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Resumo: Essa pesquisa tem por finalidade analisar a trajetória da Professora Albertina Brasil na

recém criada Universidade Federal de Sergipe por ocasião da implantação e consolidação da

Extensão Universitária na referida instituição por meio de diversos projetos que consolidaram e

marcaram a história da UFS contribuindo para o desenvolvimento e enriquecimento dos discentes.

O recorte cronológico (1968 – 1974) marca o início da extensão universitária e o final das

atividades desempenhadas pela professora na Universidade. As fontes utilizadas para a construção

da pesquisa foram a análise de monografias, atas, relatórios e jornais pesquisados em diferentes

acervos, além das entrevistas. Os pressupostos teórico – metodológicos relacionam – se a história

da educação e a importância que a mesma representa para o desempenho do Ensino Superior

Público de Sergipe.

Palavras – chave: Professora Albertina Brasil; Universidade Federal de Sergipe; Ensino Superior

Público de Sergipe.

Abstract: this research aims to analyze the trajectory of Professor Albertina Brazil on newly created

Universidade Federal de Sergipe on the occasion of the deployment and consolidation of University

extension in that institution by means of several projects that have marked the history of the UFS

and contributing to the development and enrichment of the students. The chronological clipping

(1968-1974) marks the beginning of University extension and the end of the activities performed

by the teacher at the University. The sources used for the construction of the research were the

analysis of monographs, proceedings, reports and newspapers searched in different collections, in
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addition to the interviews. The theoretical-methodological assumptions relate-if the history of

education and the importance that it represents for public higher education performance of

Sergipe.

Keywords: Professor Albertina Brazil; Universidade Federal de Sergipe; Public higher education in

Sergipe.

I - Introdução

Podemos perceber a educação como um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de

um ser humano em sociedade. Educar não se restringe ao ato de ler e escrever, mas a capacidade

de pensar, de perceber o seu lugar no mundo, podendo contestar
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algo que não lhe agrade. Uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento certamente não

conseguirá desenvolver todas as suas capacidades tornando-se refém do pensamento do outro, na

sociedade que a envolve.

Nosso contato com a História da Educação aconteceu de fato no ano de 2010, mais precisamente

em maio do decorrente ano, quando fomos selecionadas para participar do grupo de pesquisa

História e Memória da Universidade Federal de Sergipe, o grupo em questão tinha o objetivo de

pesquisar sobre a história da UFS mostrando as transformações ao longo dos anos. Esse período

foi extremamente rico, pois tive condições de analisar a constituição da educação em Sergipe,

mais precisamente o processo de formação do ensino superior público no Estado partindo de

faculdades isoladas a idealização e implantação da UFS.

Nesse espaço de tempo tive acesso a grande diversidade de materiais acerca da história da

instituição, e dentre eles, sobre Madre Albertina Brasil Santos, diretora /fundadora da Escola de

Serviço Social de Sergipe e uma personalidade intelectual de extrema importância no cenário do

ensino superior público em Sergipe. Nascida na cidade de Pouso Alegre / Minas Gerais, em 19 de

novembro de 1925, Albertina Brasil Santos, primeira filha de uma família que tinha como marca a

extrema religiosidade, possuía dois irmãos, Zilá Santos Sarmento e Odilon Pacheco Santos(este já

falecido). Albertina Brasil ingressou na Congregação Missionárias de Jesus Crucificado, aos 20

anos. Em Campinas/SP obteve a formação de Assistente Social pela Escola de Serviço Social. Para

construir a trajetória de Albertina Brasil foi necessário estar atenta as orientações registradas por

Borges, conforme explicita:

Por intermédio das “vozes” que nos chegam do passado, dos fragmentos de sua existência que

ficaram registrados, ou seja, por meio das chamadas fontes documentais. Como “sem documentos

não há História”, os vestígios que encontramos em boa medida condicionam nossa ambição de

investigação (BORGES, 2010, p. 212).
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Por meio dessas “vozes” foi possível a construção dessa pesquisa que tem como objetivo analisar a

trajetória da Professora Albertina Brasil (ela deixa de ser madre) a frente de projetos que

implantaram a extensão universitária na então recém criada Universidade Federal de Sergipe.

