cardoso. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Departamento Nacional da Criança. “Curso de Puericultura e Administração”. 
Aprovação no concurso para o quadro de médico do Ministério da Saúde. Data: 23.1.1950. Acervo 
João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Diário Oficial da União. Data: 5.9.1950. Nomeação do Médico João Cardoso 
Nascimento Júnior para o Quadro efetivo do Ministério da Saúde. João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
RIO DE JANEIRO. Carta de Dr. Rinaldo de Lamare para o Dr. João Cardoso. Data: Maio de 1958. 
Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Secretaria de Educação e Cultura do Estado de. Decreto-lei de Nº. 10.313 de 10 de março 
de 1989. Criação do Centro de Educação Especial João Cardoso Nascimento Júnior. Acervo Inspetoria 
Pública de Ensino de Sergipe.  
 
SERGIPE. Carteira de Identidade Médica. Nº. 09. Registro de inscrição no Conselho Regional de 
Medicina de Sergipe. data: 20.7.1959. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Discurso do Drº. João Cardoso. Diretor do Centro de Puericultura Martagão gesteira do 
Hospital de Cirurgia.  Data:14/6/1956. Acervo Pessoal João Cardoso. 
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SERGIPE. Governo do Estado de. Decreto de nomeação. Data: 12 de janeiro de 1949. Acervo Pessoal 
João Cardoso. 
 
SERGIPE. Certidão da Contadoria Geral do Departamento da Fazenda do Estado de Sergipe – 
Processado Nº 5.668/51- espécie de documento: Requerimento do Interessado João Cardoso 
Nascimento Júnior (Médico). Data: 16 de junho de 1951. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Declaração de Compromisso de Bolsista da Legião Brasileira de Assistência. Data: Rio De 
Janeiro, 6 de maio de 1949. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Contratos de Locação de Serviços entre o Drº João Cardoso Nascimento Júnior e a Legião 
Brasileira de Assistência –LBA- Secção de Sergipe Representada pelo Presidente Olímpio de Souza 
Campos. Datados: 5.5.1950 a 31.12.1950.  Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Atestado de Comprovação de Cargo assumido no IPAIS. Data: 26.5.1950 
 
SERGIPE. Portaria Nº. 10/50. Designando o Medico Puericultor Classe 11, João Cardoso Nascimento 
Júnior para exercer o Cargo de Chefe do Serviço da Capital, (s/c) ref. 13. Datado: 19 de outubro de 
1950. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Portaria Nº. 84 de 17 de agosto de 1954. Expedida pelo Ministério da Saúde. Acervo João 
Cardoso Nascimento Júnior 
 
SERGIPE. Decreto de 17 de julho de 1948. Acervo Pessoal João Cardoso. 
 
SERGIPE. Inquérito de número 001/54 da Escola de Serviço Social de Sergipe. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Oficio Circular nº. 012/77/FSS – Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de 
Sergipe. Data: 9.5 de 1977. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGPE. Convocação do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Serviço Social designando o 
Dr. João Cardoso Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de 2º 
Examinador. Data: 30 de abril de 1964. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Convocação do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Serviço Social designando 
o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de Presidente. 
Data: 7 de dezembro de 1964. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Convocação do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Serviço Social designando 
o Dr. João Cardoso Nascimento Júnior para compor a Banca Examinadora na condição de Presidente. 
Data: 10 de junho de 1965. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Atas da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 05 de janeiro de 1960 a 
26 de outubro de 1969. Acervo Departamento de Medicina da UFS 
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SERGIPE. Livro de Registro de Termo de Posse dos diretores da Faculdade de Medicina de Sergipe (p 
08). Termo de Posse do cargo do Professor João Cardoso como Diretor da Faculdade de Medicina. 
Data: 6. 2.1968. Acervo Departamento de Medicina da  UFS 
 
SERGIPE. Ata da Sessão Ordinária da Congregação da Faculdade de Medicina – P 71. Data: 
20.3.1968. Acervo Departamento de Medicina da  UFS 
 
SERGIPE. Ata da Sessão Extraordinária da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Data: 
6.8.1968. Acervo Departamento de Medicina da  UFS 
 
SERGIPE . Livro de TERMO de Posse da Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Termo 
de Posse do cargo de Diretor. Data; 27.9.1968. Acervo Departamento de Medicina da  UFS 
 
SERGIPE. Ata da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Termo de Posse da 
Diretoria e Vice-diretoria da Faculdade de Medicina da UFS. Data: 1º de outubro de1968. Acervo 
Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Oficio 29/57. Da Escola de Serviço Social para Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Data: 
20.11.1957. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Folder da Academia Sergipana de Medicina. Data 28.8.2007. Acervo da SOMESE. 
 
SERGIPE. Governo do Estado. Departamento de Saúde Pública. Contrato de prestação de serviço. 
Data: 10.10.19. Acervo Pessoal de João Cardoso. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Legião Brasileira de Assistência. Contratos de locação de serviço. Datas: 05.02.1950; 
06.05.1950; 07.08.1950. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
  
SERGIPE. Departamento de Saúde Pública. Atestado. Data: 13.2.1950. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Legião Brasileira de Assistência. Atesto de exercício de função como médico de Serviço de 
Higiene Infantil no Posto de Puericultura Darcy Vargas. Data: 13.2.1950. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior.  
 
