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É mais fácil mimeografar o
passado que imprimir o futuro
(Zeca Baleiro)
Esse fragmento da canção explicita
parte da inquietação que acomete
os educadores que encaram
cotidianamente o desafio das salas
de aula. A imagem desta capa
contempla o prédio da Faculdade
de Direito que é uma das primeiras
instituições de ensino superior do
município. Hoje, em meio a tantos
outros; na velocidade que nos
imprime a vida de cosmopolitas, a
fachada da Castejón, foi eleita, por
nós, as organizadoras, como
símbolo de um elo entre passado e
futuro no qual predomina o
idealismo e a convicção de todos
aqueles que abraçam a educação
como profissão e reconhecem nela
a sua devida importância.
Este volume da coleção
debruçou-se sobre a Educação no
município de São José dos
Campos, contemplando o período
do século XIX ao XXI, desde as
séries iniciais da Educação Básica
até a Pós Graduação.
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Palavra do Reitor

U

m grande patrimônio de qualquer sociedade são
suas Escolas e seu aparato educacional.
A ação dinâmica do processo construtivo é feita por
gente e sem ela tudo seria inerte. Mas não basta só gente, é preciso
gente com competência.
São José dos Campos ostenta hoje toda essa pujança, pelo agir
competente de seus cidadãos ao longo desses anos.
É indiscutível que a estrutura educacional existente foi decisiva
para tal.
Assim, as professoras Maria Tereza e Zuleika Stefânia, organizadoras dos textos deste volume, puderam contar com a colaboração
de diversos autores, os quais mostram, por meio de seus artigos, os
caminhos percorridos pelo Sistema Educacional em São José dos
Campos e deixa-nos o registro do efeito transformador que a educação exerce.
A leitura desta obra é confirmadora da valiosa semente que é a
educação na vida das pessoas e da sociedade.

Jair Candido de Melo, Prof. Dr.
Reitor da UNIVAP
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Palavra do Diretor da FEA

C

onvênio firmado entre a Universidade do Vale do
Paraíba - Univap e a Petrobras rende significativos frutos à sociedade. A série “São José dos Campos: História
& Cidade” chega a seu sexto volume, com o tema dedicado à
Educação. Mandela aponta “A educação é a arma mais poderosa
que se pode usar para mudar o mundo”. Para os dias de hoje, de
fato, a violência, a saúde, o transporte de massas; em suma, os principais problemas sociais podem ser minimizados com investimentos na educação. É interessante a unanimidade sobre o quanto é
importante a educação para uma sociedade, não obstante a profissão professor, principal agente educacional, vivenciar um momento difícil em todo o mundo. Este volume delineia nitidamente o elo
entre a evolução da cidade de São José dos Campos, como grande
centro de tecnologia, e o seu crescimento educacional, deixando
claro que a educação é a principal ferramenta para o desenvolvimento da qualidade de vida dos cidadãos.
Milton Beltrame Júnior, Prof. Dr.
Diretor da Faculdade de Educação e Artes
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Palavra do Mestre

F

inis coronat opus” (O fim coroa a obra), expressão
antiga para significar que o fim de uma obra corresponde ao começo, como ocorre neste trabalho.
Ampliando o sentido da expressão, apraz-me dizer que este trabalho, realizado por vários autores, organizado pelas professoras
Maria Tereza Dejuste de Paula e Zuleika Stefânia Sabino Roque,
coroa as demais obras da série sobre São José dos Campos, coordenada pelas professoras Valéria Zanetti e Maria aparecida Papali.
Nesta pesquisa, os autores se dedicaram ao estudo da cultura e
educação em São José dos Campos, um dos temas mais importantes da série.
A história da escola sempre deve ser contada como a história da cidade. O progresso humano há de ser sempre calcado no
passado e ninguém pode negar a importância do outrora. E os
autores foram aos arquivos do passado buscar fatos a respeito da
história de nossa cidade.

