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Resumo

O presente artigo focaliza a hemeroteca do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) como local
propício para pesquisadores na área da História da Educação. Aqui o objetivo concerne em apresentar as
contribuições do jornal A Cruzada, guardado na hemeroteca da Casa de Sergipe, para a escrita de uma
história da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe (FCFS). Diante desse objetivo trato em um primeiro
momento dos arquivos escolares de uma forma geral, em seguida, discuto acerca de sucintos traços da
história do IHGSE e ainda de alguns usos do jornal como fonte. Por fim aponto possibilidades do uso das
fontes da Casa de Sergipe para a escrita da História da Educação e do muito que ainda precisa-se conhecer
no tocante ao acervo dessa centenária instituição sergipana.
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ABSTRACT

This article focuses on hemeroteca the Historical and Geographical Institute of Sergipe (IHGSE) as a place
suitable for researchers in the History of Education. Here the objective concerns in presenting the
contributions of the Crusade newspaper, newspaper library stored in the House of Sergipe, for writing a
history of the Catholic Faculty of Philosophy of Sergipe (FCFS). Given this objective treat at first files in
general, then we will discuss about the brief history traces IHGSE and finally some uses of the newspaper as a
source. Finally we point out possibilities of the use of sources of Casa de Sergipe for writing the History of
Education.

Keywords: History of Education. Journal. Historical and Geographical Institute of Sergipe. Catholic Faculty of
Philosophy of Sergipe.

Avistando os arquivos

Os arquivos escolares motivam profundas preocupações relativamente,
à salvaguarda e preservação dos seus documentos, que constituem
instrumentos fundamentais para a história da escola e a construção da
memória educativa (MOGARRO, 2005, p. 77).
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Assim como a citada pesquisadora, diferentes autores[2] tem se preocupado em destacar a necessidade de
conservação das fontes para a escrita da História da Educação e a importância dos arquivos escolares tem
ocupado espaço de discussões em distintos eventos como o Encontro de Arquivos Escolares e Museus
Escolares, com duas edições, sendo a primeira em São Paulo e a segunda em Curitiba. Destacam-se também
dossiês em revistas especializadas como o publicado na Revista Brasileira de História da Educação (2005),
além de diferentes trabalhos setorizados realizados por pesquisadores da área nas diferentes instituições de
ensino superior brasileiras. Dentro dessa perspectiva, Belloto afirma que:

Documentos de arquivo são testemunhos inequívocos da vida de uma
instituição. Informações sobre o estabelecimento, a competência, as
atribuições, as funções, as operações e as atuações levadas a efeito, por uma
entidade pública ou privada, no decorrer de sua existência, estão registradas
nos arquivos. De outro lado, também demonstram como decorrem – e
decorreram – as relações administrativas, políticas e sociais por ela mantidas,
tanto no âmbito interno como no externo, sejam com outras entidades de seu
mesmo nível, ou com as que lhe são, hierarquicamente, superiores ou
inferiores (BELLOTO, 2002, p.09).

Nesse sentido, o presente trabalho pretende contribuir com os debates da área sublinhando a importância dos
arquivos para a escrita da História da Educação, contudo trataremos aqui da hemeroteca do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), e mais especificamente como um periódico ali guardado, A
Cruzada, traz indícios da história de uma instituição de ensino superior, a saber, a Faculdade Católica de
Filosofia de Sergipe (FCFS). Assim, apesar de concordarmos com Mogarro que:

Os arquivos escolares constituem o repositório das fontes de informação
directamente relacionadas com o funcionamento das instituições educativas, o que
lhes confere uma importância acrescida nos novos caminhos da investigação em
educação, que colocam estas instituições numa posição de grande centralidade para
a compreensão dos fenômenos educativos e dos processos de socialização das
gerações mais jovens (MOGARRO, 2005, p. 76).

Também se faz necessário recorrer a outras fontes fora do arquivo das instituições educacionais,
principalmente quando tais instituições já não existem como é o caso da FCFS. Dessa forma, é preciso
perscrutar as fontes que podem ser localizadas em diferentes arquivos e entendê-las como cruciais na
investigação de determinadas faces do passado educacional em análise. No caso em foco trato de um espaço
que guarda fragmentos da história do ensino superior sergipano, localizados diante da pesquisa para
confecção da dissertação sobre o ensino superior de História em Sergipe nas décadas de cinquenta e sessenta
do século XX (OLIVEIRA, 2011).