SERGIPE. Legião Brasileira de Assistência. Portaria Nº. 11/50. Data: 7.10.1950. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Legião Brasileira de Assistência. Portaria Nº. 11/51. Data: 4.12.1951. Acervo Pessoal de 
João Cardoso. 
 
SERGIPE. Legião Brasileira de Assistência. Portaria Nº. 3/52. Data: 9.7.1952. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
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SERGIPE. Escola de Serviço Social de. Inquérito Nº 001/54. Data: dezembro de 1954. Acervo João 
Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Escola de Serviço Social de. Convocação para compor Banca Examinadora de TCC. Data: 
30.4.1964. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Escola de Serviço Social de. Convocação para compor Banca Examinadora de TCC. Data: 
7.12.1964. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Escola de Serviço Social de. Convocação para compor Banca Examinadora de TCC. Data: 
10.6.1965. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Convite dos Doutorandos da Faculdade de Medicina para o Drº. 
João Cardoso Nascimento Júnior. Data: 13.9.1966. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Carta do Dr. Lauro Hora para o Dr. João Cardoso. Data:10.09.1949. João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE, Sociedade Médica de. Diploma de Sócio Efetivo do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. 
Data: 14.6. 1951. Acervo João Cardoso Nascimento Júnior. 
 
SERGIPE. Escola de Serviço Social. Ata da 1ª Reunião Ordinária da Congregação. Data: 20.3.1954. 
Acervo do Departamento de Serviço Social da UFS.  
 
SERGIPE. Escola de Serviço Social. Ata de Inauguração Oficial. Data: 27.3.1954. Acervo do 
Departamento de Serviço Social da UFS.  
 
SERGIPE. Sociedade Médica de. Ata de Reunião Extraordinária. Data: 10.2.1954. Acervo da 
SOMESE. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Ata de Reunião da Congregação. Data: 12.1.1968. Acervo do 
Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Ata de Reunião da Congregação. Data. 20.3.1968. Acervo do 
Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Termo de Posse de Diretor. Data: 6.2.1968. Acervo do 
Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Termo de Posse de Diretor por motivo de renuncia do Professor 
João Cardoso. Data: 4.5.1968. Acervo do Departamento de Medicina da UFS.  
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Termo de Posse de Diretor e Vice-diretor da Faculdade de 
Medicina da Fundação Universidade Federal de Sergipe. Data: 1.10.1968. Acervo do Departamento de 
Medicina da UFS. 



 300 

 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Ata de Reunião Extraordinária. Data: 20.3.68. Acervo do 
Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Faculdade de Medicina. Ata de Reunião Ordinária. Escolha da Diretoria. Data: 12. 
01.1968. Acervo do Departamento de Medicina da UFS. 
 
SERGIPE. Atas do Conselho Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Acervo do CONSU. 
 
SERGIPE. Atas da Sociedade Protetora da Casa Maternal Amélia Leite. Acervo Casa Maternal Amélia 
Leite. 
 
TÍTULO. Membro da American Academy of Pediatrcs. Data: 15.10.1958. Acervo João Cardoso 
Nascimento Júnior. 
 
 
 
ENTREVISTAS 
 
 
ARAÚJO, Hélio. Entrevista concedida 16.1.2007 e conversa para esclarecimento de fatos por telefone 
em 7.10.2007.  
 
AZEVEDO. Guiomar. Guiomar. Entrevista por telefone em 11/9/2007. 
 
CARDOSO, Juracy Flores. Entrevista concedida em 09/8/2005; 22/6/2007, 12/7/2007 e 19.07.2007. 
Foram mantidas diversas conversas telefônicas entre a autora e a Família Cardoso. 
 
CARDOSO, João Claúdio Flores Cardoso. Entrevista concedida em 3/8/2005, 12.7.2005 e 19.07.2007.  
Foram mantidas diversas conversas telefônicas entre À autora e a família Cardoso. 
 
CARDOSO, Luciano Flores. Entrevista concedida em 19.7.2007.  
 
CRUZ, Antônio Leite. Entrevista concedida em 12.4.2007. Além de conversas ao telefone e por e-mail 
em 04.10.2007, 11.10.2007, 12.10.2007 e 13.4.2007.  
 
GAMA. João Augusto. Entrevista concedida em 2.1.2007. 
 
LEÃO, Silvana Flores Cardoso. Depoimentos por E-mail em 25.6.2007. 
 
LIMA, Ângela Maria Cardoso.  Entrevistas realizadas em 28.5.2005, 22/6/2007, 12/7/2007 e 
19.07.2007. Foram mantidas diversas conversas telefônicas entre a autora e a família Cardoso. 
 
LIMA. Bernardo Silva de. Entrevista concedida em 12.4.2007.  
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MACHADO. Manoel Cabral. Entrevista concedida em 13.9.2007. 
 
MELLO, João Lourenço de Paiva. Entrevista concedida em 18/05/2007. 
 