“
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Como é bom ler/ouvir/contar história, e, de modo especial,
quando a História é de nossa terra, nossa cidade e o que fizeram
nossos antepassados, como viviam...
Adivinhavam-se enormes as dificuldades que encontrariam
na busca de informações sobre os acontecimentos históricos, mas
não deram importância às dificuldades e foram urdindo seus trabalhos, transpondo obstáculos, valendo-se dos arquivos do passado, da memória.
Como nas obras anteriores da série mencionada, os esclarecimentos surgiram. Neste trabalho, os autores mostram a cidade e
o cotidiano da escola joseense na transição Império/República. E
vão discorrendo sobre a criação de instituições de ensino, algumas delas grandes marcos representativos deste município.
Destacam, em primeiro lugar, o Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), que abriu caminhos de progresso em nossa
terra. Vem, a seguir, a criação do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), que, com sua qualidade elevada de pesquisa e
tecnologia, dá informações ao povo, às empresas e, certamente, à
conceituadíssima EMBRAER, atualmente voando pelos céus do
Brasil e do mundo.
Claríssimo é o papel e a história da Escola e dos cursos superiores em São José dos Campos que vêm crescendo aceleradamente, tornando-nos avançados em estudos tecnológicos. E
quem é um dos grandes responsáveis pelo nosso progresso? É,
quase nem seria preciso dizê-lo, é o professor. Está implícita sua
importância. Ele é um profissional que ensina, que dá conhecimentos em troca de quase nada. Alguém, esqueci-me o seu nome,
disse, entre outras coisas, que o professor é, como um monge,
um profissional que faz voto de pobreza voluntária. Pede-se a ele
quase tudo e dá-lhe quase nada. É um doador.
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Por fim, comentam o papel da querida UNIVAP, uma das instituições pioneiras de ensino na cidade. Com seu corpo docente
qualificado, continua a impulsionar o progresso do município.
Deus queira que a cidade progrida, torne-se mais humana e
continue poética como a qualificou Cassiano Ricardo: “Sou poeta
porque nasci em São José dos Campos”.
Findas minhas singelas considerações, devo acrescentar que me
considero um feliz e privilegiado morador de São José dos Campos,
lugar de “ares e terra generosos” (Aura terraque generosa).

Professor Antônio Ravanelli
Prof. Emérito da UNIVAP
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Mensagem da Petrobras

S

ão José dos Campos é conhecida em todo o Brasil por
ser a capital da tecnologia, orgulho de um povo que vê os
frutos de ideias de vanguarda desta cidade ganhar todo
o planeta, mostrando não só a criatividade do povo brasileiro,
como também a cultura de uma cidade habituada a viver e experimentar a inovação a todo tempo.
Este status que a cidade de São José dos Campos possui não veio
por acaso, pois, com certeza, para um povo ser criativo e inovador,
a educação tem que estar impreterivelmente inserida no processo.
Ao ler as páginas deste livro, que teve como organizadoras as
professoras Maria Tereza e Zuleika Stefânia, notamos o quanto
a educação, e a importância de sua aplicação no dia a dia, está
diretamente ligada às razões de ser e de viver nesta cidade.
Para a Petrobras, fazer parte desta comunidade, por meio da
Refinaria Henrique Lage, também é motivo de orgulho.
Imersos como somos no mundo da tecnologia e acostumados
a superar desafios constantes, sabemos como a educação, em todos os níveis, é fundamental para o sucesso de uma organização.
Preservar a memória é a melhor forma de compreender o
presente e construir o futuro, por isto esta obra é de suma importância, pois, como afirma Nobert Elias, “é lembrando dele,
do passado histórico, que descobrimos a nós mesmos”.
Luiz Rodolfo da Silva
Gerente de Comunicação da Refinaria Henrique Lage - Petrobras.
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nosso reconhecimento da importância que têm dado à história
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nossa rica documentação, para que novas pesquisas possam ser
realizadas. Agradecemos, também, aos profissionais do Magno
Studio, pelo trabalho e pela dedicação. Agradecemos a todos os
autores dos artigos, os de “perto” e os de “longe”, parceiros de instituições como a PUC-SP, USP, ITA, INPE, e de tantas outras que
têm acrescentado muito às nossas reflexões sobre a Educação em
nosso município.
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Ao Professor Ravanelli, nossos sinceros agradecimentos e nossa
admiração, por sua trajetória como educador e mestre, que há
décadas tem contribuído para a formação de tantos profissionais,
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Propaganda, Turismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e
Engenharia de Materiais.
Sem querer fugir ao lugar comum, todos nós lhe rendemos um
preito de Gratidão e o saudamos, em uníssono: Salve, Mestre!
Coordenadoras e Organizadores do Volume VI
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Apresentação da Série
São José dos Campos: História e Cidade

