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RESUMO

No bojo da História Cultural, este trabalho tem por objetivo desvelar historicamente a trajetória do
médico, político e professor Antonio Garcia Filho (1916-1999) e suas contribuições para o campo
educacional sergipano. Nomeado Secretário de Educação, Cultura e Saúde de Sergipe (1959-1962),
fundou em 1961 a Faculdade de Medicina de Sergipe e, em 1962, o Centro de Reabilitação “Ninota
Garcia”. Apoiando-me metodologicamente na pesquisa biobibliográfica e documental procurarei apresentar
as mudanças ocorridas no campo educacional com a fundação das duas instituições citadas. À luz dos
conceitos de intelectual de Sirinelli (1996) e de Instituição Educativa de Magalhães (2004) foi possível
perceber que Antonio Garcia Filho se revelou um intelectual engajado na causa da educação, para além da
saúde dos sergipanos, pois com essas instituições educativas ele contribuiu com a promoção educacional
do Estado.

Palavras-chave: Antonio Garcia Filho, Centro de Reabilitação Ninota Garcia, Faculdade de Medicina de
Sergipe.

ABSTRACT

In the Cultural History Scenery, this paper aims historically to unveil the journey of the medical doctor,
politician and professor Antonio Garcia Filho (1916-1999) and his contributions to the field of education
Sergipe. Appointed Secretary of Education, Culture and Health of Sergipe (1959-1962), founded in 1961
the Faculty of Medicine and Sergipe, in 1962, the Rehabilitation Center "Ninota Garcia." Supporting me
methodologically biobibliográfica research and documentary will try to present the changes in the
educational field with the founding of the two institutions mentioned. In light of the concepts of intellectual
Sirinelli (1996) and Educational Institution of Magellan (2004) it was revealed that Antonio Garcia Filho
proved an intellectual engaged in the cause of education, in addition to the health of Sergipe, since with
these educational institutions he contributed to the promotion of education in the state.

Keywords: Antonio Garcia Filho, Center of Rehabilitation Ninota Garcia, The Medicine College of Sergipe
State.

INTRODUÇÃO

Os estudos biográficos realizados por historiadores e pesquisadores da educação vêm ampliando as
oportunidades destes elaborarem trajetórias de vida de intelectuais da educação, ao mesmo tempo em
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que permite ir ao encontro de um tempo e de espaços identificadores de práticas sociais e culturais
expressas em pensamentos e ações sociais. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo
compreender a trajetória de vida do médico, político, professor, poeta, compositor, literato e agente
cultural, Antônio Garcia Filho, focando, sobretudo, dentro dos aspectos da história da profissão política em
Sergipe, em especial quando criou suas principais obras, quais seja a Faculdade de Medicina de Sergipe
(1961) e o CRNG - Centro de Reabilitação “Ninota Garcia” (1962), enquanto esteve à frente da SECS -
Secretaria de Educação, Cultura e Saúde (1959-1963).

Através de pesquisa biobibliográfica, dos pressupostos da História Cultural, da concepção de intelectual do
francês Jean François Sirinelli (1996, 1997) e do conceito de instituição educativa de Magalhães (2004),
buscamos compreender a trajetória desse intelectual que, segundo Sirinelli (1996) a noção de intelectual
remete a uma questão de qualidade humana, existindo um caráter polimorfo e polifônico, ou seja, de
compreensão e de extensão da noção, que podem recair em dois significados do intelectual, uma ampla e
sociocultural, englobando os criadores e os mediadores culturais e a outra mais estreita, baseada na noção
de engajamento. Parafraseando Sirinelli (1997), a noção de intelectual criador e mediador recaem em uma
definição empírica de um homem de cultura, enquanto: “[...] à primeira categoria pertencem os que
participam na criação artística e literária ou no progresso do saber, na segunda juntam-se os que
contribuem para difundir e vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber”. (SIRINELLI, 1997,
p.261). Quanto às instituições educativas, segundo os escritos de Magalhães, para quem:

A história de uma instituição educativa inicia-se pela reinterpretação dos historiais
anteriores, das memórias e do arquivo, como fundamento de uma identidade
histórica. Esta identidade implica ainda, para além da internalidade, a inscrição
num quadro sociocultural e educacional mais amplo, constituído pela rede de
instituições congêneres e pelo sistema educativo. (MAGALHÃES, 2004, p. 147).

Assim sendo, entendemos o Centro de Reabilitação “Ninota Garcia” e a Faculdade de Medicina de Sergipe,
criadas e implementadas pelo médico, político e educador Antonio Garcia Filho como instituições
educativas que podem ser reinterpretadas a partir de suas memórias, pois tais instituições constam como
possuidoras de uma identidade e que compusera o quadro sociocultural e educacional do Estado de
Sergipe.