NASCIMENTO. Irmã Maria Aparecida do. (Edelvira Brito do Nascimento). Entrevistas concedidas 
por telefone. Datas: 2.4.2007, 3.4.2007, 4.4.2007, 6.4.2007 e 7.4.2007. Não foi possível a Irmã 
Aparecida me receber no Convento das Sacramentinas em Salvador porque a mesma encontra-se com 
problemas cardíacos e não foi autorizada pelos seus cardiologistas a minha visita.  
 
NUNES, Maria Thétis. Entrevista concedida em 11.7.2007. 
 
OLIVEIRA, Aydê Matos de. Entrevista concedida em 3/9/2007. Além de conversas por telefone em 
28.8.2007 e 30.8.2007.  
SANTOS, Maria Luiza. Conversei com seus familiares por telefone em 11/9/2007, a Sra. Maria Luiza 
encontrava-se no momento impossibilitada de atender por motivos de saúde.  
 
SOBRAL Júnior. Gonçalo da Silveira. Entrevista concedida em 06 /5/2005. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiros Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303 

 
    Anexo 1- Artigo escrito pelo professor João Paulino da Silva. Fonte: Jornal da Cidade. Variedades – caderno C. 
    Data: 11.8.1998, pertencente ao acervo particular da família Cardoso. 
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           Anexo 2. Fotografia do avô materno do Professor João Cardoso Nascimento   
    Júnior. Sem autoria. Sem data. Fonte: Acervo particular família Cardoso. 

 

Anexo 3. Convite de Formatura do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Data: 19.19.1945. Fonte: Acervo 
pessoal do Professor João Cardoso. 
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Continuação do Anexo 3. Lista dos formandos.  

 
 

 
  Anexo 4. Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. Curso de Cirurgia da Tuberculose. Data: 1943. Fonte: 
  Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Anexo 5: Certificado de Conclusão do Curso de Extensão Universitária em Puericultura Individual e Dietética 
Infantil, sob a orientação do professor Raymundo Sepúvelda Martagão Gesteira. Rio de Janeiro – 6 de janeiro 
de 1947. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Anexo 6: atestado de assiduidade do Dr. João Cardoso, quando prestou seus serviços como médico do Hospital Infantil 
da Fundação hospital de Cirurgia. Data: 26.5.1950. Assinado pelo Dr. José Machado de Souza. Fonte: Acervo pessoal 
do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. (frente e verso do documento). Observa-se acima do documento a 
ordem de classificação do acervo pessoal consultado. 
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Anexo 7: Decreto de nomeação. Data: 12.1.1949. Fonte: Acervo pessoal do Prof. 
João Cardoso. (observa-se acima a ordem de catalogação realizada por ele). 
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Anexo 8: Contratos de Locação e prestação de Sergipe entre os Dr. João Cardoso e a LBA. Datas: 5.2.1950 e 7.8.1950. (no 
anexo encontra-se somente dois contratos). Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso. (observa-se acima novamente a 
ordem de catalogação dos documentos, utilizada pelo Prof. João Cardoso). 
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Anexo 9. Outros certificados de cursos de especializações feitos pelo Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. 
Fonte: Acervo pessoal do Prof. João Cardoso.  
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Anexo 10: Título de sócio da “Fellon of the American Academy of Pediatrics” 
(Academia Americana de Pediatria) e a carta do Dr. de Lamare ( presidente do ramo 
brasileiro da A.A.P)  comunicando o aceite como sócio ao Dr.  João Cardoso na 
conceituada Academia de Pediatria Americana. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João 
Cardoso. 
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Anexo 11. Portaria nº. 11/50, nomeação do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, como 
Chefe do Serviço da Capital. Data: 19.10.1950. Fonte: Acervo pessoal do Prof. João 
Cardoso. 
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Anexo 12. Rascunho de uma carta enviada pelo Professor João Cardoso Nascimento 
Júnior ao Arcebispo Dom José Vicente Távora. Data: 19.3.1964. Fonte: Acervo pessoal 
do Professor João Cardoso.    
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Anexos 13 e 14: Convocações para participações do Professor João Cardoso Nascimento Júnior em Bancas Examinadoras de 
Trabalhos de Conclusão de Curso da Escola de Serviço Social de Sergipe. Datas: 7.12.1964 e 10.6.1965. Fontes: Acervo pessoal do 
Professor João Cardoso. 
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Anexo 15: Oficio 29/57 de 20 de novembro de 1957, em agradecimento ao Professor João 
Cardoso pelo Curso de Relação Humana. Ofício enviado pela Escola de Serviço Social de 
Sergipe. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso. 
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Anexo 16: Fotografia do Curso de Formação Familiar ministrado pelo Professor Dr. João Cardoso 
Nascimento Júnior. No verso da fotografia está escrito a seguinte dedicatória “Ao caríssimo Dr. João 
Cardoso a gratidão do Curso de Formação Familiar”. Data: 30.9.953. Fonte: Acervo particular da 
Família Cardoso. 
 

