
TRAÇOS DO COTIDIANO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SERGIPANOS EM MEADOS DO SÉCULO
XX

João Paulo Gama Oliveira[1]

Resumo

O presente estudo tem por objetivo apresentar traços do cotidiano dos estudantes da Faculdade Católica de
Filosofia de Sergipe, antiga FAFI, no decorrer de suas aulas no turno da noite no Colégio Nossa Senhora de
Lourdes, localizado no centro da cidade de Aracaju em meados do século XX. Para atingir tal intento
utilizaremos como fontes prioritárias os depoimentos orais, aliados a outros documentos como atas,
cadernetas e os relatórios semestrais da instituição. Nesse sentido, faz-se necessário salientar que buscamos
aqui conhecer o cotidiano da primeira instituição de ensino superior voltada para a formação de professores
em terras sergipanas, delineando aspectos de suas práticas educativas e vivências dos seus discentes para
além da sala de aula.
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Educação.

Abstract

The present study it has for objective to present daily of the students of the College Catholic of Philosophy of
Sergipe, old FAFI, in elapsing of its lessons in the turn of the night in the College Ours Mrs. of Lourdes,
located in the center of the city of Aracaju in middle of century XX. To reach such intention we will use as with
priority sources the verbal depositions, allies to other documents as acts, passbooks and the semester reports
of the institution. In this direction, one becomes necessary to point out that we search here to know the daily
one of the first institution of superior education directed toward the formation of professors in sergipanas
lands, delineating educative practical aspects of its and experiences of its learning it stops beyond the
classroom.

Key-words: College of Philosophy. History of Superior Ensino. Formation of Professors. History of the
Education.

Uma conversa inicial

No final do ano de 1950, o Padre Luciano Duarte[2] escreveu uma matéria “explicativa” no Jornal A Cruzada
(19 de novembro de 1950, ano XVI, nº 677) sobre o significado de uma Faculdade de Filosofia para o povo
sergipano, numa tentativa de legitimar um projeto do qual ele era uma dos principais membros: criar uma
Faculdade Católica de Filosofia em Sergipe (FCFS) com a finalidade de formar professores para atuar no
ensino secundário e normal.

Somadas à citada matéria, atrelavam-se notícias sobre a instalação da instituição de ensino superior quase
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semanalmente, quando em 11 de março 1951, o Jornal A Cruzada (Ano XVII, nº 692) trazia em uma de suas
manchetes a seguinte: “Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe” e transcrevia o decreto publicado no
Diário Oficial da Capital Federal, de nº 29.311, de 28 de fevereiro de 1951, o qual “Concede autorização para
funcionamento de cursos na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe”.

Segundo Morais (2008), em maio de 1950 o Padre Luciano Duarte visitou as Faculdades de Filosofia de
Recife, ouviu também as experiências de D. Carlos Camélio de Vasconcelos Mota, cardeal arcebispo de São
Paulo, e de D. Antônio dos Santos Cabral. Percebemos assim que a FCFS obteve contribuições de outras
instituições congêneres, que funcionavam sob os cuidados da Igreja Católica. Logo depois das visitas e
conversas, começou a estruturação da Faculdade com a ativação de uma rede de sociabilidade[3] liderada
principalmente pelo Padre Luciano Duarte, convidando professores de porta em porta, pedalando sua
bicicleta[4], ou mesmo com a participação de outros docentes, já anteriormente empenhados na criação da
instituição.

No caso da FCFS organizou-se um grupo de professores, com experiência na docência e reconhecidos no
campo[5] educacional, convidando-se principalmente professores do Atheneu Sergipense e docentes que já
atuavam em outras instituições de ensino superior do estado, também nascentes no período em estudo. Os
professores da FCFS, muitos católicos praticantes, outros ditos “subversivos”, como Maria Thétis Nunes, ou
“agnósticos”, como Felte Bezerra; integravam o corpo magisterial da instituição[6]. Deste modo, médicos,
dentistas, advogados, engenheiros, e raríssimos licenciados, como Maria Thétis Nunes e Cleonice Xavier de
Oliveira, foram aglutinados para lecionar na nascente faculdade.

