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No ano de 1967 o Poder Executivo Federal institui, através do Decreto-Lei 269, 

de 22 de fevereiro, a Fundação da Universidade Federal de Sergipe – FUFS/UFS. O ato 

oficial consumava o fato e oferecia à sociedade sergipana a oportunidade de instalar a 

primeira instituição universitária, no entanto, não é suficiente para elucidar de que 

universidade está-se falando. Quais seus pressupostos? Quais lutas se encerram atrás do 

documento oficial? Quem são os sujeitos que empenharam o melhor de suas forças 

intelectuais e políticas para esta conquista ao estado? Com que “cara” nasceu a UFS? 

Certamente está-se tratando de uma Universidade requerida por um dileto grupo 

social que não admitia que seus jovens procurassem cursos superiores em outros 

estados. E apostava firmemente no elevado nível cultural dos filhos da terra capazes de 

sustentar uma instituição educacional, científica e cultural de alto padrão. 

Mas, está-se tratando também de uma Universidade que, não obstante às 

crenças, teve como base um solo arenoso para se instalar, pois no início de suas 

atividades não chegou a atender nem a 1,0% dos jovens sergipanos (OLIVA, 2003, p. 

88) e, ainda, ofertou ensino de nível superior sem ter pretendido universalizar a 

educação elementar.  E, apesar dos nomes de sergipanos de destaque no cenário 

nacional, não foi suficiente para o preenchimento de todas as cadeiras disciplinares com 

qualificação compatíveis às exigências da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal 

de Nível Superior - CAPES (REVISTA DOCUMENTA, 1966, p.54). 

A Universidade que aqui se trata nascia para um novo ciclo histórico do estado 

que pretendia avançar para além da economia basicamente agrária e da política 

oligárquica para uma sociedade urbana, modernizada e industrializada. Nesta 

conjuntura, a Universidade comporia no cenário o aspecto da urbanidade que se 

moldava a cada nova instituição de caráter cultural (NUNES, 1990 apud OLIVA, 2003, 

p. 89). Contudo, essa Universidade nascia numa estrutura sócio-econômica que pagava 

caro por suas transformações, pois, como nos aponta Almeida (1991, p. 78) muitos dos 

engenhos que tentaram se transformar em usina não foram bem sucedidos por falta de 

capital e, assim, se viram obrigados a serem simples fornecedores de cana para as 

poucas usinas que prosperaram. Por outro lado, a pretendida classe industrial se 

formava lenta e timidamente, representada pela indústria têxtil que tinha sua produção 



 

 

realizada em pequenas fabriquetas (op.cit, p.90-3). Assim, tornava-se difícil romper 

com o poder da oligarquia local que mantinha sua posição de hegemonia através do 

controle econômico e das instituições culturais (DANTAS, 2004, p. 151). 

Está-se tratando da UFS idealizada e organizada por autoridades sergipanas 

como Dom Luciano Duarte, professor Cabral Machado, advogado Moreira Filho, o 

então secretário de educação Luís Rabelo Leite e, ainda, dos primeiros membros do 

Conselho Estadual de Educação1 e dos diretores das seis faculdades. Sujeitos que 

trabalharam incansavelmente para conquistar o direito a uma universidade. 

Mas, trata-se também da UFS do professor Antonio Luís Garcia Filho, dos 

jornalistas Orlando Dantas e Ariosvaldo Figueredo, do deputado Gilton Garcia, dos 

estudantes José Cláudio Rodrigues, Wellington Mangueira, Luís Machado entre tantos 

outros que frontalmente criticaram a condução da criação da nova Universidade com 

interesse a sua participação, exigindo transparência e democracia para a constituição da 

Universidade sergipana.  

Fala-se da Universidade que nasce sob o signo da Reforma Universitária de 

1968 que, em sua constituição normativa, se instala sob o regime de fundação federal; 

sob o princípio da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, do ciclo básico através de 

institutos e faculdades, do sistema de créditos em regime semestral. Mas, fala-se 

também da Universidade que nasce do antigo modelo de federalização que congrega 

faculdades públicas e privadas, de caráter profissionalizante, sob a administração 

jurídico-acadêmica de uma única reitoria, originado nos idos dos anos de 1920. 

Por fim, a Universidade que se está tratando, nasce no período de maior 

expansão do ensino superior brasileiro. Neste sentido, apesar das dificuldades que o 

CEE/SE enfrentou para instalar a UFS, também contou com o fluxo contínuo de 

autorizações de criação de universidade e estabelecimentos de ensino superior que 

caracterizou a ação deliberativa do Conselho Federal de Educação neste período.  

Para aprofundar na história da constituição da UFS, este trabalho pretende 

estabelecer o perfil acadêmico das faculdades que se congregaram em universidade, 

expor e analisar os debates e enfrentamentos de diferentes grupos sociais que 

conquistaram o direito de uma universidade para o estado. Processo que será abordado 

no contexto da política educacional para o ensino superior do período. 