Sendo esta uma pesquisa de cunho histórico, teve como base a análise de livros, monografias,

relatórios, atas, fotografias e entrevistas que contribuíram para a elucidação e enriquecimento do

referente artigo.
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II – Madre Albertina Brasil e a Escola de Serviço Social

Madre Albertina Brasil veio para o estado de Sergipe juntamente com as irmãs Judith Junqueira

Vilela e Maria de Lourdes Mafra no ano de 1954, com a incumbência de implantar a Escola de

Serviço Social no Estado. A Madre Albertina coube assumir a direção da Escola, a convite de D.

Fernando Gomes que solicitou a vinda da congregação da Madre para o Estado a fim de ajudar na

criação da Escola de Serviço Social.

A Escola foi inaugurada oficialmente no dia 27 de março de 1954. À frente da direção da Escola,

Madre Albertina teve uma passagem de grande importância para o desenvolvimento e implantação

do curso de Serviço Social até então desconhecido da sociedade sergipana . Esteve em dois

momentos a frente da direção da escola de 1954 a 1959 e, num segundo momento de 1967 a

1969. Em sua segunda passagem na direção da Escola de Serviço Social destacamos como

principal fato ocorrido em sua gestão à mudança de nomenclatura da “Escola” para “Faculdade de

Serviço Social”, tendo sido integrada a recém – criada Universidade Federal de Sergipe, no ano de

1968. Sua dedicação a frente da mesma, fez com que novas oportunidades surgissem agora na

recém – criada Universidade Federal de Sergipe.

1.1 – A Criação da Universidade Federal de Sergipe (UFS)

A primeira tentativa de implantação de uma Universidade no estado de Sergipe ocorreu em

meados da década de 20 no governo de Maurício Graccho Cardoso (1922 – 1926). Sob o decreto

nº 825/1923 implantou-se o Instituto de Química Industrial que oferecia um curso técnico com

duração de três anos voltados para técnicos da indústria açucareira. Neste período ocorreram a

criação das Faculdades de Direito Tobias Barreto e as Faculdades de Farmácia e Odontologia Aníbal

Freire; pela falta de alunos e de recursos esses cursos acabaram fechando no ano de 1926.

Os primeiros cursos de Ensino Superior surgiram no governo de José Rollemberg Leite (1947 –

1951) trinta anos após a tentativa de Graccho Cardoso. Em 1948 foi criada a Faculdade de

Ciências Econômicas e a Escola de Química; em 1951 surgiu a Faculdade de Direito e a Faculdade

de Filosofia, em 1954 a de Serviço Social e, em 1961 instalou-se a Faculdade de Ciências Médicas.

Não havia nenhuma relação entre essas Escolas de Ensino Superior. Não havendo assim um

aspecto de Universidade. As Faculdades independentes
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sofriam com a escassez das verbas e por não possuírem um plano de entrosamento acadêmico

para o desenvolvimento de um processo de vida universitária tudo se tornava mais difícil.

Essas escolas formaram a base para a instalação da UFS. Em 28 de fevereiro de 1967 sob o

decreto lei nº 269 instituiu-se a Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS) composta pelas

escolas de ensino superior e institutos. Para que isso acontecesse pode-se destacar a presença

marcante de D. Luciano José Cabral Duarte, presidente, na época, do Conselho Estadual de

Educação.

Com as seis escolas, entendeu-se que o número já era suficiente para a formação de uma

Universidade, e no ano de 1962, sob a liderança de Dom Luciano Cabral Duarte e do Dr. Luiz

Rabelo Leite, criou-se um grupo de trabalho para elaboração do anteprojeto de criação e

realizando uma atuação efetiva junto ao Conselho Federal de Educação no sentido de concretizar

um dos grandes anseios dos sergipanos: Uma Universidade (SANTANA, 2000, p. 22).

Em 30 de abril de 1968 foi instalada como Universidade, sendo a solenidade de instalação em 15

de maio de 1968, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Para ocupar o cargo de primeiro

reitor da UFS o nome escolhido foi o de João Cardoso Nascimento, professor da Escola de Serviço

Social, médico e diretor da Faculdade de Medicina e para vice-reitor o Dr. Waldemar Fortuna e

para segundo vice-reitor o Pe. José Mendonça, professor da Faculdade de Serviço Social. Destaco

também com grande importância a presença do nome de Madre Albertina Brasil na lista tríplice

para a escolha do segundo vice-reitor.