 
Anexo 17: Carteira de identidade médica do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior. 
Expedida pelo Conselho Regional de Medicina. Data: 20.7.1959. Fonte: Acervo pessoal 
do Professor João Cardoso. 
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Anexo 18: Ata da Sessão Ordinária do Conselho Regional de Medicina de Sergipe. Data: 
10.2.1954. Posse da nova diretoria. Fonte: Acervo documental do Conselho Regional de 
Medicina 
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Anexo 19: Professor João Cardoso no Seminário da Fundação de Serviços de Saúde Pública em Penedo-
AL. Data: 1962. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 
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Anexo 20: Livro de Registro de Termo de Posse dos diretores da Faculdade de Medicina de Sergipe (p 08). 
Termo de Posse do cargo do Professor João Cardoso como Diretor da Faculdade de Medicina. Data: 06. 
02.1968. Fonte: Acervo Documental do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. 
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Anexo 21: participação do Professor João Cardoso no Seminário Internacional de 
Administração Universitária na Universidade Federal de Santa Catarina. Data: 
2.10.1971. Sem autoria. Fonte: Acervo particular da família Cardoso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Anexo 22: O Reitor João Cardoso Nascimento Júnior e convidados na Implantação do 
Centro de Extensão Cultural e Atuação Comunitária (CECAC).  Sem autoria. Data: 
14.8.1971. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 
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Anexo 23. Projeto da vista frontal da entrada (guarita) do Campus da Saúde Professor João Cardoso 
Nascimento Júnior. Data: 10.3.2008. Projeto e desenho da arquiteta Denise Moura. Fonte: Prefeitura do 
Campus Universitário (PREFCAMP) da UFS. 
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Anexo 24. Ata da primeira Reunião Ordinária da Escola de Serviço Social. Data: 20.3.1954. Fonte: 
Acervo documental do Departamento de Serviço Social da UFS. 
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Anexo 25: Ofício nº. 111/70. Ministério da Saúde – Seção de Segurança Nacional. Data: 21.7.1965. Fonte: 
Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Anexo 26: Carta resposta do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior ao comunicado do SSN. 
Data: 4.8.1965. Fonte: Acervo pessoal do Professor João Cardoso Nascimento Júnior. 
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Anexo 27: Artigo escrito por Núbia Marques. Jornal da Manhã. Data: 19 e 20 de junho de 1988. 
Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 
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HOMENAGENS PÓSTUMAS 

 
UM RÉQUIEM DE ADEUS 
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As Homenagens Póstumas419 

 

Tributo ao Dr. João Cardoso do Nascimento Junior 

 

(Ao coração amargurado de Juracy e filhos) 

 

 Sempre que perdemos alguém a quem queremos muito, vem-nos à sensação de que uma 

lâmpada apagou seu clarão em nosso caminho. Tudo fica realmente sombrio e triste. Quando a notícia 

da morte de Dr.João Cardoso se espalhou na cidade, havia uma expressão só na face do povo: 

comoção e tristeza.  

 Todo mundo tem alguma coisa a lembrar daquele homem simples e modesto, cuja inteligência 

jamais invadiu o terreno alheio, cuja capacidade de querer, de ser amigo, de perdoar falhas dos outros, 

atingiu um ponto profundamente alto na vida. Ele sempre tinha algo bom a contar de alguém, uma 

réstea alegre de uma história qualquer lhe vinha à mente. Ele não deixava para depois, contava logo, 

falava em tom sincero e calmo das qualidades dos ausentes como se ali estivessem. 

 Ocupou vários cargos altos em nosso estado. Sua inteligência atravessou as barreiras de nossa 

terra, suas opiniões firmes e decididas fizeram-se balisas no campo universitário onde tanto valeu a sua 

grande personalidade. Sendo o Magnífico primeiro Reitor, foi, sem dúvida nenhuma um Reitor 

Magnífico. Deu o máximo de compreensão, de ajuda, de incentivo ao estudante, sobretudo ao 

estudante pobre, aquele que tinha medo de não vencer as etapas. 

 Houve uma época em que sua fortaleza de caráter se fez defesa de oprimidos e injustiçados. 

Nunca teve medo e nunca voltou atrás de decisões tomadas por uma pessoa, por uma causa, por um 

ideal. Claro que será muito difícil à família continuar o caminho sem este Chefe, como difícil será 

encontrarmos alguém com suas marcas nas areias do tempo.  

 Imagino que nos céus, onde nossa imaginação repousa, sobretudo nestes períodos em que 

atravessamos o túnel indefinido da saudade, eu imagino a alegria dos velhos amigos que já se foram, 

das crianças que para salvá-las fez heróicos esforços, das mulheres pobres para as quais ele sempre 

teve uma palavra de conforto, um abraço de paz em meio às suas angústias, sim, suponho que houve 
                                                 
419 As homenagens póstumas prestadas ao Professor João Cardoso na ocasião do seu falecimento foram muitos, mais para 
compor esse anexo fiz apenas um recorte. 
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uma alegria diferente, lá, no azul. Talvez tenham preparado à sua chegada aquela festa, franca, pura 

em que predominava a simplicidade, em que se confundia o benfeitor em volta dos amigos.  

 Aos seus colegas, muitos jovens ainda ou amadurecidos no tempo e na vida, ele sempre tinha 

uma palavra de conforto, de apoio, de compreensão ou de louvor. Na "Casa Maternal Amélia Leite" 

que ficou um pouco de tempo antes ir, a primavera passou e parou em volta do seu corpo. Nunca as 

flores foram tão lindas perto dele. Quem sabe não havia um misterioso simbolismo entre as flores e as 

crianças daquela Casa que ele amou até o fim: Quem sabe... 