                                                 
1 Instalado pela Lei Estadual nº 1.190 de 05 de junho de 1963. 



 

 

A metodologia de pesquisa compreende em investigação dos documentos, 

conjugados à análise interpretativa dos artigos sobre ensino superior, especialmente, 

sobre as políticas destinadas às federais, produzidos por vários educadores para a 

Revista Documenta. O depoimento oral é outro recurso utilizado no intuito de 

reconstruir a trajetória do grupo que efetivamente participaram da instalação da 

universidade.  

A UFS começa a ser criada no ano de 1963 através da Lei nº. 1.194 de 11 de junho 

quando o governador do Estado de Sergipe, João de Seixas Dória, autoriza a transferência dos 

estabelecimentos de ensino superior existentes no Estado para a Universidade Federal de 

Sergipe. No jornal da cidade do ano de 1966, Dom Luciano Duarte concede a entrevista que 

destaca os primeiros passos de sua organização:  

    
[...] Por volta do mês de abril de 1966 o então Secretário da Educação, 
Luíz Rabelo Leito, promoveu uma reunião dos diretores das 
faculdades de Química, Ciências Econômicas, Medicina e Filosofia. 
[...] Nesta reunião informal, na Secretaria de Educação, surgiu o grupo 
que deveria tratar da organização da Universidade de Sergipe [...] Os 
presentes, por unanimidade me elegeram coordenador (GAZETA DE 
SERGIPE, 29 de março, 1966, p. 3) 

 
As primeiras providências do grupo foi articular os presidentes das mantenedoras e 

diretores das faculdades e elaborar um memorial que demonstrasse as condições da educação 

superior no estado através das instituições existentes. Etapa que Dom Luciano denominou 

estadual e concluída no final de setembro de 1963. Em um dos documentos que compõem o 

processo de incorporação da F.C.F.SE à universidade, datado de 20 de setembro de 1965, dois 

argumentos justificam o requerimento de uma universidade para o estado: 

 

§ 3 – O ensino superior teve seu início em SE no ano de 1950 quando 
começaram a funcionar a Faculdade de Ciências Econômicas de SE e 
a Escola de Química de SE, ambas pertencentes ao governo estadual. 
No ano de 1951 iniciaram suas atividades a Faculdade de Direito de 
SE e a Faculdade Católica de Filosofia de SE. Em 1954 estava em 
funcionamento a Escola de Serviço Social de SE e finalmente em 
1961 começava suas atividades a Faculdade de Medicina de SE. Essas 
quatro últimas escolas superiores foram iniciativas de entidades 
particulares.  
 

O segundo argumento registrado dizia o seguinte: 

 
É de notar-se que, em todo nordeste brasileiro, desde a Bahia até o 
Ceará, o Estado de Sergipe é o único que não dispõe ainda de uma 
universidade.   
 



 

 

Há de se atentar ao fato de que as seis faculdades só têm em comum a sua 

naturalidade, de resto são estabelecimentos marcados por diferenças nos aspectos 

administrativos, acadêmico e epistemológico, também com relação ao poder público ou à 

iniciativa privada e no seu caráter laico ou confessional. Para estabelecer essas diferenças 

pode-se começar a análise pelas duas faculdades estaduais, ambas são de origem mais 

remota, pois a Faculdade de Economia advém da antiga Escola de Comércio 

Conselheiro Orlando (1926), e a Escola de Química já estava gestada no Instituto de 

Química Industrial (1923) que previa, dentre as suas atividades de pesquisa, a formação 

dos futuros químicos (RELATÓRIO DO GOVERNO DE GRACCO CARDOSO, 1923, 

p. 63).  

A Faculdade de Economia foi criada pela Lei nº 73 de 12 de novembro de 1948, 

instalada em 1950 e reconhecida em 10 de janeiro de 1954 (SANTOS, 1999, p.17). De 

acordo com Oliva (2003, p. 75) a instalação da Faculdade de Economia correspondia à 

necessidade do Estado modernizar o aparelho burocrático do governo e planificar o 

desenvolvimento do setor econômico. Muito embora, a estrutura administrativa do 

Estado contava apenas com a Secretaria Geral que seria desmembrada em Secretaria da 

Justiça e Interior e Secretaria da Fazenda, Produção de Obras Públicas. 

 O novo curso ressentia-se da falta de identidade acadêmica bem como, ausência 

de estatuto profissional do economista. Assim, a Faculdade carecia de professores 

especialistas da área e, por isso, recorria aos bacharéis de Direito para ministrar suas 

disciplinas. Vê-se, então, o modo pelo qual foi organizando o corpo docente da 

Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe e, conseqüentemente, o processo de 

ensino e de formação de profissionais da área.  