Ademais, as pesquisas em geral são motivadas por curiosidades, e esta não foi diferente. Ela foi motivada
pela necessidade de responder: De que forma a trajetória política e social de Garcia Filho e suas ações
contribuíram para o campo educacional sergipano Segundo Le Goff (2005), o estudo dos grandes feitos,
grandes acontecimentos e dos grandes personagens que mudaram o curso da história são essenciais para
se compreender a sociedade, mas não são os únicos meios. A História Cultural, uma corrente
historiográfica que começou a ser utilizada no Brasil em meados da década de 1980 instaurando
mudanças no fazer histórico através de novos caminhos e possibilidades de conhecimento das verdades,
vem nos mostrar que a História pode ser mais objetiva, através do estudo das pessoas comuns, seus
hábitos, seus costumes, suas crenças e mentalidades. (CHARTIER, 1988).

1- TRAÇOS BIOGRÁFICOS DE UM INTELECTUAL ENGAJADOR

Antonio Garcia Filho nasceu em 29 de maio de 1916, na cidade sergipana de Rosário do Catete, sendo
filho de Antonia Menezes Garcia e do farmacêutico e servidor público Antonio Garcia Sobrinho. Garcia Filho
estudou no Colégio Tobias Barreto e no Atheneu Sergipense, tendo, em seguida, ingressado na Faculdade
de Medicina da Bahia, formando-se em 1941 e, voltando à capital sergipana iniciou suas atividades como
médico na Rede Ferroviária Leste Brasileiro.

Em 1945 atuou como Clínico Geral e Diretor Clínico no Hospital Santa Isabel, introduzindo um novo
método de anestesia com intubação traqueal. Atuou também nos jornais de Sergipe, onde dirigiu o Correio
de Aracaju e a Gazeta Socialista, além de ter colaborado com diversos jornais locais como O Nordeste,
Correio da Manhã e no jornal da Diocese de Aracaju A Cruzada, tornando-se, por isso, membro da
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Associação Sergipana de Imprensa. Ajudou a fundar a Sociedade de Cultura Franco-Brasileira, de Sergipe,
foi eleito o orador oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e ainda Presidente de Honra do
Clube de Imprensa, Rádio, Letras e Artes Plásticas de Sergipe. (CONDE GARCIA, 2008).

Foi membro da Academia Sergipana de Letras, onde ocupou a cadeira nº 1. Com objetivo de reunir obras
literárias em torno da Academia de Letras fundou, nesse mesmo período, o MAC – Movimento de Apoio
Cultural. Entre estas obras encontram-se, sob sua autoria, “Um Pensamento na Praça”, de 1950, e “A
Reabilitação em Sergipe”, de 1966. Nesta última obra ele enfoca a criação, os propósitos e o
funcionamento do CRNG, uma Instituição voltada para uma proposta educacional de indivíduos deficientes
e para os ditos “normais” além da preparação destes para o mercado de trabalho. (BARRETO, 2007)

Fundou, com outros colegas, a Faculdade de Medicina de Sergipe, em 1961, sendo seu primeiro Diretor
por oito anos consecutivos. Lecionou a disciplina de Bioquímica e foi o primeiro professor de
Anestesiologia. Ainda atuou como professor de nutrição da Faculdade Católica de Serviço Social. Quando a
Universidade Federal de Sergipe foi criada ele foi nomeado seu primeiro Pró-Reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários, quando aproveitou a oportunidade para fundar o Festival de Artes de São Cristóvão. Por
suas ações, recebeu da Universidade Federal de Sergipe o honroso Título de Professor Emérito. Em 1962,
idealizou, fundou e presidiu, por mais de 10 anos, o primeiro Centro de Reabilitação Física de Sergipe, à
época o terceiro do Brasil, ao qual chamou de CRNG. (SANTANA et al., 2009).

Seguindo uma linha de intelectual múltiplo, Antonio Garcia Filho, quando presidente do Conselho Estadual
de Cultura, junto com outros intelectuais, criou o Encontro Cultural de Laranjeiras. Além de poeta foi
também compositor de músicas. É o autor da letra do Hino do 28º Batalhão de Caçadores e do Hino da
cidade de Rosário do Catete e é dele também a letra e a música de “Aracaju, uma estrela”, vencedora do
concurso público “Uma canção para Aracaju”, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju na
administração do prefeito Cleovansóstenes Pereira de Aguiar.