 Na incerteza de caráter que possuía, sem a menor dúvida, em algum tempo deve ter lido o 

Evangelho e aceito, interiormente, os seus mandamentos para cumpri-los vida afora. Não deixou bens 

materiais, mas uma fortuna de ensinamento, de bondade, de dignidade para cada filho. Um patrimônio 

diferente de muitos, porém, intensamente válido aos nossos olhos, quanto mais aos olhos puros do Pai. 

 Sabia ser amigo dos seus amigos como ninguém sabia. Sentia a amargura dos outros; procurava 

atenuar; tentava desviar assuntos sombrios, sem saída, para estradas que ainda prometessem alguma 

coisa. Quantas vezes o seu modo atento e humano de ouvir a história de alguém já valia como uma 

promessa de ajuda, quantas vezes? Dentro do nosso pensamento, da nossa imaginação, quando a sua 

alma começou a atingir à eterna planície, num triste fim de tarde, então DEUS começou a acender as 

estrelas...420 

 

 

Homenagem ao Dr. João Cardoso Nascimento Júnior 

 

 É doloroso ter que cumprir o dever nesta hora. 

 É doloroso ter que reconhecer este momento com a lembrança a nos açoitar. Falo de João 

Cardoso do Nascimento Júnior, do seu papel como médico, como professor, como Secretário de 

Estado da Educação e como primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe. 

 Faz pouco choramos pelo passamento do Reitor Aloísio de Campos e agora, cumprindo os 

insondáveis desígnios de Deus, aqui estamos com o nosso pranto homenageando a amizade, o 

                                                 
420Texto escrito por Anna Leonor Fontes. Data: 8.1.1988. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso. 
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exemplo, o trabalho e o amor que João Cardoso dedicou à sua família, às instituições a que serviu e, 

em especial, o amor que dedicou aos seus alunos, aos seus colegas e à nossa Universidade. 

 João Cardoso teve a responsabilidade de como Reitor, implantar o grande patrimônio cultural 

da gente de Sergipe que é a nossa Universidade Federal. Foi o seu primeiro dirigente tendo guiado a 

Instituição em época de grandes dificuldades, quando o país se encontrava sob governo de força. 

Soube, no entanto, contrapor-se à dureza do momento, oferecendo a todos a lhaneza do seu 

temperamento, a finura da sua educação e a solidez da sua inquestionável honradez. 

 A vida segue o seu curso inexorável e a morte é, entre tudo, o testemunho maior da própria 

vida. Agora, em frente ao corpo inerte do professor, do colega e do amigo, nasce a pausa. Ela que 

brota do recôndito da nossa alma, trazendo-nos a reflexão sobre o barro e sobre o sopro. De que barro 

e de que sopro falo? Refiro-me áquela argila que serviu ao artesão maior para moldar o homem 

segundo a sua própria imagem e semelhança. Quis ele, deliberadamente, criar o Homem quis fazê-lo 

dotado de vida e de alma. Mas como criar e como dar a sua obra, semelhança? Com o Seu próprio ar, 

com Seu próprio sopro, transferindo a Sua própria intimidade para que o que antes era simplesmente 

barro. 

 Por isso estamos aqui. Para testemunhar o momento inicial do amalgamento do ar e do barro, 

feito não sob a passiva presença catalítica do Criador, mas com a transferência do próprio Deus para a 

Sua obra, estabelecendo assim, desde o início, uma aliança de força inigualável. 

 Mistério abismal! Não o de fazer o Homem, pois que toda a arte, toda a competência e toda a 

autoridade estavam à disposição do Artesão. Abissal, pelo fato de ter sido o Homem dotado da incrível 

capacidade de poder retornar ao seu criador, devolvendo-lhe assim, aos poucos, o ar que usou no seu 

sopro primitivo. 

 E o mistério é ainda maior quando percebemos que este sopro que parte, este sopro que volta, 

multiplicou-se entre nós num processo semelhante ao da semente que plantada germina e que depois, 

metamorfoseada em planta, acaba por gerar outras sementes e outras plantas. Estas plantas, por sua 

vez, alimentam a muitos homens que vão plantar outras sementes, sementes que produzem muitas 

outras árvores e estas, muitas outras sementes, que alimentam muitos outros homens. Sim, o sopro 

dado a cada um multiplica-se na medida em que ele permanece, transferindo a todos, também em 

aliança, nas lembranças que habitam a família, os amigos, no ânimo que personifica as obras 
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realizadas mercê do trabalho da dedicação e mercê, sobretudo, da fantástica capacidade de poder amar 

gentes e coisas. 

 Entre nós, multiplicou-se João Cardoso Do Nascimento Júnior!  

 Quando o que vemos é mistério, quando o que testemunhamos à nossa frente é milagre, só nos 

resta à contemplação, a reflexão e o silêncio. Falo em nome de todos os nossos da Universidade 

Federal de Sergipe. 

 Silêncio! A aliança entre a obra e o obreiro está neste momento sendo demonstrada. 