III – Professora Albertina Brasil e a Extensão Universitária

Instalada no ano de 1968, tendo a frente como primeiro reitor João Cardoso do Nascimento Júnior

(1968 – 1972), as mudanças iniciais ficaram por conta do desmembramento da Escola de Química,

que possuía somente o curso de Química Industrial no Instituto de Química criando os cursos de

Engenharia Química, Química Licenciatura e da Faculdade de Filosofia. Neste surgiram o Instituto

de Filosofia e Ciências Humanas e o Instituto de Letras, Artes e Comunicação.

Nessa nova etapa do Ensino Superior em Sergipe, Madre Albertina Brasil ficou a frente da direção

da Escola de Serviço Social até o ano de 1969 e, de acordo com dados da
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entrevista realizada, passando então a trabalhar como assessora do reitor João Cardoso

Nascimento Júnior, pois possuía grande experiência com a integração tendo desempenhado esse

papel na Faculdade de Juiz de Fora. “Ela era assim uma assessora de tudo, de relações, de

iniciação, de tudo” (SANTANA, 2012).

Ainda de acordo com dados fornecidos pela professora Cândida Maria Fontes de Santana, nessa

fase de transição da Escola de Serviço Social, ocorreu uma grande mudança na vida pessoal de

madre Albertina Brasil e, de acordo com a entrevistada, ela completou 25 anos de vida religiosa

aqui no Estado, mas depois por motivos que não soube esclarecer, madre Albertina Brasil
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afastou-se da congregação passando a ser conhecida como professora Albertina Brasil Santos.

Ela deixou de ser Madre após ter completado 25 anos de vida religiosa. A família dela veio fez

festa, mas antes dos 28 anos ela deixou... Não é que ela rompeu com a congregação, porque

continuou sendo querida e considerada. Acredito que ela já estava sentindo-se de certa forma

limitada e ela tinha muita asa para voar (SANTANA, 2012).

A prática de estágios desenvolvida pela professora Albertina Brasil, na Escola de Serviço Social,

com a implantação da UFS passa a ter nova dimensão, fazendo parte do tripé que rege as

Universidades: ensino, pesquisa e extensão. Com essa nova etapa surgiu o Centro de Extensão

Cultural e Atuação Comunitária (CECAC). Esse é o órgão que marcou a ascensão da extensão na

UFS. O CECAC foi instalado oficialmente no dia 14 de agosto de 1971, pelo reitor João Cardoso

Nascimento Júnior, contando com uma equipe composta de assistente social, sociólogo,

antropólogo, médico e engenheiro agrônomo. Com grande experiência a frente dos estágios

desenvolvidos a professora Albertina Brasil assume a diretoria do CECAC.

A finalidade desse órgão era a difusão da cultura, dos conhecimentos técnicos e científicos, por

meio de estágios que envolviam alunos de diversas áreas. De acordo com relatórios de gestão da

época, os estágios permitiam que os alunos tivessem um contato com a realidade construindo a

relação teoria/prática, estendendo ao interior do Estado os benefícios da Universidade por meio da

CRUTAC (Coordenação Rural Universitária de Treinamento e Ação Comunitária) contemplando

também as áreas mais distantes por meio do CURBITAC (Coordenação Urbana de Treinamento e

Ação Comunitária). Em entrevista a professora
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Cândida Maria Fontes de Santana que foi supervisora de estágios contou como surgiu o mesmo,

Quando a Escola se integra e vira Departamento de Serviço Social, Albertina descobre em

Natal(RN) a questão da extensão. A primeira Universidade no Brasil com programa de extensão foi

a de Natal. E Albertina foi à primeira diretora do Centro de Extensão. A extensão correspondia a

uma necessidade de estágios, mas não só de Serviço Social, mas de estudantes de Medicina e de

outras áreas. Os estágios aconteciam em Boquim, em Lagarto... o projeto do Centro de Extensão

chamado CECAC alcançava a área acadêmica e a área social (SANTANA, 2012).

A professora Maria Elisa da Cruz que também participou desse projeto da importância para os

alunos desses estágios “[...] foi de uma riqueza singular, porque o aluno que passava pelo estágio

do CECAC, tinha uma visão muito rica da realidade, porque ele podia aliar a teoria, a prática que

ele iria vivenciar [...]” (CRUZ, 2012).