2- A FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE SERGIPE: POR ENTRE ESPAÇOS E TEMPOS

A ideia de uma Faculdade de Medicina em Sergipe aflora em 1951 pelo Dr. João Batista Perez Garcia
Moreno e o Dr. Benjamin Carvalho, período em que Dr. Rollemberg Garcez (1951-1955) ocupava o cargo
de governador do Estado. Logo, despertou olhares da classe médica sergipana para essa necessidade, mas
o projeto não saiu do papel. Na perseverança da realização da Faculdade e com o intuito de viabilizar o
projeto, alguns médicos fundam, em 1954, a Sociedade Civil Faculdade Medicina de Sergipe, uma entidade
governamental sem fins lucrativos, estando o Dr. Augusto Leite a frente da presidência (SILVA, 2006).

Segundo Conde Garcia (2008), o objetivo da classe médica em fundar essa entidade governamental era
instalar e manter uma escola de Medicina em Sergipe. No entanto, apesar da ideia ter sido bem aceita
pela população, o projeto ficou apenas na fase de aprovação e registro dos Estatutos da referida
Fundação, mesmo com a sensibilização do governador Arnaldo Garcez que colocou o Estado à disposição
da Sociedade Civil[3].

No entanto, segundo Ednaldo Garces (2011, p.14), “[...] a coisa não prosperou, talvez em função de
disputas acirradas entre os dois maiores partidos políticos de então, a UDN, de oposição e o PSD, da
situação”.

Somente na eleição seguinte de 1959, quando a coligação PSD/PR é novamente derrotada, elegendo-se
para o governo de Sergipe o Dr. Luiz Garcia (1959-1962) do partido UDN, que a Faculdade de Medicina
deixa de seu uma ideia e passa a ser uma realidade. O então Governo de Sergipe criou a Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Saúde e convidou ser irmão, Antonio Garcia Filho, a assumir o cargo. Foi
com o apoio de Antonio Garcia que a Faculdade se tornou uma realidade (Conde Garcia, 2008). A
indicação de seu nome para ocupar a secretaria não agradou a muitos, pois, conforme afirma Ednaldo
Garces (2011), “A princípio, Antonio Garcia Filho ficou à margem do governo, pois a indicação de seu
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nome sempre esbarrava nas restrições impostas por lideranças da UDN, por sua história socialista”.
(GARCES, 2011, p. 14).

Quando Antonio Garcia chegou ao cargo de Secretário, o Estado de Sergipe contava com cinco Instituições
superiores: a Faculdade de Química e a Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis, ambas mantidas
pelo Estado de Sergipe; a Faculdade de Filosofia e Letras e a Faculdade de Serviço Social, ambas privadas
mantidas pela Igreja Católica, e a Faculdade de Direito mantida pelo Governo Federal. No entanto, o
Secretário de Estado da Educação, Cultura e Saúde percebeu que faltava uma sexta escola superior para
que Sergipe pleiteasse uma Universidade. No entanto, conforme afirma seu filho Conde Garcia, “Médico
devotado, clínico e anestesiologista de renome, logo tomou como prioridade para a sua gestão [...], a
criação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Para isso dispunha de talento, vontade e força política”
(Conde Garcia, 2008, p.35). Neste período, Antonio Garcia também era Presidente da Sociedade Médica de
Sergipe, que muito facilitou e contribuiu para agilizar o processo da fundação da Faculdade. O fato de o
Dr. Benjamin Carvalho, amigo de Antonio Garcia e do Governador, ter sido presidente da Sociedade Civil
Mantenedora da Faculdade de Medicina e “[...] por sua habilidade em tratar problemas e por sua maneira
polida e culta [...]”, também contribuiu muito para agilizar este processo. (CONDE GARCIA, 2008, p. 36).

Apesar das dificuldades, o Secretário de Estado da Educação, Cultura e Saúde entendeu que aquele era o
momento ideal para a realização do suntuoso projeto, justamente pelo fato do apoio decisivo do Governo
do Estado, seu irmão Luiz Garcia, e os demais colegas e facilitadores a exemplo dos médicos Benjamin
Carvalho, Lourival Bomfim, Walter Cardoso e Lauro Porto.