A

presentar a série São José dos Campos: História
e Cidade significa muito para nós, pois é resultado de um projeto acalentado há muitos anos, a realização de um sonho. Somos docentes do curso de História da
Univap, coordenamos o Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São
José dos Campos e desenvolvemos estudos no Laboratório de
Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D, além de atuarmos
no Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
da Univap. Enfim, junto com colegas e alunos da graduação e da
pós-graduação realizamos pesquisas e levantamos documentação
sobre a história da cidade de São José dos Campos há muitos anos.
Sabemos o quanto é necessário e importante para a cidade que
escolas, bibliotecas públicas e universidades possam ter acesso
a essa vasta pesquisa que vem sendo realizada sobre a história
da cidade. Os poucos livros disponíveis nas instituições sobre a
história de São José nem sempre contam com o rigor de uma
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pesquisa de caráter científico e embasamento metodológico criterioso. Nossa série tem como principal objetivo suprir essa demanda, com a publicação de sete livros de temas variados sobre
a história de São José, os quais serão lançados entre 2008 e 2013
e distribuídos nas escolas, bibliotecas públicas e universidades.
Para a viabilização desse projeto, contamos com o patrocínio da
Petrobras, apoio ao qual seremos sempre gratas.
O primeiro livro da série, intitulado Os Campos da Cidade:
São José Revisitada, traça um panorama geral sobre a cidade, em
múltiplos aspectos. São vários capítulos com temas variados, descortinando a cidade de São José dos Campos, trazendo inovações
historiográficas e olhares singulares sobre sua história.
O segundo livro, Câmara Municipal de São José dos Campos:
Cidade e Poder, tem o objetivo de contar a história do poder
legislativo de São José dos Campos, tema importante para a história da cidade. Desde a criação do Projeto Pró-Memória, em
2004, as Atas da Câmara Municipal de São José dos Campos
vêm sendo objeto de investigação de nossas equipes de bolsistas,
constituindo, hoje, um rico acervo documental sobre a história
política da cidade.
O terceiro livro, São José dos Campos: de Aldeia a Cidade,
tem uma missão difícil e ao mesmo tempo complexa e desafiadora, pois seu objetivo é trazer à tona as discussões sobre os primórdios da nossa então Aldeia de São José da Parayba, os conflitos entre indígenas e colonos, sua transformação em Vila, até se tornar
cidade no final do século XIX. Tudo isso contando com a escassa
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documentação que temos do período, mas que, garimpando documentos aqui e ali, acabamos por traçar o cenário da época.
No quarto livro, Fase Sanatorial de São José dos Campos:
Espaço e Doença, talvez esteja contida a própria alma da história da cidade. Período rico para a compreensão de toda a lógica
urbanística e industrial de São José, o período sanatorial encerra
contradições e memórias de um tempo que a cidade muitas vezes
quis apagar. Nesse livro, busca-se evidenciar, registrar, discutir e
refletir sobre uma época que deixou marcas profundas na construção identitária da cidade.
O quinto livro, Crescimento Urbano e Industrialização em São
José dos Campos, trata principalmente da vocação industrial de
São José dos Campos e da crescente urbanização que se processa
na cidade, principalmente a partir da década de 1960, com a chegada de grandes indústrias nacionais e multinacionais. Grandes
indústrias nacionais que se instalam em São José dos Campos,
como a Refinaria Henrique Lage (Petrobras) e a Embraer, são
nesse livro priorizadas para estudo.
No sexto livro, Escola e Educação em São José dos Campos:
Espaço e Cultura Escolar, buscamos identificar a história da educação e do cotidiano escolar em São José dos Campos, desde o
século XIX até nossos dias, sob os mais variados aspectos. A educação não poderia deixar de ser tema de um livro sobre a história
da cidade, dada a relevância em que consiste a educação para toda
a nossa sociedade.
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No sétimo livro, São José dos Campos: Cotidiano, Gênero e
Representação, abordaremos temas ligados às novas tendências
historiográficas, como a participação das mulheres em vários
momentos históricos, trabalhos com memórias e identidades,
representações sociais, trabalhos com fontes diversas, como imagens, monumentos, cultura popular, entre outros. É um livro que
busca olhar São José dos Campos por meio da diversidade, por
intermédio de muitas linguagens.