 Silêncio.421  

 

 

 

O Senador Lourival Baptista homenageia o Doutor João Cardoso Nascimento Júnior no Senado 

Federal 

 

 Com o falecimento do Doutor João Cardoso do Nascimento Junior desapareceu uma ilustre 

personalidade que logrou dedicar toda a sua nobre e fecunda existência como médico, professor 

universitário, reconhecidamente competente e brilhante no desempenho de múltiplas atividades no 

magistério superior.  

 Foi médico de vários hospitais do Departamento de Saúde Pública do Estado de Sergipe, Chefe 

do Serviço da Capital, da Legião Brasileira de Assistência, Chefe da Representação da Delegacia 

Federal da Criança, em Sergipe; Diretor da Maternidade Dr. João Firpo, do Hospital Santa Isabel, em 

Aracaju; Diretor do Hospital das Clínicas Dr. Augusto Leite, em Aracaju; Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Sergipe; Professor da Escola de Serviço Social: da Faculdade de 

Filosofia e da Faculdade de Medicina. Foi Presidente do Lions Club de Aracaju, e o Primeiro 

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe em 1968 - para mencionar apenas alguns setores 

nos quais revelou um desempenho pessoal de categoria excepcional - o insigne professor João Cardoso 

                                                 
421 Discurso pronunciado durante o sepultamento do professor João Cardoso do Nascimento Júnior em 08/01/88 pelo 
Magnífico Reitor da UFS Eduardo A. C. Garcia. Fonte: Jornal da Academia Sergipana de Letras – Jan/Fev ed. 1988. 
Acervo particular da Família Cardoso. 
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do Nascimento Junior quando exerceu o cargo de Secretário Estadual de Educação e Cultura, no 

governo Paulo Barreto de Menezes, criou, em 1972, o Festival de Arte de São Cristóvão.  

 Amigo dileto e que sempre contou com o meu irrestrito apoio, no que se referia a Universidade 

- instalações, pessoal, serviços - a personalidade do professor João Cardoso do Nascimento Junior se 

caracterizava, primordialmente, pela sua cultura e invulgar talento, exemplar probidade, e reconhecida 

competência técnico-profissional.  

Seria longo e desnecessário enumerar os êxitos obtidos no decorrer de sua brilhante trajetória, em 

todos os setores onde atuou, evidenciando os mencionados atributos de sua personalidade.  

 O falecimento desse notável médico, educador e homem público, representou, sem dúvida, uma 

perda irreparável para o Estado de Sergipe, ao qual prestou os mais assinalados serviços. São estas as 

razões que me trazem à tribuna do Senado Federal a fim de registrar, nos concisos limites deste 

pronunciamento, o falecimento de um homem de bem, cuja amizade sempre foi para mim motivo de 

justificada satisfação e orgulho.  

É por isso que reitero, neste momento, as ex¬pressões de minha saudade, conjuntamente com os 

sentimentos de tristeza do povo sergipano.  

 Envio, ao mesmo tempo, à S. Exma. esposa, filhos e filhas, as minhas sinceras condolências e 

votos de profundo pesar pelo falecimento do saudoso e eminente professor João Cardoso do 

Nascimento Junior - amigo inesquecível a quem Sergipe muito deve. Não poderia encerrar essas 

considerações, sem transmitir ao atual Reitor da Universidade Federal de Sergipe, professor Eduardo 

Conde Garcia, o nosso sentido pesar pelo desaparecimento daquele saudoso Mestre, que como seu 

Primeiro Reitor, muito contribuiu para consolidar o futuro da instituição.422 

 

 

Nota de falecimento 

 

 “Repercutiu dolorosamente a notícia do falecimento do ex-reitor Dr. João Cardoso do 

Nascimento Júnior, pediatra de renome que teve o árduo trabalho de implantar a Universidade Federal 

                                                 
422 Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. João Cardoso do Nascimento Júnior, feito pelo Senador Lourival Batista 
em 05 de fevereiro de 1988. Fonte: Diário do Congresso Nacional (Seção II). Acervo particular da Família Cardoso. Obs: 
A mesma nota sobre o discurso proferido pelo Senador Lourival Batista no Senado em virtude da morte de João Cardoso, 
foi publicada em três jornais sergipanos.  
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de Sergipe quando da sua instalação, saindo da fase de união de Faculdades isoladas para um 

complexo interdependente e de administração única. Venceu pela sua fina educação no trato com as 

pessoas. O Reitor Eduardo Conde Garcia pronunciou comovida oração fúnebre destacando as 

qualidades do extinto numa página de raro sabor literário que vai transcrita neste jornal.”.423 

 

 

MANCHETE:  

Faleceu ontem o Dr. João Cardoso 

 

 Foi sepultado no final da tarde de ontem, no cemitério Santa Izabel, o médico e professor João 

Cardoso Nascimento Júnior, que faleceu na noite da última quinta-feira, no hospital São Lucas, vítima 

de edema pulmonar. 

  Falecido aos 69 anos, João Cardoso Nascimento Júnior, deixa esposa e mais cinco filhos. 

Médico pediatra dos mais ilustres de Sergipe, João Cardoso Nascimento Júnior foi um dos fundadores 

da Universidade Federal de Sergipe, onde era titular do Departamento de Medicina, e exerceu o cargo 

de Reitor daquela Instituição de ensino superior nos idos de 1968, sendo o primeiro Reitor da UFS.  