Ao realizar a citada pesquisa no período de 2009 a 2011, localizei no IHGSE, documentos relacionados de
forma indireta a FCFS, como: notícias sobre o funcionamento da Faculdade, editais de concurso de
habilitação, eventos, artigos que exaltam a instituição principalmente no jornal católico A Cruzada. Encontrei
também tanto notícias sobre os docentes quanto escritos dos mesmos, além de correspondências, fotografias,
artigos publicados em revistas, teses defendidas para ingresso no ensino público, entre outros documentos.

É necessário sublinhar que ao lidar com as mais distintas fontes, inclusive com os jornais, cabe ao historiador
o desvelo e acuidade. Os “espelhos deformantes”, como diz Ginzburg (2002), estão em atas, cadernetas,
ofícios, livros e memórias de um passado nem tão distante. Perquirir essas fontes na incessante procura por
retirar a poeira do passado e nos aproximar ao máximo do vivido é tarefa árdua e mais ainda ao saber que
nunca o reconstruiremos em plenitude, pois os documentos só se constituem como vestígios do vivido quando
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o historiador sabe devidamente interrogá-los. Para Ginzburg:

[...] as fontes não são nem janelas escancaradas, como acreditam os positivistas,
nem muros que obstruem a visão como pensam os cépticos: no máximo poderíamos
compará-las a espelhos deformantes. A análise da distorção específica de qualquer
fonte implica já um elemento construtivo. Mas a construção como procuro mostrar
nas páginas que se seguem, não é incompatível com a prova; a projeção do desejo,
sem o qual não há pesquisa, não é incompatível com os desmentidos infligidos pelo
princípio de realidade. O conhecimento (mesmo o conhecimento histórico é possível)
(GINZBURG, 2002, p. 44-45).

Com este pensamento e lembrando o que diz Bacelar (2005, p. 51) “O iniciar de uma pesquisa exige a
localização das fontes. De modo geral, é preciso verificar, ao se propor um tema qualquer, quais conjuntos
documentais poderiam ser investigados em busca de dados”. Aqui a proposta é investigar um tipo de
documento que assim como outros tem suas especificidades e precisa ser questionado, desde a sua produção
a sua circulação, o jornal.

Pequeno esboço da história do IHSE e sua vinculação com a História da Educação

Criado em 6 de agosto de 1912, o IHGSE[3], ao longo desse século, tornou-se uma das principais instituições
de guarda e divulgação da memória de Sergipe. Sua pinacoteca, seu auditório e sua sala de pesquisa são
espaços constantemente frequentados pela sociedade sergipana. Sua hemeroteca, arquivo e biblioteca
guardam uma documentação vasta para a escrita da História deste Estado. Sua revista e tantas obras
editadas divulgam a produção das ciências humanas e produz conhecimento para além das paredes do prédio
histórico localizado no centro agitado da capital Aracaju. Como consta no primeiro Estatuto do IHGSE, o
objetivo da instituição:

Verificar, colligir, archivar e publicar os documentos, memorias e chronicas relativas
ás datas históricas, á distribuição geographica, ás curiosidades, archeologicas, ao
folk- lore, á Ethnographia e língua dos indigenas e tudo que possa concorrer para a
Historia do Brazil e especialmente de Sergipe. (Estatuto do IHGSE, Art.1, §1)[4]

Segundo Santana (2012), o acervo do IHGSE é composto atualmente de 1.181 jornais, datados a partir de
1840, dos quais 648 já foram digitalizados. Já o seu acervo geral contempla 19.901 livros e 20.583
periódicos, e a sessão sergipana contém 8.292 livros, 2.400 periódicos e 399 obras de referência, além das
publicações da sua revista, o mais antigo periódico do estado.