Mais um passo foi dado. Com a preocupação de preparar e mobilizar a sociedade para a Faculdade de
Medicina, Antonio Garcia criou, com o apoio do Núcleo Estudantil Pró-Universidade de Sergipe (NEPUS), o
primeiro curso preparatório para vestibular do Estado e assim o denominou de Curso Pré-Vestibular “Dr.
Oscar Nascimento”. Atuou como um dos professores, lecionando a disciplina de Química e ainda conseguiu
a visita de um emissário do Ministério da Educação a então referida Instituição. Conde Garcia (2008)
enfatiza a importante atuação de seu pai para a fundação da Faculdade:

[...] não se furtou em colaborar para preparar a juventude do seu Estado, a fim
de que ela pudesse usufruir a Faculdade de Medicina que decidira criar. Como se
não bastassem suas atribuições de gestor publico e de médico com grande
clientela, Antonio Garcia Filho ministrou aulas de Química no citado curso
pré-vestibular. Aliou-se aos seus diletos amigos Lourival Bomfim e Hercílio Cruz,
também conscientes da importância social e histórica do processo em que
estavam envolvidos, e prepararam uma plêiade de jovens talentosos que depois
vieram a se formar pela Faculdade de Medicina de Sergipe. (CONDE GARCIA,
2008, p.39).

Antonio Garcia Filho sugeriu ao governo do Estado a construção de um prédio próximo ao Instituto
Parreiras Horta com o objetivo de sediar, com brevidade, mas provisoriamente, a faculdade de Medicina de
Sergipe. O prédio contava com três salas para aulas teóricas e uma sala para o ensino da Anatomia. Além
disso, Luiz Garcia colocou a disposição da Faculdade os laboratórios de Bioquímica e de Microbiologia do
referido Instituto, bem como autorizou o uso das facilidades disponíveis na Escola de Química e no Centro
de Saúde da Clínica Psiquiátrica Adauto Botelho. Depois de três anos de funcionamento da Faculdade nas
dependências do Instituto Parreiras Horta, a Faculdade de Medicina migrou para o Hospital de Cirurgia,
permanecendo ali por mais de vinte anos.

Vale ressaltar que a Faculdade de Medicina não usufruía gratuitamente das dependências deste hospital,
sendo o governo do Estado responsável pelo pagamento do aluguel das áreas utilizadas, através das
verbas destinadas para cobrir as despesas que o ensino exigia. E assim, através da atuação política do
governador Luiz Garcia e do Secretário Antonio Garcia, a Faculdade deixa de ser um sonho e passa a ser
uma realidade, tão almejada pelos sergipanos. Quanto à atuação de ambos os dirigentes políticos e a
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fundação da Faculdade, Garces (2011), afirma que: “[...] a Faculdade nasceu porque Antonio Garcia soube
conquistar o apoio do seu irmão Governador Luiz Garcia. Soube transformar a quimera, o letárgico sonho,
numa firme decisão de governo”. (GARCES, 2011, p. 15).

Assim sendo, as fontes nos mostram que Antonio Garcia Filho tornou-se personagem principal na história
da Faculdade de Medicina de Sergipe contribuindo com a educação e o desenvolvimento social do Estado.
Ainda referente à fundação da referida Instituição educativa, Conde Garcia, seu filho, afirma que:

[...] Antonio Garcia Filho foi além do sonho. Ele foi seu FUNDADOR, aquele que
realmente concretizou a ideia de se ter uma escola desse porte. Por isso, merece
ser reconhecido como tal. É verdade que contou com a ajuda de amigos e
idealistas, mas se não foi ele o primeiro a pensar na faculdade, foi dele que
brotou a atitude, o trabalho e a persistência para que a obra nascesse. ‘Deus
quer, o homem sonha e a obra nasce, conforme Fernando Pessoa’. (CONDE
GARCIA, 2008, p.46).

As dificuldades estavam só começando. O desafio agora era o ensino das ciências básicas na Faculdade e
montar e preparar o quadro docente. Assim, Antonio Garcia e seus colegas Lourival Bomfim e Volmer
Bomfim fizeram cursos de preparação para professores em outras Universidades, a citar a Faculdade de
Medicina da Bahia e nos Estados Unidos. Antonio Garcia preparou-se para lecionar a disciplina de
Bioquímica enquanto Lourival Bomfim ficou com o ensino da biofísica e Volmer Bomfim com Farmacologia.
Outros colegas aceitaram o desafio a fim de completar o quadro docente, enquanto outras disciplinas eram
ministradas por professores convidados de outras Universidades, inclusive do exterior. A exemplo,
podemos citar o professor Silvano Isquerdo Laguna da Universidade de Valladolid, Espanha, que ministrou
aulas de Anatomia Humana. (CONDE GARCIA, 2008).