É preciso considerar que estamos lidando com um período em que o número de graduados em Sergipe era
reduzido; portanto, existia um considerável esforço para a contratação e manutenção de docentes na
instituição, levando-se em consideração que o salário pago era simplório[7] e de início as aulas eram
noturnas. Portanto, nem todos os bacharéis estavam disponíveis a esse trabalho, exceto os que já almejavam
legitimar-se no campo, em formação, do magistério superior e assim buscavam acumular capital[8], ou
mesmo os que só desejavam contribuir para a formação da juventude sergipana, até então carente de cursos
superiores na sua terra natal.

Outro ponto digno de nota concerne ao “tamanho” da instituição. Analisamos aqui uma faculdade católica,
particular – com mensalidades simbólicas, contando com o apoio de subvenções públicas para existir –
localizada na Aracaju dos anos 1950. Ou seja, o número de alunos por ano na FCFS variou entre o mínimo de
19 matriculados no primeiro ano de funcionamento e 77 em 1959. Esses alunos por vezes já se conheciam e
suas famílias eram amigas. O padre que dirigia a instituição era o mesmo que celebrava a missa dominical
frequentada por alunos e professores. Os docentes eram antigos vizinhos dos seus alunos, amigos dos seus
pais ou mesmo com um grau de parentesco. É dentro desses largos traços, de um quadro difícil de desenhar,
que a FCFS precisa ser vislumbrada diante dos olhos de quem a “observa” mais de meio século depois de
criada e também há muitas décadas já extinta. Todavia, embora pequena e com um “caráter doméstico”,
como afirma Dantas (2010), percebemos que a FCFS formou dezenas de professores e conseguiu legitimar-se
no campo do ensino superior em Sergipe, ainda em formação no período em foco.

O comando da instituição recaía sobre o diretor, a Congregação[9] e o Conselho Técnico Administrativo
(CTA), conforme o Regimento Interno da FCFS (s/d). A primeira reunião da Congregação ocorreu em 12 de
março de 1951, presidida pelo bispo Dom Fernando Gomes e tinha como objetivo a eleição do diretor. Foram
indicados os nomes dos padres Luciano Duarte, Euvaldo Andrade e Artur Pereira, sendo escolhido e nomeado
o primeiro. Possivelmente a eleição cumpria apenas um caráter burocrático, uma vez que o Regimento da
Faculdade deliberava a escolha para o cargo de diretor um nome que compusesse uma lista tríplice. Mas o
cargo já era “exercido” pelo Padre Luciano Duarte mesmo antes da fundação efetiva da instituição superior de
ensino, quando esse fez a faculdade funcionar, convidou professores para lecionar, organizou o local das
aulas, divulgou o primeiro concurso de habilitação, entre outras ações do religioso que configurou-se como
um dos pilares na constituição e vida da faculdade.
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Já na cerimônia de instalação da “antiga FAFI”, estavam presentes o bispo diocesano Dom Fernando Gomes;
o governador do Estado, Arnaldo Rollemberg Garcez; o prefeito de Aracaju, Aldebrando Franco; o presidente
da Assembleia Legislativa, Sílvio Teixeira; o Padre Francisco Bragança diretor da Faculdade de Filosofia
Manoel da Nóbrega, em Recife, além de alunos, professores e seus familiares (Jornal A Cruzada, 01 de abril
de 1951, ano XVII, nº 695). A solenidade esteve repleta de agradecimentos e realce da conquista que a FCFS
representava para o povo sergipano, especialmente para a juventude estudiosa.