[...] a Escola de Serviço Social com a presença da professora Albertina teve uma força na criação,

na pesquisa em tudo, porque era uma visão muito avançada. A extensão faz parte do tripé da

Universidade que é ensino, pesquisa e extensão que tem um papel social extremamente

fundamental, pois na medida em que você tira um aluno das quatro paredes de sala de aula e leva
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- o para comunidade é como se ele estivesse retribuindo para a sociedade e em contrapartida

contribuir para uma formação do Pedagogo, do Assistente Social com uma visão relacionando

teoria/prática [...] (CRUZ, 2012).

O CECAC foi realmente algo inovador para a época e para uma instituição que tinha acabado de

nascer contribuindo com o desenvolvimento da consciência crítica da realidade, aproximando o

aluno e comunidade e, de acordo com o artigo 22 do Regimento deste órgão, os estágios

posteriormente poderiam converter - se em créditos para os estudantes.

As tarefas executadas por estudantes sob a forma de treinamento ou ação comunitária e execução

dos programas oficiais do CECAC, aprovados pelos órgãos competentes, poderão constituir créditos

no programa didáticos a que os mesmos estiverem submetidos. (Regimento do CECAC, 18 de maio

de 1971, p. 130).

Os estágios aconteciam em municípios como Lagarto, Boquim, Porto da Folha e seus povoados e

na capital o estágio ocorria no bairro América que na época era uma área muito pobre da cidade. A

professora Maria Elisa da Cruz, fez questão de ressaltar também o quanto todos os alunos eram

importantes, independentes do curso que fizessem. Estudantes de
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Medicina debatiam com estudantes de Pedagogia, com estudantes de Serviço Social, sendo que o

mais importante era a produção de conhecimento.

III – Nasce o FASC

No ano de 1972 comemorava-se no país o Sesquicentenário da Independência e a Universidade

recém – criada não poderia ficar de fora dessa comemoração. Esse fato ocasionou o surgimento de

um evento que marcou decisivamente a passagem de professora Albertina Brasil por Sergipe e o

desenvolvimento de sua forte relação com os movimentos culturais, o Festival de Arte de São

Cristóvão (FASC). Geertz (1989) conceitua cultura da seguinte forma:

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é

essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a

teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise;

portanto, não como um ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência

interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1989, p. 4).

No desenvolvimento do novo projeto, FASC, professora Albertina Brasil desvenda mais uma de

suas vertentes, ou melhor de suas “teias” que é o seu envolvimento com a cultura, mostrando que

além de sua forte relação com a educação, a cultura também desempenhou um papel de destaque

na sua vida e com isso nada melhor que o FASC, um evento no qual a diversidade cultural esteve

presente.

A ideia de um evento comemorativo surgiu com o reitor João Cardoso do Nascimento Júnior, mais

precisamente em abril de 1972, quando ele solicitou ao assessor de relações públicas da UFS, João
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Oliva Alves, que desenvolvesse uma proposta para inserir a instituição nos festejos nacionais.

Sugeriu uma semana cívica – cultural que coincidisse com a Semana da Pátria.

A “proposta” que apresentei sugeria uma semana cívico – cultural coincidindo com a Semana da

Pátria, aberta em 1º de setembro com uma entrevista coletiva do reitor à imprensa, sobre a

passagem do Sesquicentenário, enfatizando o fator cultural no fortalecimento de uma consciência

nacional autonomista e destacando o papel da UFS – então no seu quarto ano de fundada – na

formação de quadros humanos e técnicos, em prol dessa autonomia (ALVES, 2008, p. 9).
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Essa primeira ideia foi submetida à Comissão Central das Comemorações do Sesquicentenário,

sendo presidida pela professora Albertina Brasil Santos. Na comissão, essa proposta inicial foi

sendo lapidada por diversas sugestões, sendo as dos professores Clodoaldo de Alencar Filho e

Núbia Marques as que faziam referência aos Festivais de Arte de Ouro Preto e Marechal Deodoro.

Com uma variedade de sugestões decidiu-se que as manifestações artísticas aconteceriam em um

grande Festival de Arte localizado na cidade de São Cristóvão, primeira capital de Sergipe. Nascia

assim o FASC. A comissão do FASC foi composta da seguinte forma: Maria Thétis Nunes, Clodoaldo

de Alencar Filho, José Paulino da Silva, Balduíno Ramalho, Paulo Rocha de Novaes, José

Hermenegildo da Cruz, José Barreto Fontes, José Maria Rodrigues Santos, Antonino Cantos de

Lima, Lea Maria Guimarães, Clea Maria Brandão Mendes, Félix D’Ávila e João Sampaio D’Ávila,

tendo a professora Albertina Brasil como coordenadora geral do evento.