Em 21 de janeiro de 1960 foi eleita a primeira Diretoria da Faculdade, segundo a Ata de reunião da
Congregação da Faculdade de Medicina de Sergipe realizada no dia 19 de janeiro de 1962, sendo Dr.
Antonio Garcia Filho nomeado ao cargo como o primeiro Diretor da Instituição; Dr. Osvaldo da Cruz Leite,
Dr. João Conrado Guerra e Dr. Antero Pales Carozo ocuparam o cargo de Conselho Técnico; os Secretários
Alberto Santos Bragança de Azevedo, logo substituído por Bento Alvino Carvalho; os Auxiliares Jairo
Fontes Sampaio e José Moreira Alves e o Bibliotecário Eduardo Antonio Conde Garcia.

Finalmente, em 1961, na pessoa do Presidente da República Juscelino Kubitschek, através do Decreto Nº
49.864 de 11 de janeiro, foi autorizado o pleno funcionamento da Faculdade de Medicina de Sergipe, com
sua publicação no Diário Oficial da União em 12 de janeiro do mesmo ano. Ressaltando, portanto, a
importância dessa Instituição, Conde Garcia encerra sua obra recitando um texto, fruto de um
ofício-circular em fevereiro de 1968, encaminhado por Antonio Garcia Filho ao Presidente da Fundação do
Ensino Médico ao final dos seus oito anos de mandato como Diretor da Faculdade de Medicina de Sergipe
em que: “A vitória é dupla: A Faculdade de Medicina de Sergipe como realidade irreversível e, por causa
dela, a instalação da Universidade Federal de Sergipe” (CONDE GARCIA, 2008, p.113).

Nesse mesmo sentido, Garces (2011), discorre acerca da importância da atuação desse intelectual
sergipano quando afirma:

Estava consolidado um sonho de longo tempo, e o Dr. Antonio Garcia Filho se
tornou, por sua dedicação, esforço, liderança e pela sua privilegiada posição
social e política na sociedade sergipana, a mais importante figura na criação da
Faculdade de Medicina, removendo com grande esforço todos os obstáculos e
realizando o grande sonho dos sergipanos (GARCES, 2011, p. 15).

Em setembro de 1966, ano de formatura da primeira turma, através do Decreto n. º 59.226, a Faculdade
de Medicina de Sergipe obteve seu reconhecimento, transformando assim, mais que uma data, um
símbolo para a comunidade sergipana.
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3- O CENTRO DE REABILITAÇÃO “NINOTA GARCIA”: SABERES MÉDICOS NA CONSTRUÇÃO DA
EDUCAÇÃO E DA CIDADANIA

O Centro de Reabilitação “Ninota Garcia” foi fundado em 24 de junho de 1962, no governo de Luiz Garcia
(1959-1962), pelo médico Antonio Garcia Filho, quando este ocupava o cargo político de Secretário de
Educação, Cultura e Saúde, conforme já mencionado. Tratava-se de uma instituição educativa voltada
para uma proposta educacional de indivíduos deficientes e para os “ditos normais[iv]“ além da preparação
destes para o mercado de trabalho. Tal instituição funcionou nos antigos pavilhões do serviço de Luz e
Força, graças ao governador Luiz Garcia e a União Sergipana de Assistência. Antonio Garcia Filho se
destacou na sociedade sergipana por sua atuação no cenário educacional, principalmente pela participação
na fundação das mais importantes instituições educativas do país. Dentre elas o Centro de Reabilitação
“Ninota Garcia”, cujo nome é em homenagem a Maria Emília Garcia, ou “Ninota Garcia”, esposa de seu
irmão, Luiz Garcia, governador sergipano e grande apoiador do referido centro. Nessa instituição ele
presidiu por mais de 10 anos (CONDE GARCIA, 2008).

O Centro foi considerado uma iniciativa avançada para a época. A instituição era dirigida pela própria
família Garcia, mantida através de convênios com a Secretaria de Educação, Cultura e Saúde e de doações
da União Sergipana de Assistência (USA), sendo esta responsável por uma contribuição financeira mensal,
de acordo com as necessidades do centro. Contava, também, com recursos oriundos de doações, de
campanhas, de taxas de inscrições em seus órgãos ou serviços e, ainda, da comercialização de trabalhos
ou produtos de seus alunos, mestres e simpatizantes. (CONDE GARCIA, 2008).

Quanto à importância da fundação dessa instituição, Luiz Carlos Domingues Garcia (2011), afirma que:

[...] a concretização desse importante centro de saúde pública, que foi e é
responsável pelo atendimento à milhares de deficientes físicos oriundos da capital
e do interior, que ali tem como evoluir no tratamento médico indispensável.
Antes, a saúde da população carente e deficiente era relegada ao completo
abandono; quando muito, a busca em outros estados mais adiantados – tais
como Salvador e Recife -, era sempre penosa e custosa. Foi dado, assim, um
passo decisivo nas novas relações governo-sociedade, um verdadeiro
divisor de águas, com reflexos muito positivos para o futuro do estado de
Sergipe. (DOMINGUES GARCIA, 2011, p. 88, grifo do autor).