Após a instalação solene, a faculdade inicialmente ocupou o espaço físico cedido pela Congregação das
Religiosas do Santíssimo Sacramento, situado na rua Itabaianinha, nº 586, das 18 horas às 22 horas e 30
minutos localizada no centro da cidade de Aracaju – SE, tendo como o seu primeiro diretor, padre Luciano
José Cabral Duarte.

Segundo o Regimento Interno da FCFS (s/d), esta oferecia um máximo de 30 vagas por curso. Tais vagas
seriam destinadas aos “alunos regulares”, que deveriam passar por concurso de habilitação, com obrigação de
frequência, de realização de exames, além do direito de receber um diploma no final. Todavia, a FCFS
aportava ainda “alunos ouvintes” que se matriculavam sem necessidade de concurso de habilitação, mas não
recebiam diplomas no final do curso, como também não faziam provas, nem lhes era exigida frequência.

Ainda com base no citado regimento, o concurso de habilitação era realizado com base na legislação federal
do Ministério da Educação. Tal exame ocorria geralmente nos meses de janeiro ou fevereiro. Conforme Magno
(2008), “as provas foram escrita e oral; além de dez ou vinte temas ou quesitos havia também uma
dissertação”. Entretanto, não localizamos em nenhuma das fontes consultadas referências à dissertação
citada pela aluna.

Com relação às avaliações, Chervel (1990) declara: “permanece o fato de que as provas finalmente
destinadas ao exame ou ao concurso concentram em torno delas a atenção e o interesse do mestre e dos
alunos, influindo mesmo, no total sobre as classes anteriores” (CHERVEL, 1990, p. 207). Dessa forma, as
avaliações são alguns dos constituintes fundamentais de uma disciplina, pois, por meio delas pode-se aferir se
determinadas finalidades foram alcançadas. Para ingressar na FCFS, os conhecimentos na área específica do
curso almejado, além do domínio da língua portuguesa e do francês, seriam os elementos básicos necessários
para um futuro graduando nesse período.

Após a aprovação, as matrículas se processavam com a exigência da seguinte documentação: requerimento
do diretor, prova de conclusão do curso clássico ou científico, carteira de identidade, atestado de idoneidade
moral, atestado de sanidade física e mental, certidão de registro civil, prova de estar quite com a obrigação
do serviço militar, prova de ter sido aprovado no concurso de habilitação, dois retratos 3 x 4 para o cartão de
matrícula e recibo das taxas de inscrição (FCFS, Regimento Interno, s/d). E começavam as aulas.

Cotidiano dos alunos da “antiga FAFI” em meados do século XX

Além do diretor Dom Luciano Duarte, na parte administrativa da Faculdade trabalharam: Hélio de Souza Leão,
Welington Elias, Maria Ariosvalda de Santana Teles, Josefa Dinorah Nunes Siqueira e Maria Leonor Teles de
Santana. Já a biblioteca ficava sob a responsabilidade de Valdice Pereira Gomes. Em depoimento concedido a
Morais (2008), ela relata sua experiência como bibliotecária da FCFS, seu curso superior em Biblioteconomia
na Bahia, feito com uma bolsa de estudos obtida por Dom Luciano Duarte. A senhora Dinorah Siqueira
também ficava responsável pelo controle da frequência dos discentes. O ex-aluno Alexandre Felizola Diniz,
assim descreve essa rotina na Faculdade:

Havia controle de frequência, que ele (Padre Luciano Duarte) fazia questão de
mandar uma funcionária ir de sala em sala. O professor estava dando aula, ela
entrava e contava os alunos, via os alunos e marcava na caderneta. [...] Eu
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mesmo faltava muita aula, mas Dona Dinorah não me botava falta, eu ia fazer
política estudantil e dizia a Dona Dinorah: to saindo, e ela: ‘pode ir!’ E não me
colocava falta (risos) (DINIZ, 2010).