Pode-se deduzir que, dado ao clima acadêmico da Faculdade de Economia, 

dificilmente conseguiria atrair catedráticos, pesquisadores e, mesmo, estudantes, dadas 

as condições acima descritas. Isso nos permite a inferir que o estatuto científico dos 

professores da Faculdade de Economia na composição da UFS, não representou uma 

contribuição significativa aos quadros e às atividades acadêmicas que a Universidade 

deveria formar e cumprir.  

A Faculdade de Química traz em sua origem a pesquisa como atividade 

profissional e formadora, pois origina-se a partir do Instituto de Química Industrial 

criado em 1923. Foi um dos primeiros órgãos públicos de Sergipe a desempenhar um 

papel de investigação e aplicação do conhecimento científico visando à economia local. 

Ao mesmo tempo em que o Instituto está preocupado em fazer progredir a agricultura 



 

 

da cana com aporte científico, também dá origem a formação de um profissional de 

formado a partir das bases da atividade científica em Química (RELATÓRIO DO 

GOVERNO DE GRACCO CARDOSO, 1923, p. 63).  

A Faculdade de Química é criada através da Lei Estadual nº 86, de 25 de 

novembro de 1948 para ministrar o curso de Química Industrial (ANDRADE, 1999, p. 

91). Neste caso, visava à formação em nível superior e, conseqüentemente, o incentivo à 

futuros pesquisadores. Neste sentido, pode-se constatar que a origem da Faculdade tem 

suas bases em na formação técnica-científica de seu corpo docente e discente, 

promovendo nesta instituição um estatuto epistemológico mais consistente. 

Outro fator de ordem econômica foi fundamental para a consolidação deste 

curso. Trata-se da pesquisa petrolífera e perspectiva de existência de minérios, que são 

atividades que requerem profissionais de alto conhecimento tecnológico e 

aparelhamento sofisticado para as pesquisas marítimas e de subsolo. 

Observa-se que no processo da criação da Faculdade está a necessidade de 

responder às urgências da política e da demanda crescente da indústria. Em outras 

palavras, a sociedade sergipana buscou na pesquisa química industrial atender as 

necessidades imediatas do desenvolvimento econômico e, não o desenvolvimento 

científico que se justifica por si só. Muito embora, ao compor o quadro de faculdades 

que integrava a UFS, a Faculdade de Química já dispunha de um quadro docente mais 

experimentado nos laboratórios de pesquisas e, por isso, com um estatuto cientifico 

mais consolidado.  

A terceira Faculdade, a de Direito, foi aclamada por um abnegado grupo de 

juristas que se uniram para iniciar as suas atividades. Na ata de fundação encontra-se a 

seguinte passagem: 

 

 [...] Com a palavra o Dr. Affonso Moreira Temporal propoz (sic) que 
em face da explanação do ilustre presidente, deliberasse os presentes a 
considerar fundada a Faculdade de Direito de SE, comprometendo-se 
os senhores professores, ora fundadores, a executarem o magistério 
sem qualquer remuneração, enquanto a Faculdade não estiver em 
situação financeira que permita fixar vencimentos compatíveis com a 
função do professor catedrático. Posta em discussão a proposta foi a 
mesma aprovada por unanimidade (ATA DE FUNDAÇÃO DA 
FACULDADE DE DIREITO, 1950) 
 

Não obstante às condições de trabalho, esforços foram acionados para superar 

esta situação e em 1º de outubro de 1954, o então Diretor, Prof. José Rollemberg Leite 

recebe um ofício da Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura – 



 

 

MEC, que celebrava um convênio entre esta Diretoria e a Faculdade de Direito, 

destinando a importância de novecentos mil cruzeiros para serem aplicados em 

diferentes setores da Faculdade (BRASIL, D.O.U., 1954). De instituição privada de 

origem passa a ser federalizada em 1962, depois de ter seu curso autorizado e 

reconhecido. 

O acúmulo das ciências jurídicas existente na origem e no desenvolvimento da 

Faculdade cria um ambiente de debate intelectual entre os professores e estudantes que 

a torna uma instituição atuante nas questões de ordem política e institucionais do 

Estado. No ano de 1953 circula o primeiro número da Revista da Faculdade de Direito e 

segue-se mais 15 edições, deixando de ser editada após a congregação da Faculdade de 

Direito à UFS.  

A Faculdade de Direito, por sua tradição nas ciências jurídicas no estado e pela 

própria característica dos professores, sustentava um estatuto epistemológico mais 

sólido e capaz de produção acadêmica considerável. Porém não é possível afirmar que 

ela projetava-se cientificamente no cenário nacional, apenas concluir que havia um 

ethos científico que caracterizava a Faculdade de Direito nos moldes acadêmicos dos 

centros difusores de conhecimento.  

Já a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, inaugurada em 1951, surge 

para assumir a formação de professores do ensino primário e ginasial, pois, segundo o  

Sr. Manuel Cabral Machado, a intenção da criação de uma faculdade de filosofia seria a 

de formar professor... 