Por tudo isso, o acervo do IHGSE é basilar para os pesquisadores que se aventuram por desvelar alguma
faceta da história do estado de Sergipe, e assim não poderia ser diferente com aqueles que estudam a
história da educação sergipana. Consultar o acervo documental da Casa de Sergipe é uma tarefa inicial para
os neófitos no campo da História da Educação. Aí se encontra um variado leque de documentos através do
qual, a depender dos questionamentos do pesquisador, constrói-se uma nova história ou reconstroem-se
tantas outras.

Pode-se salientar o lugar de destaque do IHGSE perante a Historiografia sergipana pela divisão efetuada por
Calazans (1992), segundo a qual a primeira fase da historiografia está vinculada aos trabalhos relacionados a
Sergipe desde os primórdios até o século XIX; a segunda com a publicação de “História de Sergipe”, de
Felisbelo Freire, datada de 1891; a terceira a fundação do IHGSE, em 1912 e a última com a UFS, em 1968. A
criação do Instituto aparece como o marco fundador de uma fase de “muita operosidade”.
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Para Freitas (2002) já no final do século XX as práticas do IHGSE foram orientadas com a função de centro
cultural, com hemeroteca, arquivo, museu, pinacoteca e auditório, sendo a instituição reconhecida na
sociedade sergipana, principalmente na comunidade estudantil que faz uso diário dos jornais, revistas e dos
livros da hemeroteca e da sessão sergipana de sua biblioteca (FREITAS, 2002).

A vinculação entre o IHGSE e a produção da História da Educação Sergipana advém de longa data. Segundo
Nascimento (2003), o IHGSE tornou-se o primeiro editor de textos de História da Educação em Sergipe, ao
publicar em 1916 uma separata com a conferência de Adolfo Ávila Lima intitulada “Esboço Histórico da
Instrução Pública no Brasil”, prosseguindo com publicações na área ao longo desse século de história,
principalmente na sua revista. Certamente, é necessário um olhar mais acurado para tal vínculo, e aqui lanço
holofotes para um foco específico desse liame, tratando dos seus jornais e a história da FCFS.

Investigando os jornais do IHGSE para escrita de uma história da Faculdade Católica de Filosofia
de Sergipe

A antiga FAFI, como ficou carinhosamente conhecida a FCFS, começou a funcionar no ano de 1951,
instalando-se provisoriamente no Prédio do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, espaço cedido pela
Congregação das Religiosas do Santíssimo Sacramento, situado na cidade de Aracaju – SE, Rua Itabaianinha,
nº 586, funcionando das 18H as 22H30, tendo como o seu primeiro diretor, o então Padre Luciano Duarte.

A Faculdade era mantida pela Sociedade Sergipana de Cultura, uma entidade de caráter privado e ligada a
Igreja Católica fundada em 5 de Outubro de 1950, sendo todo o seu corpo administrativo empossado no dia
12 do citado mês e ano. Chama atenção o fato registrado na documentação localizada, de ser assinalada uma
criação virtual da FCFS junto com a citada Sociedade, assim como um projeto maior da Igreja Católica, na
qual a Faculdade “seria dentro em pouco, a pedra angular de uma futura universidade do Estado de Sergipe”
(Ata de Reconhecimento do Curso de Didática, p. 04, 1954).

Faz-se necessário observar que esse projeto de Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, entendida como o
“coração da universidade”, sendo esta uma espécie de curso básico, preparatório a todas as escolas
profissionais, como também para os seus próprios cursos era um idéia de Fernando de Azevedo, concretizada
com a criação da Faculdade de Educação e da Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras da USP, da qual
Azevedo fez parte como importante membro da comissão de fundação. Esse projeto visava evitar uma
desagregação dos saberes, mesmo dentro dessas Faculdades e uma integração maior dos cursos diante de
uma crescente especialização que atingia até mesmo os saberes “desinteressados” (CUNHA, 2000).

Apesar de no caso sergipano percebermos que a Faculdade de Filosofia não servia como uma base para
seguirem outras profissões, mas sim como uma instituição que seria efetivamente voltada para a formação de
docentes, pois conforme Regimento da Faculdade, esta tinha por fim: “1-Promover o desenvolvimento da
cultura do espírito, como meio de formação integral do homem e da elevação moral da sociedade; 2-
Estimular a investigação científica; 3- Preparar candidatos ao magistério de ensino secundário e normal”
(Regimento Interno da FCFS, S/D).