Garcia Filho (1966, p.12), enfatiza em sua obra que “A História da Reabilitação em Sergipe é simples: um
governo que se propôs a promover o bem estar do povo, incluiu no seu programa de Educação e Saúde
Pública, o cuidado com os deficientes”. Apesar de o objetivo inicial ser este, o Centro atendia também
crianças “ditas” normais com a oferta da educação infantil.

Logo da sua criação, enquanto os funcionários eram treinados e a “aparelhagem cuidadosamente estudada
e selecionada” (GARCIA FILHO, 1966, p.12), Antonio Garcia realizava visitas em Centros de Reabilitação
existentes no país, como os de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e outro em fase de construção
situado em Brasília. A Secretaria de Educação, Cultura e Saúde deu todo aporte para a concretização
desse projeto, inclusive a oferta de cursos e estágios para os técnicos e educadores que fariam parte do
quadro funcional do “Ninota”, como ficou popularmente conhecido.

Os profissionais selecionados para atuarem no Centro fizeram suas respectivas capacitações nos Centros
de Reabilitação de outros Estados. Dentre estes profissionais encontravam-se ortopedistas,
fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, especialistas em artes industriais, terapeutas ocupacional e
professores de educação física. Vale destacar ainda a atuação das professoras Ieda Garcia de Melo, Maria
Gilda de Oliveira e Iracema Mora Santana, que se especializaram em educação de surdos-mudos e noções
de Foniatria no Instituto de Surdos do Rio de Janeiro.
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Para Garcia Filho (1966, p.13), o “[...] Centro de Reabilitação NINOTA GARCIA, foi adredemente estudada
e preparada para servir conscientemente, com amadurecimento, dentro do critério básico recomendado
pelos pioneiros e técnicos mundiais”. Tanto quando se refere à capacitação e treinamento dos funcionários
quanto às instalações físicas.

As dependências físicas e estruturais do Centro de Reabilitação, logo após a sua inauguração, estavam
divididas em três setores: O setor administrativo, composto pelo Gabinete do Diretor, a Secretaria e a sala
de reuniões; o setor educacional com a escola de Educação Surdos-mudos; as oficinas de Artes
Industriais, que constituía a Terapia Ocupacional Profissional que, por sua vez, era composta por seis
salas, cada uma destinada a uma técnica profissional, a exemplo do desenho, da pintura, da xilogravura,
dos ensinamentos em madeiras, do metal, da tapeçaria, da cestaria e da cerâmica; e por fim, o setor de
tratamento e recuperação estruturado com o ginásio de fisioterapia, a sala de hidroterapia, quartos de
repouso, refeitório, gabinete médico, gabinete do psicólogo e o gabinete do assistente social. (GARCIA
FILHO, 2008).

Os aparelhos de fisioterapia eram considerados, para a época, modernos e foram adquiridos na
Baumer[v]de São Paulo. A hidroterapia era composta por uma piscina interna de exercícios, um
tanque-piscina para massagens subaquáticas, um tanque de Hubbard[vi], em plástico com temperatura
adequada e turbilhão, além de um aparelho para o banho de parafina. O que nos fez acreditar tratar-se de
um projeto bem pensado e executado, pois o investimento financeiro foi considerável. Se levarmos em
consideração que o investimento era para atender a uma parcela pequena da sociedade, que não lhe daria
retorno, o projeto se torna ainda mais virtuoso. Na visão do próprio Antonio Garcia Filho no Jardim de
Infância, a instrução era ministrada para indivíduos “[...] sãos e deficitários que hão de educar-se em
conjunto, facilitando-lhes as reações, neutralizando os complexos, preparando-os para a vida em
sociedade” (GARCIA FILHO, 1966, p. 32).

Conforme mencionado anteriormente, o “Ninota” tinha por objetivo oferecer instrução educacional para
surdos, deficientes intelectuais e cegos, mas atendiam também crianças “ditas” normais com a oferta da
educação infantil. A educação dos deficientes funcionou como uma espécie de fundação mantida
especialmente por recursos públicos. Quanto ao objetivo do Centro, Garcia Filho (1966), afirma em sua
obra que:

Conta com atualmente quatro (4) anos de profícua existência, esforçando-se para
fazer o deficitário encontrar-se a si mesmo, descobrir suas potencialidades,
preparar-se para a vida diária, recuperar-se dos defeitos existentes, enchendo-se
de Esperança e Confiança em si mesmo” (GARCIA FILHO, 1966, p.13).