 

[...]Então o Dr. José Rollemberg Leite disse: mas o grande problema é 
também as professoras e o Estado não vai poder manter outra escola. 
Então acertou com o padre Dom Luciano para o entendimento com o 
Bispo da época. Acertou de criar a Faculdade de Filosofia. A Cúria, a 
Diocese, promover a criação de uma Faculdade de Filosofia tomando 
como modelo a Faculdade de Filosofia de Recife [...]  

 

Deste modo, o governo passa a subsidiar cem mil cruzeiros da época à FCFSE 

que seria dirigida pela Sociedade Sergipana de Cultura. Assim, Dom Luciano Duarte é 

designado para conversar com o Bispo de Aracaju, Dom Fernando Gomes, para assumir 

a responsabilidade da criação da faculdade. Conquistado o primeiro passo, bate em 

diligência à capital do país, Rio de Janeiro, para dar início ao processo de constituição 

jurídico-acadêmica da FCFSE. Através do Decreto de Lei nº 29.337, de 28 de fevereiro 

de 1951, fica autorizado o funcionamento da nova instituição de ensino que passa a 



 

 

ofertar cinco cursos: Filosofia, Letras Anglo-germânicas, Matemática, Geografia, 

História e Pedagogia. 

Vale registrar a passagem em que o professor Cabral Machado (1991, p. 129) 

memoriza a dinâmica do corpo docente que atuava na FCFSE: 

 

[...] neste tempo, nós professores, formávamos uma comunidade de 
amigos, apoiando todos os passos de Dom Luciano e que, na verdade, 
era a alma, o grande aglutinador de idealismos e formador do “spirit 
corps”, caracterizado pelo amor à cultura e, especialmente, verdade e 
a causa da educação da juventude [...] A Faculdade Católica de 
Filosofia de Dom Luciano assumia-lhe a fisionomia: vocação para o 
serviço cultural desinteressado, criativo e proficiente. 
 

 

Grosso modo, parecia acompanhar o modelo de sua congênere paulista, porém, a 

FCFSE não procurou fundar suas bases no modelo uspiano e, sim, no modelo da 

Faculdade Filosofia de Recife que, segundo consta, demonstra o cultivo à cultura 

“desinteressada”.  

Finalmente, com a volta de Dom Luciano dos estudos realizados na Sorbone e 

com a FCFSE funcionando e atendendo um número maior de alunos, o novo desafio se 

coloca aos sujeitos responsáveis pelo ensino superior de Sergipe, a saber, a criação da 

Universidade.  

Com relação à Escola de Serviço Social, corresponde ao interesse do estado 

em controlar a pobreza via a assistência, uma vez que o processo de urbanização da 

capital desenvolvia proporcionalmente mais rápido do que a ruralização da população 

(ALMEIDA, 1991, p.95). Para isso, cria esta Faculdade sob a direção de uma 

congregação de freiras. O professor Cabral Machado nos indica que: 

 
No governo de Arnaldo Garcez ele promove a criação de uma 
faculdade de Serviço Social. Naquele tempo fazia muita, era moda se 
falar em Assistência Social, Serviço Social e etc. Então veio o padre 
sergipano que era, vivia em Minas Gerais, esse padre sugere que o 
governo do Estado convide as freiras de Jesus Crucificado [...] elas 
tinham essa Faculdade lá em Campinas e então veio, chegaram aqui 
essas primeiras freiras de Jesus Cruicificado então se organizou a 
faculdade de Serviço Social, o governo deu a casa, deu a subvenção. 
 

A escola é inaugurada em 27 de março de 1954 que, segundo Santos, Gonçalves  

e Cruz (1999, p. 31) surgiu da articulação entre a Igreja, o Estado e as elites dominantes 

com o intuito de divulgar os valores ideológicos e atenuar os conflitos sociais. A 

influência da Doutrina Social da Igreja na formação profissional das jovens assistentes 



 

 

sociais se fazia presente no currículo praticado e em várias atividades desenvolvidas, a 

exemplo de retiros e comemorações alusivas ao mês de Maria (op.cit., p.33). 

O que mais nos importa é perceber que não havia na Faculdade de Serviço 

Social potencial capaz de alavancar uma atividade científica atuante para compor o 

corpo acadêmico da Universidade que prometia germinar. 

Finalmente, a Faculdade de Medicina foi autorizada pelo Decreto 49.864 de 11 

de janeiro de 1961. Sua história tem início no século XX, portadora da concepção 

eugênica de medicina que advogava a “tese da depuração da raça favorável a imigração 

bem escolhida”, segundo registra Silva (2007, p. 39) em seu livro A história da 

medicina em Sergipe.  

No aspecto institucional a prática científica da medicina começa com a criação 

da Sociedade Sergipana de Medicina em 1910, mas findada em 1911. Com êxito funda-

se o Instituto Parreira Horta em 1923, coordenado pelo médico Drº. Paulo de Figueiredo 

Parreira Horta a fim de debelar as epidemias regionais que assolavam a população. 