Essa fala de Diniz aponta para o cotidiano dos alunos e algumas das normas da instituição para o controle de
determinadas práticas, como a saída durante o horário de aula. Observamos também um clima de
cordialidade confirmado pelo depoimento de Beatriz Góis Dantas:

[...] lembro muito de Dinorah. Dinorah me marcou muito. Dinorah que eu não
lembro o sobrenome, mas enfim era Dinorah que era secretária, uma pessoa
amiga, resolvia os problemas da gente, lembrava das coisas que estavam para
acontecer, enfim, eu acho que como a Faculdade era pequena havia um clima
de certa familiaridade entre as pessoas. Lembrava das coisas, telefonava,
avisava, era um clima, eu acho, muito cordial (DANTAS, 2010).

Esses depoimentos ajudam a perceber traços do dia a dia da faculdade para além das aulas ministradas em
sala. Os funcionários também contribuíram sobremaneira para o funcionamento das aulas, acompanhando os
docentes e discentes. Além da vivência que cada um tinha por ali, o espaço acadêmico também era sinônimo
de boas conversas e amizades. É o que demonstra a fala de Adelci Figueiredo Santos ao descrever as
melhores recordações da época de aluna da FCFS:

Eu acho que era o relacionamento entre aluno e professor, éramos amigos,
turmas pequenas que facilitavam o entrosamento, muitos parentes, havia
muita confiança e o desejo inclusive de melhorar culturalmente, de ter uma
nova formação e realmente prestar um serviço à sociedade sergipana
(SANTOS, 2010).

Esse bom relacionamento mencionado nas entrevistas concedidas e a amizade diante de poucos alunos eram
aspectos dessa nascente faculdade que enfrentava uma série de intempéries para o seu funcionamento.

Quando inquirida sobre os principais problemas da faculdade no início de sua trajetória, Magnória de Nazareth
Magno, uma das quatro alunas da primeira turma do curso de Geografia e História que chegou a concluí-lo
nos diz: “Dificuldades próprias de todo empreendimento em fase de instalação, tais como instalações
precárias, localização em local deserto e de difícil acesso, etc., etc.” (MAGNO, 2008). Todavia, isso não é
destacado no relatório do primeiro ano letivo no item que descreve as condições do edifício e das instalações.

A Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe acha-se atualmente funcionando
no moderno e confortável prédio do Ginásio N. Sra. de Lourdes [...].

O local do prédio fica a leste, quase a igual distância de todos os bairros da
cidade, estando colocado em posição vantajosa para a Faculdade Católica de
Filosofia de Sergipe, é absolutamente tranqüila, não sendo assim as aulas
perturbadas por ruídos de qualquer gênero.

Na posição em que está, é também o prédio da Faculdade bem servido de
transportes, para os seus alunos que residem em pontos mais distantes (FCFS,
Relatório Semestral, 1951/1).

Confrontando tais descrições, percebemos as discrepâncias entre um relatório oficial de uma iniciante
instituição superior de ensino, fazendo uso de adjetivos para si e uma ex-aluna que vivenciou os problemas
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para frequentar as aulas da faculdade. Merece ser também mencionado o fato de a faculdade funcionar à
noite concentrando majoritariamente estudantes mulheres, quebrando um tabu na sociedade aracajuana de
meados do século XX. Para Thétis Nunes, no texto “Amigos de Dom Luciano. Meus Amigos”:

As aulas eram noturnas, o que ocasionaria grande impacto na tranqüila vida
provinciana de Aracaju na época. Quebrava-se o tabu de moças saírem
sozinhas à noite. Recordo-me que uma das alunas vinha acompanhada por
uma jovem empregada que dormia no fundo da sala. Com a malícia própria do
estudante, as alunas apelidaram a colega de Sinhá Moça (NUNES, s/d).