O reitor João Cardoso do Nascimento Júnior deu andamento ao FASC, mas em agosto de 1972

assumiu a reitoria da UFS Luiz Bispo1 (1972 – 1976) este continuou com os preparativos do

evento. Evento esse que criou grande expectativa na população sergipana, sendo divulgado em

diversos órgãos de imprensa que acompanharam passo a passo sua construção. Amplamente

divulgado pela imprensa sergipana, a exemplo dos jornais como o “Jornal da Cidade” (1972),

Ontem foi o dia da reunião para o chefe do governo. Depois da reunião de hoteleiros, tivemos uma

reunião com representantes da Universidade Federal de Sergipe e da EMSETUR que foram expor os

planos ao governador os planos para realização de 1º a 3° de setembro, do Festival de Arte de São

Cristóvão. O Festival assinala a participação de Sergipe nas comemorações do Sesquicentenário da

Independência. Foi pedido ao chefe do governo substancial ajuda para o êxito do empreendimento,

que projetará Sergipe no cenário artístico nacional (Jornal da Cidade, 08 de julho de 1972, p. 1,

nº110).

Reportando a manchete do Jornal da Cidade, o FASC I ocorreu no mês de setembro iniciando – se

no dia 1º e, tendo seu término no dia 3° do referente mês. Praças, igrejas, conventos, dentre

outros serviram de cenário para as apresentações artísticas e culturais de diversas formas.
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Abaixo está o convite enviado pela professora Albertina Brasil para o coquetel de lançamento da
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Programação do Festival de Arte. Depois de muitas reuniões, é chegado o momento de abertura do

FASC, no qual o reitor Luiz Bispo em seu discurso de abertura destaca a importância do evento:

Com este mesmo grandioso espetáculo temos a integração fabulosa da Universidade com a sua

gente, numa festa de inteligência e de cultura, onde proclamamos os nossos mestres, os nossos

intelectuais que ainda não se incorporaram á Universidade apesar de suas condições e habilidades,

que nestes três dias serão comprovados através de conferencias, aulas, palestras, exibições

artísticas, apresentação de obras e trabalhos. Universidades, intelectuais e povo sergipano neste

Festival que anuncia o início de nossa extensão cultural, apresentarão todas as formas de

manifestações artísticas e culturais. Nesta sintonização exemplar não estará a Universidade apenas

oferecendo ao mesmo tempo em que oferece fica a colher o muito que a sua comunidade lhe

outorga. E nesse vai e vem forçar a renovação tão sentida e necessária a cultura sergipana. É isto

que a Universidade Federal de Sergipe se propõe a iniciar naquilo que a atual Universidade

brasileira vem chamando de extensão cultural (Discurso de Luiz Bispo na Abertura do FASC em

setembro de 1972, p. 2 e 3).

O FASC foi realmente um grande sucesso cultural possuindo uma diversidade de cursos (história

da música, jornalismo e literatura sergipana), seminários (Seminário de Cinema Alemão Seminário

e do Processo da Independência Brasileira), I Festival de Cinema Amador de Sergipe, concurso de

fotografias e demais manifestações artísticas. O evento contou também com a colaboração das

embaixadas da Alemanha, da França e dos Estados Unidos, tendo ainda visitas ilustres como a de

Ariano Suassuna2, que em entrevista ao jornalista João Oliva Alves relatou a sua impressão em

relação ao Festival,

O Festival de São Cristóvão é um destes empreendimentos fundamentais, pelo que trazem de

motivação popular em torno da cultura. Eu acho que ele apresenta um saldo bem positivo. Uma

cidade como São Cristóvão é, toda ela um Museu, não só as praças e seus edifícios, mas a cidade

inteira. Ela é um motivo de educação para o povo e eu acho que se deveria fazer uma propaganda

sistemática diante da juventude para que ela se percebesse do valor da tradição, que não é contra

a renovação verdadeira. Eu acho essa iniciativa da Universidade Federal de Sergipe extraordinária

e que ela deve ser mantida ampliada e cada vez mais aprofundada (Diário de Aracaju, 7 e 8 de

setembro de 1972, p. 2. Ano VII, nº 2.058)
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Ariano Suassuna mostra a importância desse evento. Segundo dados da EMSETUR estiveram

presentes 25.432 pessoas provenientes de 15 estados da União. O FASC foi realmente o primeiro

grande passo para o desenvolvimento artístico e cultural em Sergipe. “De fato, a partir do FASC, o

ambiente cultural sergipano desenvolveu – se sensivelmente” (ALVES, 2008, pág.11).