 Tendo exercido vários cargos públicos, João Cardoso Nascimento Júnior ainda Secretário de 

Estado da Educação e da Saúde, chefe da equipe médica da Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 

Sergipe. Atualmente, exercia a Presidência da Casa Maternal “Amélia Leite”, onde mantinha em 

relacionamento com todos os seus funcionários e assistidos daquela unidade assistencial, local onde 

seu corpo foi velado.  

 O féretro saiu da Casa Maternal “Amélia Leite”, para o cemitério Santa Izabel; às 17h30m de 

ontem, com um grande acompanhamento, estando presente ao ato, diversas autoridades e amigos do 

médico João Cardoso Nascimento Júnior, após celebração da missa de corpo presente pelo Frei 

Miguel.424 

 

 

                                                 
423 Fonte: Jornal da Academia Sergipana de Letras – jan/fev/1988. Acervo particular da Família Cardoso. 
 
424 Fonte: Nota de Jornal de sábado 09 de janeiro de 1988. Sem identificação do nome do Jornal. Acervo da Família 
Cardoso. 
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Informe:  

Morreu o primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe 

 

 O primeiro Reitor da Universidade Federal de Sergipe, o Professor e médico João Cardoso do 

Nascimento Junior, faleceu e foi sepultado ontem. A notícia de sua morte fez com que na solenidade 

organizada pelo PSB ontem, todas as homenagens fossem rendidas em sua memória. É que Prof. João 

Cardoso, como Reitor, não aceitou determinações do exército, para expulsar diversos estudantes de 

direito na época, entre os quais o atual Vice-Governador Benedito Figueiredo. Todos estes acham que 

terminaram os seus cursos, graças a intervenção corajosa do Dr. João Cardoso.425 

 

 

Nota de falecimento: 

 

 A sociedade sergipana está de luto com a morte do Dr. João Cardoso do Nascimento Júnior, ex-

secretário de Educação no governo Paulo Barreto e primeiro Reitor da Universidade Federal de 

Sergipe. Dr. João Cardoso era considerado por aqueles que privavam de sua amizade, como um 

verdadeiro diplomata. Ele morreu de enfisema pulmonar aos 69 anos. A viúva Juraci Flores Cardoso e 

aos filhos João Cláudio, Luciano, Ângela, Silvana e Márcia, nossas sinceras condolências.426 

 “Trabalho de ex-reitor destacado por Senador” 

 

 Discursando em Brasília no Senado Federal, o senador Lourival Batista registrou o falecimento 

do ex-Reitor da Universidade Federal de Sergipe, João Cardoso do Nascimento Junior, ocorrido no 

mês de janeiro do corrente ano, qualificando-o como "uma ilustre personalidade que logrou dedicar 

toda a sua nobre e fecunda existência como médico, professor universitário, reconhecidamente 

competente e brilhante no desempenho de múltiplas atividades no magistério superior".  

 O político sergipano no seu discurso enfatizou à brilhante carreira do professor João Cardoso, 

seja como médico de vários hospitais até no exercício do cargo de primeiro Reitor da UFS em 1968 e 

                                                 
425 Fonte: Jornal Gazeta de Sergipe. Data: 09.01.1988. Acervo particular da Família Cardoso. 
426 Fonte: Sem identificação do Jornal. Data: 10 e 11 de janeiro de 1988. Acervo particular da Família Cardoso. 

 



 334 

criador do Festival de Arte de São Cristóvão. "Amigo dileto e que sempre contou com o meu irrestrito 

apoio, no que se referia a Universidade - instalações, pessoal, serviços - a personalidade do Dr. João 

Cardoso se caracterizava, primordialmente, pela sua cultura e invulgar talento, exemplar probidade, e 

reconhecida competência técnico-profissional" disse o senador Lourival Batista.  

 Adiante frizou: "o falecimento desse notável médico, educador e homem público, representou, 

sem dúvida, uma perda irreparável para o estado de Sergipe, ao qual prestou os mais assinalados 

serviços. É por isso que reitero, neste, momento, as expressões de minha saudade, conjuntamente com 

os sentimentos de tristeza do povo sergipano”. 

 Ao encerrar seu discurso, transmitiu ao atual Reitor da UFS, prof. Eduardo Garcia, o seu 

sentido pesar pelo desaparecimento do saudoso mestre, que como seu primeiro Reitor, muito 

contribuiu para consolidar o futuro da instituição.427 

 

 

Prezada Senhora Juracy Flores Cardoso 

 

 Considerando a moção apresentada através do oficio nº 174/88 pelo Conselho Estadual de 

Educação a esta Universidade pela irreparável perda do emérito professor João Cardoso do 

Nascimento Junior, achamo-nos na obrigação de levar ao conhecimento da ilustre família, do nosso 

saudoso Ex-Reitor, o documento supra mencionado, cuja copia anexamos.  

Com os sinceros cumprimentos.  