Ainda sobre as aulas no período noturno, a aluna Adelci Figueiredo Santos, da segunda turma do curso de
Geografia e História, a qual fez seus estudos na FCFS na primeira metade da década de 1950, declara:

As mães ficavam preocupadíssimas, esperando que a gente retornasse, todas
inclusive nos alpendres, não é, nas portas esperando que a filha chegasse,
porque a gente vinha correndo do parque até onde eu morava na rua de
Estância, e a minha amiga que era Isabel Barreto que morava na rua de
Boquim, então a gente vinha correndo quando chegava à rua de Lagarto ela se
dirigia para a rua de Boquim e eu saia correndo para Rua de Estância, eu
terminava, que era no Guarani, naquela época era o ponto de referência.
Então a gente saía correndo, do parque em diante a gente corria com medo,
porque não tinha nada naquela época, a gente não podia usar táxi que ficava
com receio, duas moças sozinhas, ônibus não existia naquele horário, o ônibus
circulava de uma em uma hora e assim mesmo por trajetos diferentes dos
nossos, então o jeito era correr (risos). Agora vinha um grupo grande até o
parque onde havia um ponto de ônibus que fazia várias direções, mas quando
chegava no parque aí cada uma tomava seu destino (SANTOS, 2010).

Diante desses problemas referentes à localização do colégio cedido para a faculdade no turno da noite, a
construção da sua sede era uma necessidade, além de concretizar materialmente a instituição diante da
sociedade sergipana. Segundo o periódico A Cruzada, edição de 4 de abril de 1959 (Ano XXIV, nº 1082), a
inauguração da parte principal da nova sede da FCFS ocorreu em 29 de março de 1959 e contou com a
presença do então governador do estado Luís Garcia; do bispo Dom José Távora, professores, estudantes,
sacerdotes, reunindo parte considerável da intelectualidade sergipana de outrora.

Pelo discurso de inauguração com tom de agradecimento do diretor, notamos o quanto os políticos locais
contribuíram para a construção do prédio. O religioso cita os nomes de: Durval Cruz, Lourival Fontes, Júlio
Leite, José Rollemberg Leite, Arnaldo Garcez e Leandro Maciel. Fica nítida a existência de uma profícua
relação entre a FCFS e os representantes políticos da época, como também o reconhecimento social
angariado por essa instituição educacional de formação docente.

A faculdade deixa o espaço do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, local onde funcionou por mais de oito anos,
para construir um novo ciclo na sua história. Entretanto, as dificuldades com relação às obras continuaram.
Em carta a Armando Barcelos, pessoa com quem Monsenhor Luciano Duarte mantinha constantes
correspondências, o diretor descreve:

As obras da Faculdade estão indo, em ritmo lento. Já recebemos os móveis do
salão da Congregação (Pequeno Auditório), cuja fita de inauguração o sr.
cortará em breve. Infelizmente, não se conseguiu que o Presidente não
cortasse os 30% das verbas. Até das subvenções ordinárias esta porcentagem
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foi cortada.

Paguei há poucos dias a última promissória do terreno [...] (DUARTE, Luciano
José Cabral Duarte Carta ao doutor Armando Barcelos, 8 de agosto de 1961).

Em 16 de agosto desse mesmo ano, tendo obtido a resposta de Armando Barcelos, o diretor agradece as
verbas conseguidas e relembra, como tantas outras vezes, a necessidade de verbas maiores para a conclusão
das obras, subvenção esta que estaria em votação no Senado. Em outra correspondência, agora a Luís
Alfredo da Silva, o Monsenhor agradece o envio do número do Diário Oficial da República contendo o decreto
que concede autorização de cinco milhões de cruzeiros para as obras da FCFS (DUARTE, Luciano José Cabral
Carta a Luís Alfredo da Silva, 7 de junho de 1962).