Com o grande sucesso do Festival, o reitor Luiz Bispo resolveu mantê-lo no calendário da

instituição mantendo também a professora Albertina Brasil na Comissão Central do evento, que
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continuava à frente do CECAC e seguia com os preparativos para o II FASC. Ela e Luiz Bispo eram

considerados as molas propulsoras para o desenvolvimento desse evento trabalhando em prol do

desenvolvimento artístico – cultural.

A cada ano que o Festival era realizado o sucesso era maior e a professora Albertina Brasil foi

ganhando cada vez mais destaque, sendo no ano de 1974, homenageada na Assembleia

Legislativa com o título de cidadã sergipana. Ainda neste ano, mais precisamente em 22 de maio,

foi encarregada pelo reitor da UFS, Luiz Bispo, para estruturar o Departamento Cultural e Artístico

da Universidade. Surgia então a CULTART (Coordenação de Cultura e Arte) no qual ela foi à

diretora e tinha o objetivo de estimular de todas as formas o desenvolvimento cultural do Estado;

promovendo adequada canalização das manifestações artísticas dos estudantes e convertê-los em

veículos de cultura. Programas relacionados à cultura que antes não estavam atrelados a um órgão

específico passaram a compor o CULTART, como o Coral Universitário3, Grupo Expressionista4,

Madrigal de Professores5 e o Teatro Universitário criado neste ano.

11

O CULTART surgiu em decorrência do sucesso do Festival de Arte, e nessa época não existia na

Universidade cursos relacionados à arte, mas ela já articulava cursos com o Imbuaça6 e os grupos

culturais dentro do Estado fazendo toda essa articulação (CRUZ, 2012).

A professora Albertina Brasil começava a trabalhar de forma mais precisa com valores que ela

considerava tão importantes como o ensino e a pesquisa que era a disseminação dos valores

culturais. A CULTART manteve também uma colaboração incentivando os grupos artísticos

existentes na comunidade, sejam em auxilio a espaços para ensaios, cursos, contribuindo com o

que estivesse ao seu alcance. O Grupo Raízes7, o Grupo D’ Aqui8 e o Conjunto Pró – Música de

Sergipe9 são exemplos de manifestações artísticas da comunidade incentivadas pela CULTART.

A CULTART procurou colaborar, na medida de suas possibilidades, com alguns grupos artísticos da

Comunidade com o objetivo de possibilitar sua subsistência, patrocinando apresentações

oferecendo cursos, ajudando na divulgação e impressão de seus programas e mesmo conseguindo

locais para ensaios e apresentações. As melhores apresentações foram incluídas no calendário

artístico com pequena ajuda financeira, como cachet simbólico. Esta colaboração permitiu maior

integração e compatibilidade para as manifestações culturais de nosso meio (Relatório –

Coordenação de Cultura e Arte da UFS, 1976, p. 14. Arquivo Central da UFS).

12

Sempre a frente de cargos importantes dentro da história da UFS, professora Albertina Brasil

tornava-se uma pessoa cada vez mais influente e experiente em tudo que relacionava – se a

extensão, sendo convidada no ano de 1975 a participar da Comissão que delineou as diretrizes

básicas da Extensão Universitária em todo o Brasil como representante da UFS. O trabalho

realizado pela professora Albertina Brasil era reconhecido por todos, como no editorial do Diário de
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Aracaju,

Por um dever de justiça deve-se destacar o empenho da professora Albertina Brasil no sentido de

desenclausurar a Universidade de Sergipe levantando-a a uma tentativa válida de libertação de

concepções anacrônicas que infelizmente ainda dominam alguns setores das Universidades

brasileiras (Diário de Aracaju, 19 de janeiro de 1975, p.4).