Somente em 1937 com a fundação da Sociedade Médica Sergipana é que a 

congregação dos médicos, com interesses científicos de sua atividade, passou a planejar 

a formação do médico através de uma faculdade. Assim, entre o longo tempo das 

primeiras atividades à formação da faculdade, observa-se que o caráter científico indica 

concepções teóricas com forte componente ideológico (“depuração da raça”) e, ao 

mesmo tempo, indício de aplicação utilitária (combater epidemias) que perfilam ciência 

médica em Sergipe de modo bastante singular. Conseqüentemente é um elemento 

importante na concepção e construção do ensino superior desta área. 

Segundo Silva (2007, p. 158) a Sociedade Médica tinha como propósito expor à 

sociedade a necessidade de médicos para o estado, dado a carência deste profissional. O 

que sacudiu a letargia dos políticos, dos médicos e da própria sociedade em requerer 

uma faculdade para a ampliação de quadros de saúde. Assim, em 1961 tem-se a criação 

da Faculdade de Medicina em Sergipe. 

 Nestas condições as faculdades de Medicina, de Química e de Direito 

apresentavam elementos mais favoráveis para o desenvolvimento do ensino e pesquisa 

requerido para uma Universidade dos anos de 1960. Coincidência dos fatos, ou não, são 

cursos freqüentados por estudantes de classe social mais abastada.  

Em análise da expansão do ensino superior do período de 1960-70, Trigueiro 

Mendes (1968, p. 30), destaca uma característica deste período: determinados tipos de 

curso satisfaziam o que lhes era cabível, inclusive em referência ao desenvolvimento de 



 

 

suas atividades. A distinção encontra-se entre os cursos com exigências tecnológicas, 

cujos custos são mais elevados, e os cursos de natureza humanística, com menores 

custos. A decorrência dessa distinção é crer e fazer crer que os últimos são fáceis e os 

primeiros, difíceis. Separando, conseqüentemente, em estratos sociais distintos, os 

alunos que freqüentam os dois tipos de cursos. 

A análise é importante para compreender que na congregação das seis 

faculdades formou-se um caleidoscópio institucional com diferenças jurídico-

acadêmicas e, principalmente, no estatuto epistemológico dos cursos, de seus 

professores e alunos. Tal distinção corresponde, necessariamente, a diferenças sociais 

criando duplo patamar no interior da Universidade e que, pelo avanço da expansão de 

educação superior, seus motivos locais foram coincidentes ao ordenamento político 

daquele contexto. 

No compasso da criação da UFS a autorização e o posterior reconhecimento da 

Faculdade de Medicina foram decisivos para iniciar a formalização do pedido ao 

Ministério Público da instalação da UFS. Visto que dependia desse ato jurídico para o 

estado de Sergipe atestar o funcionamento legal das seis faculdades. Na ata da 56ª 

Reunião da CES/CEE/SE o primeiro a receber a notícia do reconhecimento da 

Faculdade foi o seu diretor, Dr. Antônio Garcia Filho, a saber: 

 
O Senhor Presidente [CEE/SE] disse ter a satisfação de comunicar que 
o Dr. Antonio Garcia dissera já ter o Presidente Castelo Branco 
assinado o Decreto de reconhecimento da Faculdade de Medicina 
(SERGIPE, 23 de março de 1966, p. 26-7). 
 

Esse passo foi fundamental para alavancar as forças sociais de Aracaju e dar 

continuidade à solicitação da UFS na medida em que preparava o anteprojeto e 

convidava as faculdades locais. Ao cruzar dados das fontes, observa-se que a 

incorporação da Faculdade de Serviço Social foi sem a menor resistência, pois contava 

com uma precária verba financeira. Na 25ª Ata, do CEE/SE datada de 24 de março do 

ano de 1965, está assim exposto: 

 
[...] o Conselheiro Luciano Duarte disse ter convidado a Diretora da 
Escola de Serviço Social, a fim de que ela pessoalmente dissesse da 
sua adesão a incorporação para a Universidade como Fundação. [...] 
Em seguida o senhor presidente, passou a palavra à Diretora da Escola 
de Serviço Social: disse ela que a sua Sociedade Mantenedora já 
estava decidida pela incorporação. 

  



 

 

A Faculdade de Serviço Social incorpora-se ao pleito e, por ser uma instituição 

confessional católica, estava ideologicamente afinada com Monsenhor Luciano Duarte. 

Portanto, não havia nem motivo ou razão de se contrapor à sua incorporação à nova 

instituição acadêmica. 