Essas seriam as finalidades, ao menos teóricas, dessa instituição que durante quase duas décadas graduou
bacharéis e licenciados em terras sergipanas, mesmo diante de inúmeras dificuldades, desde a sua fundação,
pois segundo Maria Thétis Nunes em texto não publicado, intitulado “Amigos de Dom Luciano. Meus amigos”,
a pesquisadora nos diz que Sergipe não tinha condições de assumir naquele momento mais uma Faculdade,
sendo assim, foi envolvida a diocese de Aracaju. Dom Fernando Gomes, contou com o apoio do jovem padre
Luciano Duarte e juntos tomaram as providências necessárias para a instalação da FCFS. Para Thétis Nunes,
Dom Luciano Duarte seria um “Dom Quixote”, que com o auxílio do Padre Francisco Bragança da Faculdade
Católica de Filosofia de Recife, buscou os conhecimentos dos elementos essenciais para a criação de uma
idêntica em Sergipe.

A criação da FCFS foi noticiada com grande frequência nas páginas do Jornal A Cruzada desde 1950. Em uma
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dessas manchetes escrita pelo Padre Luciano Duarte lê-se: “[...] Todos sabem que está em vésperas de
funcionar em Aracaju uma Faculdade de Filosofia criada e mantida sob os auspícios da Igreja. Entretanto é
possível que muita gente não tenha compreendido o alcance desse fato que vai exigir de nós grande
sacrifício” (“A Cruzada”, 19 de novembro de 1950, Ano XVI, nº 674).

No final de 1950, o Padre Luciano Duarte 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. Somadas à
citada matéria, atrelavam-se notícias sobre a instalação da instituição de ensino superior quase
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”.

Em sua cerimônia de instalação a FCFS reuniu 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. No entanto, 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. Todavia, observa-se no Jornal A
Cruzada a divulgação da grande procura pelos cursos da Faculdade, como mostra a seguinte matéria:

Esta sendo relativamente grande o número pessoas interessadas em cursar a
Faculdade de Filosofia, no próximo ano, e que tem procurado o secretario da mesma,
cata de informações. Candidatos para todos os seis cursos já se apresentaram,
notadamente para Néo Latinas e Geografia e História (“A Cruzada”, 26 de Novembro
de 1950, ano XVI, nº 678).

Apesar da ênfase jornalística, a matrícula nos três cursos que começaram a funcionar em 1951 foi incipiente,
dado que se alterou nos anos subsequentes. A partir de 1955, a faculdade conseguiu manter uma média de
70 alunos matriculados, funcionando com quatro cursos: Didática, Geografia e História, Letras
Anglo-Germânicas e Letras Neo-Latinas, após o fechamento dos cursos de Matemática e Filosofia ocorrido no
final da década de 1950. Possivelmente, a construção de sua sede própria forneceu maior visibilidade à
instituição, que angariava fundos do estado de Sergipe, do município de Aracaju, repasses de emendas de
parlamentares sergipanos, além de doações e compras de livros para a biblioteca, feitas pelos professores e
diretores, que usavam do seu capital simbólico para legitimar a FCFS no campo educacional sergipano.

Cabe destacar também as iniciativas com o intuito de atrair pessoas para cursar a recém criada Faculdade,:
“Curso Pré-Vestibular para a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe [...] terão início as aulas do referido
curso, que assim ficarão distribuídas: um dia: aulas de latim e francês; no outro dia: aulas de matemática e
física; e assim até o dia 15 de fevereiro, tendo assim o curso uma duração de um mês”. (A Cruzada, 31 de
Dezembro de 1950, ano XVI, número 682).

Notícias sobrea Faculdade eram divulgadas quase semanalmente na imprensa e a instituição passou a dispor
de uma estrutura capaz de receber esses alunos com dois pavimentos do prédio do Colégio Nossa Senhora de
Lourdes, num total de 15 salas. As aulas iniciaram em fevereiro de 1951, com os cursos de Filosofia,
Matemática e Geografia e História, e contando com a autorização para o funcionamento dos cursos de
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Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas. O curso de Letras Néo-Latinas foi autorizado posteriormente e no ano
de 1954 o curso de Didática, todos os cursos adotariam os programas da Universidade do Brasil.