A ex-aluna do curso de Matemática, Olga Andrade Barreto, quando indagada sobre os livros para consulta na
FCFS, nos diz que: “Não, livro nenhum, não conseguia nem em biblioteca, a Faculdade não tinha biblioteca,
nós lutávamos. Com isso os professores ajudavam porque não tinha livro” (BARRETO, 2007). Magno (2008),
respondendo à mesma pergunta, fala: “não havia biblioteca organizada para consulta. Contávamos com os
apontamentos tomados em sala de aula e alguns livros que aos poucos íamos adquirindo”. Já Dantas afirma
que: “os alunos tinham dificuldades de conseguir livros, e o esquema básico era o registro das aulas
ministradas pelos professores” (DANTAS, 2009, p. 244). Diante da pesquisa, constata-se a necessidade de
livros na faculdade, não obstante uma preocupação com a compra ou aquisição deles por meio de doação. Os
livros da FCFS chegavam de diferentes formas e lugares.

Outra prática constante relaciona-se ao empréstimo de livros por parte dos professores para a elaboração dos
trabalhos acadêmicos. Como a faculdade contava com turmas de diminuto número de alunos, estes se
reuniam em grupos e realizavam os trabalhos ou mesmo estudavam pelo livro do docente.

As dificuldades da falta de livros eram enfrentadas por anotações constantes das falas dos seus professores
durante as aulas, tendo em vista que os livros eram raros. Sendo assim, as alunas copiavam o máximo que
podiam das explicações dos seus docentes, dado extraído das falas de todos os entrevistados da presente
pesquisa. Sobre este aspecto, comenta Dantas:

Então o esquema era o professor falar e você anotar. Só que eu não me
contentava em anotar, eu fazia as anotações e ia para a biblioteca pesquisar.
Tinha até um esquema muito (risos), um esquema muito louco que a gente
adotava. Como eu anotava muito rápido e como depois eu ia confrontar as
minhas anotações com os livros da biblioteca, eu terminava copiando no
caderno as minhas aulas para estudar para as provas. Aí alguém descobriu e
disse: Beatriz, ponha um carbono aí para mim! Aí eu copiava com um carbono.
Depois chegou outra: põe mais um carbono (risos), eu disse a [...] Eu sei que
um carbono era de Marta, o outro eu não sei de quem era. Sei que era tudo
com um carbono, mas só que o terceiro carbono já não saía bem porque exigia
muita força no braço para ficar copiando. Mas eu fazia muito isso com as aulas
de Etnologia, Etnografia, de História com Gonçalo, era praticamente tudo no
caderno (DANTAS, 2010).

Pela descrição, visualizam-se traços do cotidiano daquela faculdade e como os alunos faziam para aprender
um pouco mais dos conteúdos trabalhados naquelas aulas expositivas. O “esquema” adotado para que tais
explicações depois fossem redistribuídas entre os colegas e complementadas por cada uma, como afirma
Gonçalves (2010), também é digno de realce. As anotações serviriam principalmente para as avaliações
efetuadas duas vezes por ano. Como as disciplinas eram anuais, em julho e dezembro ocorriam as provas, de
acordo com a seguinte sistemática:
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[..] as provas deveriam ter três dissertações, cada uma com três assuntos, em
cada disciplina. Eram três temas diferentes, organizavam-se os pontos, eram
sessenta assuntos [...] cada ponto com três assuntos, vinte pontos são
sessenta assuntos, se você soubesse cinquenta e nove e tivesse o azar de cair
justamente (risos) o que você não soubesse, você estava perdido. Mas era
muito difícil, porque três assuntos você sempre havia de saber alguma coisa
de algum dos três. Mas era assim, dissertativa a prova, você tinha que falar
sobre aqueles temas e creio que todo mundo conseguia. Mas se houvesse
alguém que não conseguisse passar de primeira, ficava de pé quebrado,
porque tinha isso de ficar de pé quebrado (risos) (PINA, 2010).