Já a Faculdade de Direito, embora defendesse a criação de uma universidade, 

não estava interessada em fazer parte da congregação da UFS. Mesmo assim, o CEE/SE 

não mediu esforços para convencer seus diretores: 

 

[...] Diante do não interesse da Faculdade de Direito em participar da 
Universidade, o conselheiro Acrísio Cruz sugeriu que uma comissão 
fosse a essa Faculdade e, mais uma vez a exortasse neste sentido 
apreciando com a mesma o Ante-Projeto (sic). Por sugestão do 
Presidente desta Câmara, Mons. Dom Luciano Duarte e após debate, 
formou-se uma comissão composta pelo representante do Conselho de 
Educação – conselheiro Acrísio Cruz e pelos representantes das 
Entidades Mantenedoras, dr. Gama e dr. Wilson Barbosa (pelo 
Estado), e um representante da Sociedade Médica, da Sociedade 
Sergipana de Cultura e da Fundação de Serviço Social (SERGIPE, 30 
de março de 1966).  
 

 

A resistência da Faculdade de Direito em não se congregar ao novo projeto, 

devia-se ao fato de querer preservar sua identidade acadêmica e institucional, pois já 

pertencia a esfera federal. A referida comissão, em conversa com o diretor José 

Rollemberg, não obteve sucesso, pois Acrísio Cruz assim se expressa 

 

[...] ‘o dr. Gonçalo Rollemberg disse que não pode tratar do assunto, 
de vez que a Faculdade está em outra órbita de Ensino – Ensino 
Federal – e não possui autorização da Congregação para tratar do 
assunto. A Congregação, aliás, já tem declarado não lhe interessar o 
assunto. (SERGIPE, 14 de abril de 1966). 

 
O não interesse desta Faculdade refletiu na relação de forças dos diferentes 

grupos que participavam deste momento de origem da UFS. A união entre Igreja, 

representada por Monsenhor Dom Luciano, e o Estado, representado pelo Sr. Cabral 

Machado, fez com que os trabalhos de elaboração do projeto de universidade fossem 

conduzidos sem priorizar um debate amplo com diferentes setores sociais, inclusive 

com alguns setores do próprio ensino superior. Motivo, entre outros, que afastava mais 

a Faculdade de Direito, especialmente, seus estudantes da congregação das faculdades 

em UFS. Deste modo, surge um novo embate a respeito do critério do direito a voz e 

voto do anteprojeto:  



 

 

 

[...] cada entidade mantenedora terá direito a um voto por cada 
faculdade que mantiver, na aprovação do anteprojeto da fundação da 
Universidade de Sergipe. (SERGIPE, 23 de março, 1966).  
 

Das cinco faculdades, duas eram mantidas pela Igreja, a de Serviço Social e a 

FCFSE, duas pelo Governo do Estado, Química e Ciências Econômicas, e a última, 

Medicina, pela iniciativa privada. Na relação de força esta última estava prejudicada o 

que, naturalmente, não a agradou, sem contar que quem tinha o direito de voto era o 

representante da mantenedora e não os diretores das faculdades. O Dr. Garcia Filho, 

então diretor da Faculdade de Medicina, através do jornal A Gazeta, expôs a situação à 

sociedade e criticou o encaminhamento de elaboração do projeto de universidade. 

Exigindo do CEE/SE a ampliação do debate e participação de sua Faculdade e das 

demais através da representação do diretor na elaboração e votação do projeto da UFS.  

Em meio às notícias de viagens de Dom Luciano para o Rio de Janeiro, em busca 

da obtenção da aprovação do projeto, discussões eram travadas entre o Dr. Antônio 

Garcia Filho e Dom Luciano Duarte. O diário Gazeta de Sergipe acompanha todo o 

embate entre os líderes acadêmicos e também se pronunciava através de seu editorial:  

 

 O Sr. Antonio Garcia Filho em nome da Faculdade de Medicina, 
deseja participar, profunda e democraticamente, dos trabalhos da 
criação da Universidade de Sergipe. Ele não concorda que apenas o 
Secretario da Educação e o Diretor da Faculdade de Filosofia de 
Sergipe, comandem, sozinhos, os trabalhos e deliberações. A 
pretensão da Faculdade de Medicina é justa e legitima, como legítima 
e justa é, igualmente, a pretensão da Faculdade de Direito que foi a 
primeira a gritar ou não se conformar. E a luta continua... (GAZETA 
DE SERGIPE, 26 de março de 1966, p. 7). 

 

A hegemonia educacional da igreja católica unida ao Estado estava sendo 

colocada em cheque. Não se afirma que trata de uma contra-hegemonia, mas vislumbra-

se uma exigência de se fazer valer a democracia do processo de formação da UFS. 

Ainda, Sr. Antonio Garcia escreve novos artigos:  

 
Fala-se na criação da Universidade de Sergipe, acontece porém, que 
pouca gente conhece o projeto de sua criação. A maioria dos 
professores desconhece o assunto. Os estudantes universitários não 
participaram do debate em torno do mesmo. Quando uma coisa de 
sentido público, de interesse social, é feita com certo sigilo ou 
segredos, os resultados não podem ser bons. A Universidade, por 
enquanto, só está dando frutos pecos ou azedos (GARCIA FILHO, 30 
de março de 1966, p. 7). 