Atenciosamente, 

 

Prof. Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira428 

 

 

 

                                                 
427 Fonte: Jornal da Cidade. Data 9.1.1988. Acervo particular da Família Cardoso. 

 
428Ofício enviado a senhora Juracy Flores pelo Reitor em exercício Prof. Luiz Hermínio de Aguiar Oliveira. 
09 de março de 1988, Of. nº. 067. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso. 
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Conselho Estadual de Educação votos de pesar pelo falecimento do Professor João Cardoso 

Nascimento Júnior 

 

 Cumprindo deliberação do Plenário do Conselho Estadual de Educação em sessão de 04.02.88, 

e por propositura formulada pela Conselheira Cacilda de Oliveira Barros, apresentamos à Universidade 

Federal de Sergipe, através de Vossa Magnificência, os votos de pesar desta Casa pela perda 

irreparável do emérito Professor Doutor João Cardoso do Nascimento Júnior, registrando, 

merecidamente, a sua capacidade, competência e inteligência como Professor, Médico, Administrador, 

e, sobretudo, como pessoa, a qual deu a todos que tiveram o privilégio de trabalhar juntos, lições de 

verdadeira sabedoria.  

Com os nossos pêsames à Universidade Federal de Sergipe, renovamos-lhe o sentimento deste órgão 

Colegiado.  

 

Atenciosamente, 

Presidente: Profa. Marlene Alves Calumby429 

 

 

 

Ilustríssima Senhora Juracy Flores Cardoso 

 

 O Conselho Estadual de Educação, por sua Presidência, sentindo profundamente a lacuna que 

se abre no seio da sociedade sergipana, com o falecimento do Professor João Cardoso do Nascimento 

Júnior, vem de expressar a Vossa Senhoria e demais familiares, os sentidos pêsames deste Órgão 

Colegiado.  

 Ao mesmo tempo, une-se as preces de toda  a comunidade sergipana, implorando a Deus que 

receba nos páramos celestes a boníssima alma daquele que, durante sua passagem terrena, corno 

Professor e como Médico, teve como precípua preocupação, ser instrumento de bondade para com o 

próximo.  

                                                 
429Ofício enviado ao Reitor da UFS Prof. Dr. Eduardo Antônio Conde Garcia pelo Conselho Estadual de Educação. 24 de 
fevereiro de 1988, Of. Nº. 174/88/CEE. Fonte: Acervo particular da família Cardoso. 
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 Assim, esta Casa, que já teve na figura querida do Dr. João Cardoso, o seu Presidente nato, 

somando-se aos componentes da família enlutada, presta a sua solidariedade a todos quantos sofrem 

essa perda e choram as saudades de tão ilustre homem público.430 

 

Para: Dona Juracy Flores Cardoso 

De: Leonor e Albano Franco 

 

 Receba nossas condolências falecimento seu esposo. Pedimos transmitir seus filhos e demais 

familiares, nosso profundo pesar. 

Data: 11/01/1988 

 

 

Para: Família do Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior 

De: Prof. Clodoaldo Alencar Filho Reitor em Exercício. 

 Em nome próprio e da Universidade Federal de Sergipe apresento sentidos pêsames 

falecimento ilustríssimo primeiro Reitor desta Universidade Federal convidando família universitária 

missa sétimo dia, dia 14, às 19 h, na Igreja Salesiano. 

Data: 13/01/1988 

 

Para: Juracy Cardoso e Família 

De: Felix D´Avila e Família 

 Nossos pêsames falecimento ilustre amigo. 

Data: 09/01/1988 

 

Para: Dona Juracy Cardoso Flores 

De: Prof. Clodoaldo de Alencar Vice-Reitor/UFS 

                                                 
430 Mensagem do Conselho Estadual de Educação representado pela Presidente em exercício Maria Annete de Figueiro 
Santos para a viúva Sra. Juracy Flores Cardoso. OFÍCIO Nº. 067/88/CEE – Aracaju, 14 de janeiro de 1988. Fonte: Acervo 
particular da Família Cardoso. 
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NR 2/CVR 8/1/88.  

  

 Apresentamos prezada amiga e familiares sinceros pêsames falecimento seu esposo e querido 

mestre João Cardoso Nascimento Júnior. Temos certeza Deus iluminará família enlutada nesta hora de 

saudades e angústia. 

Data: 08/01/1988 

 

Para: Dona Juracy Cardoso Flores 

De: Dr. Osvaldo da Cruz Leite – Presidente em exercício do Conselho Diretor da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 Constrangidos notícia passamento extremoso esposo em meu nome pessoal demais membros e 

funcionários do conselho diretor da Fundação Universidade Federal de Sergipe, apresentamos votos de 

profundos pesar extensivos demais familiares. 

Data: 08/01/1988.431 

  

 

                                                 
431Todos os telegramas aqui apresentados pertencem ao acervo particular da Família Cardoso. 
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Cartão de homenagem póstuma a Família do professor João Cardoso Nascimento Júnior. Fonte: Acervo 
particular da Família Cardoso. 
 
 
 
 

 

 
Cartão enviado pela Secretaria de Educação de Sergipe. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso. 
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Cartão enviado pelo amigo Paulo Barreto de Menezes e Família. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso.  
 
 

 
Cartão enviado pelos funcionários da Casa Maternal Amélia Leite. Fonte: Acervo particular da Família Cardoso. 432 
 

                                                 
432 Todos os cartões apresentados neste anexo pertencem à família Cardoso. 
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“Registros de uma história de vida” 
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