Com o término da gestão do reitor Luiz Bispo (1972 – 1976) teve início da administração do novo

reitor, o economista José Aloísio de Campos10 (1976 – 1980). Mudança de reitor, mas não da

direção de Cultura e Arte da UFS. O reitor Aloísio de Campos continuava prestigiando o trabalho da

professora Albertina Brasil dando nova sede ao CULTART, que não possuía um espaço físico,

funcionando em uma sala da reitoria. O aluguel do prédio foi visto como um ato de valorização da

área cultural. O prédio em questão ficava localizado na Rua de Itabaiana, nº 556, com o novo

espaço esperava-se que o trabalho pudesse fluir da melhor forma possível. Em entrevista

concedida ao jornal Tribuna de Aracaju, a professora Albertina Brasil pede a colaboração para que

essa extensão aconteça de fato.

Para que a CULTART possa realmente atingir de maneira satisfatória seus objetivos, necessita do

apoio e colaboração das unidades universitárias entidades congêneres e de todos aqueles que

acreditam que, além do ensino e da pesquisa, a Universidade deve promover e estimular as

atividades do setor artístico atendendo aos seus objetivos ligados a extensão cultural (Tribuna de

Aracaju, 24 de junho de 1977, p.4).

Por causa do seu grande envolvimento com a extensão nos trabalhos relacionados ao

desenvolvimento cultural da UFS, a professora Albertina Brasil começa a construir uma relação

com a Fundação Nacional de Arte – FUNARTE, fundação que manteve alguns contratos de

investimento com a UFS relacionadas às atividades artísticas. Viajando sempre para o Rio de

Janeiro, local onde era a sede da instituição, tal envolvimento seria mais tarde decisivo para sua

vida.

13

Tendo o estudante em sua Universidade incentivo para o desenvolvimento de projetos culturais

surgiu à oportunidade de remuneração pelo trabalho que desenvolvesse, para isso surgiu a Bolsa

Trabalho/Arte. Esse programa foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) juntamente com o

programa dos Departamentos de Assistência ao Estudante (DAE) e de Assuntos Culturais (DAC). A

professora Albertina Brasil foi encarregada pelo reitor Aloísio de Campos como presidente da

Comissão encarregada do planejamento, execução e supervisão do programa Bolsa Trabalho/Arte

da UFS. O projeto foi assinado no dia 21 de maio de 1976, na cidade do Rio de Janeiro, sendo

destinado prioritariamente a alunos do curso de Arte ou que manifestassem tendências artísticas.

Coube a Universidade Federal de Sergipe através da CULTART, vez que não possue escolas ou

institutos de artes, administrar o funcionamento do presente Programa colocando à disposição dos
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bolsistas seus recursos humanos, instalações e demais recursos instrumentais de trabalho

(Relatório – Coordenação Cultura e Arte, 1976, p.17).

Os candidatos à bolsa deveriam obedecer aos seguintes critérios: possuir tendência artística, estar

engajado em algum grupo artístico da UFS ou da comunidade, ter rendimento escolar satisfatório e

ter carência sócio – econômica, quando estivesse aliada a tendência artística. A bolsa era no valor

de Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), tendo o aluno o dever de atingir no máximo 20 horas

semanais, de acordo com sua disponibilidade. As bolsas poderiam ser anuais, para o estudante

universitário que fosse responsável por um dos grupos artísticos da UFS, ou de outros sob a

coordenação da CULTART, ou poderiam ser móveis em um período de 3 a 4 meses, a todos os

alunos que participassem de qualquer grupo, seja da UFS ou da comunidade.

As áreas de concentração do projeto eram o teatro, a música e o cinema. O plano de aplicação do

programa Bolsa Trabalho/Arte contou com a participação da professora Aglaé D’Ávila Fontes de

Alencar, professor Clodoaldo de Alencar Filho, professora Maria Olga de Andrade, da professora

Albertina Brasil e de dois representantes do diretório central dos estudantes. O MEC fornecia ajuda

de custo e a UFS daria condições de local, montagem, apoio e material necessário ao bom

desenvolvimento. Mais um grande movimento que contribuiu para a expansão da extensão

universitária.

14

No ano de 1976, a professora Albertina Brasil acaba sendo acometida por um câncer de mama

indo para o Rio de Janeiro fazer tratamento retornando a Sergipe no final do decorrente ano. Sua

trajetória parecia estar chegando ao final dentro da UFS. No ano de 1978, o reitor Aloísio de

Campos acaba cedendo-a pelo prazo de dois anos para a FUNARTE. No documento o prazo foi de

dois anos, mas ela não retornaria mais para o desenvolvimento do seu trabalho na UFS. Encerrava

sua história dentro da UFS.