 

 

Além de denunciar a exclusão dos professores e estudantes, ainda criticava o 

anteprojeto por “parecer confuso e tender à interpretação ambígua” (op.cit., 5 de maio 

de 1966, p. 3). Em resposta, Dom Luciano rebate as críticas por meio do jornal de sua 

irmandade religiosa expondo sua posição e defendendo suas ações:  

 

Nesta caminhada, houve uma série de incompreensões lamentáveis, e 
houve também um jornal da terra, “A Gazeta de Sergipe”, que fez o 
que pôde para atrapalhar o andamento dos trabalhos, inclusive 
atacando, de maneira grosseira e absolutamente injusta, o Dr. Moreira 
Filho (DUARTE, 20 de agosto de 1966, p. 11). 

O jornal A Cruzada ao ressaltar os esforços de Dom Luciano, através de diversas 

matérias e com grande freqüência, também se coloca como instrumento de disputa 

política a favor do mentor da criação da UFS. 

O jornal Gazeta de Sergipe, em 25 de março de 1966, reafirma o processo de 

exclusão da participação ampliada do processo de constituição da Universidade: 

 

[...]  A Câmara Superior do Conselho Estadual de Educação, na sua 
última reunião decidiu apressar as demarches  para o encaminhamento 
ao Conselho Federal do ante-projeto que disciplinará a futura 
Universidade. Todavia, sabe-se que uma reunião está marcada [...] na 
qual só terá direito a voto os presidentes, os seus representantes das 
Sociedades Mantenedoras, o que quer dizer, praticamente, somente 
votarão o Monsenhor Dom Luciano Duarte, o Dr. Manoel Cabral e o 
Dr. Augusto Leite ou os seus representantes [...] Exclui-se, assim, da 
deliberação, ponderáveis setores culturais, a partir da Faculdade de 
Direito e Diretórios Acadêmicos (GAZETA DE SERGIPE, 25 de 
março de 1966, p. 1). 

 

 A condução da votação fez com que a decisão se concentrasse nas mãos do 

estado, que mantinha a Faculdade de Ciências Econômicas e a de Química, e da igreja, 

que mantinha a FCF e a de Serviço Social. Na ausência da Faculdade de Direito, restou 

a Faculdade de Medicina sem apoio para a defesa de suas posições. 

O terceiro embate, diz respeito à forma jurídica entre autarquia ou fundação. 

Segundo consta na ata da 21ª reunião da CES/CEE/SE o Presidente João Goulart disse 

que só autorizaria a Universidade como uma fundação. O professor Manoel Cabral 

Machado expõe sobre a posição do Governo Federal e os motivos deste para tal 

posicionamento: 

 

 



 

 

Foi um período de muita agitação ideológica, mas o Ministério da 
Educação tomou a posição só admitia a criação de universidades 
federais pela forma fundacional e não pela forma autárquica.[...] 
Porque a autarquia é um órgão direto [do Governo Federal] só que tem 
orçamento próprio e administração também. A Fundação Pública é um 
órgão mais autônomo porque do Governo só recebia a subvenção, 
podendo o órgão receber ajudas particulares. 

 
O debate jurídico perdurou durante quase todo o processo de construção do 

anteprojeto, sendo inclusive proposto que se encaminhassem dois projetos paralelos, um 

em prol da fundação, outro em prol da autarquia. O professor Manoel Cabral Machado 

expõe sobre a necessidade de criação da Fundação Universidade Federal de Sergipe e, 

assim, declara: 

 

[...] Chegou aqui um professor pra fazer uns cursos [...] aí ele pega o 
projeto e começa a criticar, ele não conhecia as coisas do Estado, [...], 
aí eu assisti, eu era o Secretário de Estado, mas ele não sabia nem me 
conhecia. Eu então peço uma parte. Vossa Excelência me concede 
uma parte? Ele então disse: Depois. Não, por obsequio, o aparte tem 
que ser agora ou nada. Que eu quero rebater essa [sua crítica]. Ele 
disse: então tome a palavra. [...] Eu ex-deputado, já acostumado ao 
debate político, então eu disse [...] Sergipe precisa de uma 
Universidade só temos esse, não temos meio para mantermos a 
Universidade. A necessidade é essa se não for assim o ensino superior 
de Sergipe não pode desenvolver-se porque não se pode formar 
professores recebendo salário simbólico. A situação tem que ser a 
federalização. O Governo Federal só admite criar a Universidade sob 
a forma fundacional, ou nós queremos Universidade pela forma 
fundacional ou não temos. Qual é o caminho? É ter. Afinal de contas 
qual a diferença entre a fundação e autarquia? Amanhã se desejarem 
transformar, uma lei transforma a Fundação como Autarquia. E até 
hoje é Fundação. [...] 
 