Estes cursos estavam inseridos em quatro seções fundamentais: “Seção de Filosofia”, “Seção de Ciências”,
“Seção de Letras”, “Seção de Pedagogia”, com a existência ainda de uma “Seção Especial de Didática”. A
Faculdade ministrava assim “cursos ordinários” cujas disciplinas seriam necessárias para obtenção do diploma
e “cursos extraordinários” que poderiam ser para o aperfeiçoamento de determinada disciplina já existente no
“curso ordinário”, ou mesmo, para lecionar alguma disciplina que não estaria vinculada àquelas essenciais
para obtenção do título.

Dentro da “Seção de Filosofia” funcionava o curso de Filosofia, da “Seção de Ciências” que era composta pelos
cursos de: Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia e História e Ciências Sociais, só havia
funcionando na FCFS: Matemática e Geografia e História. Dos cursos que compreendia a “Seção de Letras” só
não estava em atividade o curso de Letras Clássicas, na “Seção de Pedagogia”, tinha-se o curso de mesmo
nome, como também na “Seção Especial de Didática”.

Dentro dessa perspectiva cabe atentar para o fato de que ao lidar com documentos, declaradamente escritos
para manter em funcionamento uma instituição que dava os seus primeiros passos e diante de uma
investigação criteriosa, uma série de cuidados são necessários. Assim, percebe-se que as notícias acerca da
FCFS eram publicadas majoritariamente em um jornal que ficava sob a orientação do mesmo diretor da
Faculdade, a saber, Monsenhor Luciano José Cabral Duarte. Aqui cabe lembrar que:

Um dos dispositivos privilegiados para fazer o sujeito/cidadão é a imprensa, portadora
e produtora de significações. A partir da necessidade de informar sobre fatos, opiniões
e acontecimentos, a imprensa procura engendrar uma mentalidade – uma certa
maneira de ver – no seu destinatário, constituído um público leitor (BASTOS, 2002,
p.151/152).

Entende-se assim que o veículo da imprensa em foco aborda em suas páginas apenas aspectos positivos das
nuances daquela Faculdade sendo que ambos (O jornal A Cruzada e a FCFS) estavam sob os cuidados da
Igreja Católica e seu ideário de sociedade. Com relação a esse jornal num estudo de Souza (2005) que foca
outro objeto na primeira metade do século XX, a autora comenta sobre o mesmo:

[...] mostrando que “A Cruzada” foi uma estratégia local para concretizar um projeto
mais amplo da Igreja Católica de difuso de práticas e valores morais dos impressos,
buscando estabelecer um determinado padrão comportamental para o público
feminino que ultrapassa os próprios limites do catolicismo nacional ganhando espaço
nos pressupostos lançados pela Santa Sé para a estruturação de uma mentalidade
cristã católica no Brasil (SOUZA, 2005, p.16).

Diante do exposto percebe-se que o jornal A Cruzada assim como qualquer outro veículo de comunicação é
produzida como um meio de discurso, neste caso a Igreja, sendo assim “[...] cabe ao pesquisador fazer uma
desmontagem do texto - da imprensa – a fim de desvelar os significados, as contradições e as diferenças de
forma e de conteúdo das falas que produz” (BASTOS, 2002, p. 153).

Deve-se chamar atenção dos cuidados que o pesquisador precisa ter com o uso da imprensa como fonte, pois
tratando especificamente da produção em História da Educação de Sergipe, Oliveira (2012) constatou que os
jornais do IHGSE têm sido utilizados largamente e de diversas formas nas dissertações do Núcleo de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe (NPGED/UFS), sendo fonte para construir
histórias e revelar o cotidiano educacional. Os debates, festas, professores, alunos, formaturas, entre outros
elementos, são buscados na imprensa guardada na Casa de Sergipe.
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Contudo, faz-se necessário observar que “[...] jornais e revistas não são, o mais das vezes, obras solitárias,
mas empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos coletivos, por
agregarem pessoas em torno de idéias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita”
(LUCA, 2005, p. 140).