IV – Considerações Finais

Baseado na análise das fontes encontradas percebe – se o quanto a professora Albertina Brasil foi

uma personalidade de extrema importância para a história da Universidade Federal de Sergipe.

Estando sempre à frente de cargos com poder decisório devido ao êxito alcançado nos projetos

que lhes foram coordenados, tais como: CECAC, FASC, CULTART, Bolsa Trabalho/Arte. A extensão

universitária vem dar vida a essa Universidade que surge no Estado trazendo o aluno para se

integrar de fato a instituição, tornar esse aluno presente seja por meio das artes ou estágios o que

importava era a existência da integração visando o enriquecimento do espaço e podemos

compreender que a professora Albertina Brasil teve papel decisivo na implantação e consolidação

dessa extensão na Universidade Federal de Sergipe.
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1 Luiz Bispo nasceu a 4 de julho de 1927, no povoado Barra de Ipanema, em Alagoas. Seus pais:

Aureliano Bispo e Maria das Dores Bispo. Foi o segundo reitor da UFS (1972–1976); responsável
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pela implantação do curso de Engenharia Civil na instituição, em meados dos anos 70.

Disponível em:

http://

www.

infonet.com

.br

/cidade/ler.asp

?

id=26109&titulo=cidade.

Acessado em: 23 de abril de 2012.

2 Ariano Vilar Suassuna, advogado, professor, teatrólogo e romancista, desde 1990 ocupa a

cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é Araújo Porto Alegre, o Barão

de Santo Ângelo (1806-1879). Filho de João Suassuna e de Rita de Cássia Villar, Ariano estava

com um pouco mais de três anos quando seu pai, que havia governado o Estado no período de

1924 a 1928, foi assassinado no Rio de Janeiro, em conseqüência da luta política às vésperas da

Revolução de 1930.

Disponível em:

http://

educacao.uol.com

.br

/biografias/ariano-suassuna.jhtm.

Acessado em 03 de junho de 2012.

3 Coral Universitário foi criado em 1968 formado por estudantes de várias Faculdades de Sergipe,

alguns funcionários e membros da comunidade local. Fonte: Relatório Conjunto das Atividades

Artísticas – 1974, p.10.

4 Iniciou – se em 1966 renascendo no ano de 1973 com a colaboração da U. F. S, vez que a

maioria de seus integrantes era da UFS. A difusão da arte teatral, as experiências no setor

expressivo, a busca de novas maneiras de fazer do corpo um meio de comunicação, foram, de um

modo geral os objetivos do Grupo. Fonte: Relatório da Coordenação de Cultura e Arte, 1976, p. 09.

5 Foi criado em 1973 o Madrigal da UFS, sendo formados por professores da casa, o qual era

regido pelo maestro Antônio Carlos Plech, tendo feita sua primeira apresentação no dia 29 de

novembro de 1973. Fonte: Relatório de atividades, 1974, p. 11

6 O Grupo Imbuaça surge, em 1977, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Tem como base teatral a

literatura de cordel e é conhecido pelos espetáculos feitos a partir de cursos e oficinas promovidos

pela companhia na área de arte-educação, destinados à população carente da cidade. Sem fins

lucrativos, seu palco é a rua e tem o reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual e no
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Conselho de Cultura do Estado de Sergipe.

Disponível em:

http://

www.

spescoladeteatro.org.br

/enciclopedia/index.php

/Grupo_Imbua%C3%

A7a.

Acessado em 03 de junho de 2012

7 O grupo tinha o objetivo de estudo, pesquisa, desenvolvimento e apresentações de peças

teatrais infanto - juvenis. Fonte: Relatório Coordenação de Cultura e Arte, 1976, p.14.

8 Surgiu em 1975, tendo como coordenador o acadêmico Antônio Henrique Teixeira de Souza.

Fonte: Relatório Coordenação de Cultura e Arte, 1976, p. 14.

9 Conjunto de música erudita formado no início de 1975. Em 1976 tornou – se Associação, com

apoio da Comunidade, da Secretaria de Educação e Cultura e Universidade Federal de Sergipe.

Fonte: Relatório Coordenação de Cultura e Arte, 1976, p. 14

10 Terceiro reitor da UFS no período de (1976 -1980).
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