O Centro vislumbrava a inserção desses indivíduos na sociedade, inclusive no mercado de trabalho, tendo
em vista o suporte técnico industrial que os alunos recebiam na instituição através dos cursos ministrados,
a exemplo do desenho, da pintura, da xilogravura, dos ensinamentos em madeiras, do metal, da
tapeçaria, da cestaria e da cerâmica, conforme já mencionados, pelos profissionais na disciplina de Arte
Industrial. Pelas técnicas necessárias e os resultados obtidos como, por exemplo, a empregabilidade de
alunos, podemos conjecturar que a educação ali fornecida, calcada em práticas educativas, eram empíricas
e preparavam o individuo para a vida.

Podemos perceber essa função social no símbolo da instituição, além da valorização que este atribuía ao
Centro. Era formado por três linhas, uma reta, uma curva e outra quebrada, conforme explica o próprio
Garcia Filho:

A linha reta simbolizava os sãos, a curva os deficitários recuperáveis e a linha
quebrada os irrecuperáveis de seus defeitos físicos, porém ajustáveis nas suas
potencialidades restantes. Juntas, as linhas representam o convívio social numa
distribuição de posição e forças que assegure um perfeito equilíbrio. Dispostos
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estão em ofertório, para cima, melhor direi para o alto, ou, mais precisamente,
para DEUS (GARCIA FILHO, 1966, p.57).

Além da educação formal ofertada às crianças, o Centro dispunha de um preparo psicológico para as
crianças deficientes e sua família, ajudando-as na aceitação da doença e livrando-se dos complexos da
inferioridade. Auxiliava ainda na aprendizagem das atividades diárias como andar, subir e descer escadas,
se vestir, abrir portas e gavetas, manusear objetos, etc. Sobre isso vale destacar a função social que o
CRNG desempenhou com pessoas acidentadas e que foram tratadas tais quais os deficientes mentais e
motores, sempre estimulado atividades que lhes dessem independência e que facilitassem a vida
cotidiana. (GARCIA FILHO, 1966).

Os funcionários técnicos que acompanhavam a reabilitação das crianças deficientes se preocupavam com o
bem estar destes indivíduos em suas residências. Pensando na qualidade de vida dessa criança e da
família, a instituição reunia os familiares a fim de orientá-los quanto aos cuidados com higiene pessoal,
alimentação, afetividade e mobilidade, além de instruir os pais quanto à disposição dos objetos pessoais
em suas residências, como altura, local e posição dos mesmos, a fim de promover certa autonomia e
bem-estar, livrando-se assim de guias.

Quanto à comunicação, o “Ninota” preparava essas crianças adaptando seus reflexos para “[...] fazer-se
entender por meio da palavra e dos sons recuperados, gestos, sinais, movimento de lábios e escrita”
(GARCIA FILHO, 1966, p.27). Esse trabalho era oferecido pelos técnicos e profissionais através da foniatria
e fisioterapia. Havia também a Terapia Ocupacional Profissional que se encarregava de preparar e adaptar
esses indivíduos para uma atividade profissional. Para promover essa integração no mercado, o Centro
mantinha acordos com órgãos e escritórios visando à possibilidade de um emprego para esses alunos.
Portanto, uma das maiores preocupações do Centro era a integração desses deficitários no meio social.
Nesse sentido, Garcia Filho afirma que:

[...] os surdos-mudos cuja moderna técnica de educação lhes proporciona o
restabelecimento das relações humanas; os cegos, antes todos fadados a
mendigos, hoje, pela reabilitação, com perspectivas de integração no meio social
inclusive no exercício de uma profissão adequada” (GARCIA FILHO, 1966, p.29).

Para o fundador do “Ninota”, era necessário reverter o quadro humilhante em que essas pessoas se
encontravam, pois foram colocadas à margem da vida em detrimento de sua doença. Para o Secretário de
Educação, Cultura e Saúde, a reabilitação deve conduzir esses desvalidos ao encontro de suas
potencialidades, tornando-os úteis para a sociedade, mesmo diante de suas limitações.