Com base no que diz essa autora, é preciso atentar-se mais ao que se tornou notícia, inquirir as suas ligações
cotidianas com os diferentes interesses e não os encarar como meros “receptáculos de informações a serem
selecionadas, extraídas e utilizadas ao bel-prazer do pesquisador” (LUCA, 2005, p. 116). Seguir as
recomendações metodológicas como as apontadas por Luca (2005) ao tratar da “História dos, nos e por meio
dos periódicos”, entre outras, pode ajudar no uso dos jornais da hemeroteca do IHGSE como fontes para a
escrita da História da Educação e no caso em foco para o estudo das instituições de ensino superior.

Saliento ainda que existe um uso destacado do Jornal A Cruzada, em detrimento de outros periódicos pelos
alunos do NPGED/UFS (OLIVEIRA, 2012). Uma possível explicação seria o número de instituições educacionais
confessionais aqui analisadas; e em se tratando de um jornal católico, possivelmente ali os pesquisadores
encontraram um maior número de informações para as suas investigações. Assim também não foi diferente
com o estudo da FCFS, no qual o citado jornal católico foi basilar para várias informações acerca dessa
instituição.

Todavia, além da hemeroteca a Casa de Sergipe tem mais a oferecer aos pesquisadores de História da
Educação em Sergipe. Lembremos o que nos ensina Marc Bloch: “A diversidade dos testemunhos históricos é
quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre
ele” (BLOCH, 2001, p. 79). Logo, cabe aos historiadores olharem com mais afinco para o que pode contribuir
para as suas análises. No caso específico da Casa de Sergipe, além da hemeroteca, o fundo IHGSE contém
aproximadamente 140 mil documentos no período de 1640 a 2004, e o Instituto ainda dispõe dos seguintes
fundos:

QUADRO I: FUNDOS DO IHGSE

FUNDOS QUANTIDADE
DOCUMENTOS LIMITE TEMPORAL

Armindo Guaraná – AG 475 1864-1964
Epifânio Dória – ED Mais de 50 mil documentos 1815-1984

Fernando Porto – FP Aprox. 10 mil documentos 1823-1997

Fundo General Lobo – GL 70 mil documentos 1832-1985
Fundo Ivo do Prado – FIP 80 documentos 1818-1958
Fundo João Reis – FJR 150 documentos 1818-1958
Fundo José Calazans – FJC 608 documentos 1825-1988

Fundo Oliveira Telles – FOT 30 documentos (Inclui alguns
livros) 1885-1930

Fundo Padre Aurélio – FPA Aprox. mil documentos (Inclui
alguns livros) 1672-1990

Fundo Urbano Neto – FUN 320 documentos 1936-1988
Fundo Lauro Porto Aprox. 5 mil documentos
Fundo Djaldino Moreno 980 documentos 1954-1972

Fonte: Santana (2012)

Munido de tais documentos, o pesquisador da História da Educação Sergipana pode investigar a trajetória
educacional de tais homens, vislumbrar as instituições educacionais nas quais estudaram, lecionaram ou
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estiveram ligados de alguma forma, analisar as leituras que eram por eles efetuadas, as redes de
sociabilidade, em que estavam inseridos, as publicações no tocante à educação, o transcorrer de histórias que
ainda estão por ser desveladas, tanto desses sujeitos como dos locais em que viveram, da sua época e da
mentalidade do seu tempo.

O catálogo iconográfico que contém 1461 fotografias, com o tamanho e identificação das imagens, pode ser
mais visitado. A fonte iconográfica necessita de um olhar mais acurado para que possa ser devidamente
utilizada nas produções científicas da área, não como simples “ornamento”, mas como um “vestígio” do que
foi produzido pelo homem. Existem também 399 obras de referência, sem sombra de dúvidas, clássicos que
merecem ser revisitados, analisados e devidamente estudados, como também as revistas que o IHGSE
abriga, todas devidamente catalogadas. Além do uso dos 1.181 volumes de jornais encadernados,
empacotados e em caixas, 648 dos quais já foram digitalizados. A forma como a Casa de Sergipe trata a
história do Estado só aumenta o convite para que o pesquisador da História da Educação Sergipana visite e
faça uso dos diversos documentos disponíveis no IHGSE, entre eles os jornais utilizados para desvelar
fragmentos da história da FCFS.