Ficar de “pé quebrado” ou “no vago”, como classifica Diniz (2010), era quando o aluno não conseguia
aprovação em determinada disciplina, passava para a série seguinte, mas teria de fazer as avaliações
referentes à disciplina em que não logrou êxito na série anterior. Além deste aspecto, cabe ressaltar que a
descrição feita por Pina (2010) coaduna com algumas fontes, como o regimento da FCFS e os relatórios
semestrais da instituição. Em outras palavras, nas avaliações semestrais: geralmente o professor listava 20
pontos, outros somente 10, cada ponto com três assuntos; no momento da prova sorteava-se um e o aluno
teria que responder três questões sobre o tema.

Dessa forma, ocorriam as duas provas parciais com duração de duas horas cada. Para realizar a prova, o
aluno deveria ter frequência às aulas, participação nos trabalhos práticos e no mínimo média cinco nos
estágios. Caso o discente alcançasse média igual ou superior a sete, não faria as provas finais; se atingisse
uma média de cinco a sete, faria só a prova final oral; com a média entre três e cinco, prova oral e escrita e
menor que três estava automaticamente reprovado (Regimento Interno da FCFS – s/d). Tais avaliações são
constantemente citadas pelos discentes:

A gente estudava era dia e noite, a gente estudava tudo, juntava a turma, a
turminha assim que já estava acostumada. Eu era com Dora Diniz, ela dormia
na minha casa, eu dormia na casa dela, estudando, passava a noite, parece
brincadeira, mas era, a gente passava a noite todinha estudando para fazer
prova (GONÇALVES, 2010).

Chervel (1990) classifica como sistema docimológico as formas de avaliação de uma disciplina escolar. Aqui
lidamos com disciplinas acadêmicas, mas nota-se a importância que tais avaliações exerceram nas práticas
daquelas disciplinas, deixando registros na memória dos seus alunos.

É importante ressaltar “o que está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e do
grupo” (POLLAK, 1989, p. 08), nesse sentido, cabe relativizar as falas expostas e sublinhar a constante
necessidade “inconsciente” de uma “identidade de grupo” quando os discentes relembram desse “recorte” de
suas vidas.

Quando inquiridos sobre as melhores lembranças da época da faculdade, ex-alunos afirmam: “As aulas, os
professores, a camaradagem com as colegas [...] são boas lembranças, todas” (PINA, 2010). Dantas (2010)
diz: “Eu me recordo do jardim da faculdade, daquele pátio interno, dos banquinhos que eu ficava lá sentada
conversando”.

O espaço para além da sala renasce nas recordações dos seus alunos, ao falar do curso de Geografia e
História: “Acho que uma coisa muito boa era o ambiente; o ambiente era muito bom, muito gostoso; todo
mundo muito amigo” (DINIZ, 2010). Dentre as amizades citadas por Diniz, estava sua colega de turma
Beatriz Góis Dantas; que recorda:
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Nós éramos uma turma que nos entendíamos muito. Lembro muito das
brincadeiras de Alexandre, extremamente voltado para o movimento estudantil
e todo aquele clima da Revolução Cubana. Quando ele chegava na faculdade,
como eu não participava de movimento estudantil, ele dizia: você vai para o
paredón. Então ele brincava muito comigo, me botava no paredón, nas
brincadeiras dele. [Referência aos fuzilamentos efetuados durante a
implantação do regime comunista em Cuba]. Era um clima muito bom!
(DANTAS, 2010).

Entre amizades e brincadeiras, o conhecimento ali era semeado e aos poucos os alunos da FCFS adentravam
nas salas dos diferentes colégios da capital e do interior de Sergipe para ministrar aulas no ensino secundário,
ou mesmo começavam a lecionar em outras instituições de ensino superior.

Mesmo concluindo que a procura por essa instituição de ensino superior ao longo dos seus 17 anos de
existência não foi a almejada pelos seus criadores, embora tenha havido um nítido crescimento em alguns
cursos, outros despertavam pouco interesse, fator que complicava ainda mais a frágil situação financeira
daquela instituição sem fins lucrativos. É imprescindível registrar o cotidiano desses alunos, sublinhando que
a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe lançou as bases da formação universitária para os professores
das terras sergipanas.
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