De acordo com o Art.1º do Regimento do “Ninota” a instituição é um órgão de assistência especializado,
idealizado e construído pelo Estado de Sergipe e pela União Sergipana de Assistência que a mantém sob a
forma de convênio e tem por finalidades:

a. Recuperação em geral dos deficitários físicos atingidos pelas seqüelas da
paralisia infantil, acidentes de trabalho, acidentes vásculo-cerebrais ou defeitos
congênitos que prejudiquem sua capacidade física, dentro das possibilidades da
ciência e da vontade de DEUS;

b. Educar ou re-educar deficitários físicos, cegos e surdos-mudos;

c. Reabilitação em geral dos deficitários físicos de qualquer idade, sexo, raça,
religião, etc.; para reintegrá-los na sociedade, intelectual, moral, emocional e
social, ensinando-o a viver de maneira independente e útil a si, aos seus e a
sociedade, dentro das suas limitações físicas;

d. Criar e manter escolas de diferentes graus e tipos que visem à instrução,
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educação e re-educação, inclusive profissional;

e. Promover os meios de re-educação social e re-emprego para os deficitários
reabilitados;

f. Manter os reabilitados em FOLLOW-UP orientado por setor especial.
(REGIMENTO... apud GARCIA FILHO, 1966, p.65).

De acordo com o artigo 2º do mesmo Regimento, a instituição teria ao seu encargo, além dos serviços de
reabilitação que lhes são específicos, setores de Educação pré-primária, primária, profissional e um Setor
de Emprego e Apoio Social. Com relação à profissionalização, o Centro compreendia “[...] ser esta a fase
mais importante da reabilitação, [...] com esse escopo atinge a Reabilitação o seu total objetivo”. (GARCIA
FILHO, 1966, p.173).

É importante mencionar também o seu artigo 6 º, parágrafo 1º quando afirma que “[...] o Diretor Geral
será sempre um médico com conhecimento de reabilitação e integrará a Equipe Técnica” (Garcia Filho,
1966, p.67). O Dr. Antonio Garcia deixa evidente sua concepção de educação atrelada à Medicina,
afirmando:

O ensino em jardins de infância, Pré-Primário e Primário nos seus diversos ramos
de classe, trabalhos manuais, artes industriais (cerâmica, madeira, metal,
cestaria, couro, tapeçaria, mosaico, desenho, cartazes e etc) ou especializado
(cegos, surdos-mudos, excepcionais), embutidos num Centro de Reabilitação e
dele fazendo parte integrante dão a continuidade do tratamento, a observação do
progresso em cada caso e, por si mesmos, constituem, por assim dizer, terapia
ocupacional ampla em todos os setores físicos, intelectual, mental, social e
religioso (GARCIA FILHO, 1966, p.48).

O Centro de Reabilitação “Ninota Garcia" prestava os seguintes serviços à sociedade sergipana: serviço
médico, serviço social, fisioterapia, terapia ocupacional e atendimento psicológico e orientação vocacional.
Com relação à área educacional oferecia: jardim de infância, oficinas de artes industriais, escola para a
educação de surdos e escola para a educação de cegos. No entanto, a organização do programa da escola
de surdos do “Ninota” compreendia o pré-primário (educação infantil), a primeira e a segunda série do
primário (ensino fundamental). Nos itens dos programas, constavam linguagem e conhecimentos gerais,
orientação metodológica, compreensão de fala, matemática e treinamento da fala (GARCIA FILHO, 1966).

4- CONCLUSÃO

A escrita (auto)biográfica, segundo Josso (2006), tem sido, desde suas origens, um dos refúgios do eu, e,
por isso, da memória pessoal. No campo da História da Educação, a biografia vem ocupando um espaço
para o sujeito, não para o indivíduo como ser isolado, mas para as suas subjetividades ora relacionada ao
pessoal, ora ao cotidiano.

Dentro dessa perspectiva, descrever a figura de Garcia Filho não se constitui tarefa fácil. A importância
desse intelectual no contexto político e educacional do estado transcende qualquer análise, por mais
apurada que seja, pois em meados da década de 50, colegas seus tentaram fundar uma Faculdade de
Medicina em nosso Estado, mas não conseguiram. A história mostra que ela só foi possível quando Garcia
Filho, no comando da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde, propiciou todos os meios e superou todos
os obstáculos para atingir esse objetivo, assim como quando criou o Centro de Reabilitação “Ninota
Garcia”. Portanto, Garcia Filho muito contribuiu para a educação, para além da saúde dos sergipanos, pois
com essas instituições educativas ele soube promover o desenvolvimento educacional do Estado, formando
médicos e promovendo as capacitações dos cidadãos deficientes assistidos pelo Centro de Reabilitação
“Ninota Garcia"[vii].
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Foi por essas e outras ações que pude identificá-lo, a luz da noção de intelectual de Sirinelli (1996), um
intelectual engajador, pois Antonio Garcia Filho, enquanto sujeito multifacetado, deixou marcas no campo
educacional, político e cultural, o que evidencia, sobremaneira, seu viés de intelectual engajado.
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