Para o Sr. Cabral Machado, discutir sobre a pretensa autonomia que advém da 

forma autárquica seria um mero exercício de debate jurídico, pois o mais importante era 

implantar uma universidade para Sergipe. 

Todavia, o teor político que alimenta esse debate repousa na reforma do estado 

após o Golpe Militar. Trata-se do Decreto-Lei no. 200/67 que permitia que as entidades 

da administração indireta, por possuir personalidade jurídica pública, ofertassem 

serviços de bens públicos. Entendendo por administração indireta do estado as 

autarquias, as sociedades de economia mistas, as empresas públicas e as fundações, 

muito embora, esta última só podendo ser criada por leis federais e, portanto, não 

regulamentada pelo referido Decreto.  



 

 

No entanto, a criação de uma fundação educacional mantida pelo estado gerava 

dúvidas de seu caráter público. Pois, estava em jogo a autonomia da universidade e, 

principalmente, seu caráter público. O Conselho Federal de Educação foi convocado 

para esclarecer o significado destas entidades administrativas.  

No Parecer 318⁄64, o conselheiro Clóvis Salgado apresentou indicação 

justificativa do texto de um projeto de lei que “autorizava o Poder Executivo a organizar 

em autarquias ou fundações os estabelecimentos federais isolados de ensino superior, 

com base nos arts. 21, 85 e 86 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” 

(REVISTA DOCUMENTA, 1965, p.72). 

Neste documento, o conselheiro reflete sobre a natureza do Estado moderno 

que... 

 ramificar-se em entidades autônomas de direito público, destacadas 
da estrutura administrativa, para cumprirem certas finalidades, com 
maior ou menor autonomia de patrimônio e administração, engendrou 
as autarquias que, por sua origem, finalidade e vinculação indireta ao 
poder público, podiam se distinguir das fundações, enquanto estas 
fossem definidas como entidades jurídicas de direito privado (op.cit., 
p. 74). 
 

Assim, compreende-se o temor dos defensores da autarquia, ou seja, a garantia ou não 

da universidade sergipana ser um patrimônio cultural popular e público. Neste sentido, o 

conselheiro também problematiza a definição entre autarquia e fundação, a primeira de natureza 

pública e a segunda de natureza privada, no entanto, o estado também criou fundações 

educacionais e culturais que, por suas origens e objetivos, tem caráter público. Dificultando a 

distinção entre as entidades administrativas e obrigando a criação doutrinária para especificar 

suas respectivas identidades (op.cit., 74) 2. Na tentativa de concluir o assunto o parecerista 

define que escolas públicas sejam mantidas por fundação, como patrimônio do poder público e 

com possibilidade de cobrar anuidades. 

Mesmo sem uma legislação específica para distinguir as diferentes entidades 

administrativas chegou-se a uma aproximação da definição e objetivo das fundações 

educacionais. A UFS nasce como fundação e assim permanece.  

Por fim, se conclui que a UFS seguiu o modelo de organização universitária 

praticada no Brasil desde 1920, a partir da federalização das seis escolas isoladas sob a 

liderança de um reitor e polarizadas por um único vínculo institucional. No entanto, as 

diferenças entre as faculdades são bastante evidentes fazendo supor a constituição de 

                                                 
2 Só estabelecida a partir da Lei 7.597/87.  



 

 

patamares diferenciados no plano institucional. Essas distinções correspondem também 

às relações de poder que irão constituir a vida institucional da UFS.  

Entende-se, também, que o perfil e os interesses diferenciados dos 

estabelecimentos fragilizaram o processo democrático de constituição da UFS. 

Resultando no sobrepujamento do poder de Dom Luciano Duarte, apoiado pelo 

governo, e minimizando a participação dos diretores das respectivas faculdades e, 

consequentemente, dos estudantes e da sociedade geral. 

Considerando o avanço da expansão de educação superior assumida nos 

governos militares, seus motivos estão condicionados ao ordenamento político daquele 

contexto, ou seja, forte vínculo entre desenvolvimento econômico e investimentos 

educacionais, porém sem devido planejamento de elevação dos níveis básicos da 

educação aos níveis superiores. Tal situação conduz uma expansão de ensino superior 

desordenada, muita vezes não correspondente às necessidades locais. No caso da UFS, 

há de se afirmar que a universidade era um mérito do estado e que sua criação 

contribuiu significativamente ao seu desenvolvimento como um todo, porém não 

consegui, naquele momento, avançar para além da relação economia X educação.  

Isto porque, não havia em Sergipe uma comunidade científica homogênea e 

participante da vida intelectual nacional, capaz de constituir no interior da universidade 

atividades de pesquisa com fim no desenvolvimento da ciência e de relevância social.   

O que permite esclarecer as disparidades regionais que se consolidaram nos idos dos 

anos de 1950, evidenciando, também, que o ensino superior é um elemento importante 

na configuração moderna de uma sociedade. 
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