Algumas considerações finais

Para o estudo de uma instituição de ensino superior muitas são as fontes que podem contribuir, e muitas são
as facetas que merecem análises mais acuradas. Aqui a opção foi feita por apontar algumas possíveis análises
acerca da história da FCFS tomando como fontes basilares os jornais localizados no arquivo do IHGSE,
vislumbrando assim um trilho que conduz a esses vestígios que restam do passado.

A hemeroteca do IHGSE ajudou na construção do itinerário da FCFS, e pode contribuir com a escrita da
história de outras instituições de ensino, e ainda de professores, práticas educativas e disciplinas ali
ministradas. Dessa forma, entre outras fontes, os jornais ali guardados, constituem-se numa significativa
fonte para o presente estudo, pois neles são transcritos, entre tantos outros elementos: as primeiras notícias
acerca da FCFS, mensagens conclamando os jovens a ali estudarem, os dias e disciplinas do concurso de
habilitação, a lista de professores e as suas “qualidades”, mensagens no final do ano letivo, entre outros
temas.

Ter o cuidado de preservar um arquivo com documentos relacionados à vida de determinada instituição
escolar, infelizmente ainda não é uma prática recorrente em nossa sociedade, destarte quando se localiza um
lugar que se destina a esse fim, o fato em si já é salutar, mas existem mais aspectos a se desvelar, inclusive
o cuidado metodológico que o pesquisador deve ter para com tais documentos, que servirão de fonte para seu
estudo.

Não há a mínima pretensão de esgotar o assunto, o que se buscou no presente trabalho, diante de um recorte
da vasta documentação disponível no IHGSE, foi mostrar algumas possibilidades que uma daquelas fontes
pode fornecer a História do Ensino Superior Sergipano, ou seja, o jornal A Cruzada e a escrita de uma história
da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe.
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[2] Entre outros cabe destacar: Barletta (2005), Bonato (2005), Vidal (2005) e Zaia (2005).
[3] Sobre a História do IHGSE, Freitas informa que: “O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe,
carinhosamente referido por alguns de seus sócios como ‘a casa de Sergipe’, nasceu da euforia cientificista da
passagem do século XIX para o século XX, encorpada pelos mais arraigados bacharéis, discípulos de Tobias
Barreto. Fora criado em 1912, em plena ressaca republicana, com diretrizes semelhantes às do IHGB [...] Os
discursos fundadores de Florentino Menezes, Prado Sampaio e João da Silva Melo são indicadores (como
afirma os próprios autores) da maturação do corpo intelectual do Estado, bem como da consciência do seu
papel interventor dos homens de pensamento nos problemas sociais, políticos e econômicos que mais afligiam
a ‘menor unidade da federação’” (FREITAS, 2002, p. 1415). A análise de Dantas (2012), em tom conclusivo
da sua obra que foca a “História da Casa de Sergipe” ao longo do seu centenário, enfatiza “[...] ao longo dos
primeiros cem anos de existência, a Casa de Sergipe, proporcionou uma contribuição inestimável à cultura
sergipana. Nascida sob a influência de intelectuais impregnados pela mentalidade cientificista, não obstante
os seus exageros, a tendência em explicar os fatos a partir de causas naturais e/ou científicas concorreu para
difundir entre os sergipanos uma certa visão secularizada e crítica da sociedade. Essa concepção dotada de
senso histórico dos acontecimentos reforçou os objetivos do IHGSE de cultivar a memória e produzir saber.
Dentro dessa orientação, a Casa de Sergipe formou valioso patrimônio cultural, ultrapassou as adversidades,
empenhou-se em acompanhar as demandas dos novos tempos, incorporou novas tecnologias e ampliou seu
campo de ação, contribuindo para a construção da identidade sergipana. Esse foi o legado do primeiro
centenário” (DANTAS, 2012, p. 435). Para mais informações sobre o IHGSE, consultar, os citados autores.
[4] Nas citações diretas, mantive a escrita original dos documentos.
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