As coordenadoras

s

24

Sobre as Coordenadoras da Série
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Pesquisa e Documentação Histórica do IP&D da Univap, vinculada ao Grupo de Documentação Histórica (Gedoch) da Univap,
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Histórica (Gedoch) da Univap, docente do Programa de Mestrado
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Sobre os Organizadores do Volume VI

M
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Sobre os Autores do Volume VI
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Apresentação do Volume VI

Escola e Educação
em São José dos Campos:
espaço e cultura escolar

O

sexto livro da série São José dos Campos –
História e Cidade visa a socializar parte do vasto material já pesquisado sobre a Educação em nosso município.
No primeiro capítulo, intitulado: “Cidade e Educação: O cotidiano da escola joseense na transição Império/República”, os
autores se debruçaram sobre o processo de constituição de uma
rede pública de ensino, no município, no século XIX; tal processo foi caracterizado por percalços cujas proporções podem ser
identificadas, ainda nos dias de hoje, apontando para as grandes
contradições entre o discurso e a prática, no que diz respeito à
política educacional no país.
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No segundo capítulo, “Planejamento e estratégia: a criação
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica”, a autora apresentanos um histórico da instituição de ensino sediada no município,
que é referência internacional: o ITA.
Remetendo-nos à época em que os Grupos Escolares eram
espaços de glamour, o capítulo “Memórias da Escola: Cotidiano
Escolar em São José dos Campos (1950-1970)” não deixou de
apontar o quão as narrativas dos que vivenciaram esses espaços
escolares estão também permeadas pelos elementos reveladores
das relações de poder, que sempre se fazem presentes na escola,
possibilitando-nos outros olhares e outras interpretações sobre
a época da ditadura.
O quarto capítulo é fruto do esforço dos autores em recuperar fragmentos da história de uma faculdade pouco conhecida
e que possuiu estreitas ligações com a Reforma Universitária de
1968, em meio ao Regime Militar. O texto “A história da efêmera Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José dos
Campos na conturbada década de 1970 (Fausjc – 1970/1976)”,
permite-nos observar parte do cotidiano de universitários e a
coação a que estiveram submetidos, tornando suas experiências
“casos de polícia”.
No capítulo intitulado “A evolução do Ensino Superior de
Graduação presencial em São José dos Campos a partir da década de 1990”, as autoras abordaram historicamente dados acerca
da graduação presencial em nosso município, enfatizando o papel que as instituições particulares desempenharam, ao longo
dos anos, mediante a oferta de cursos em instituições públicas
na região, que não atendiam à demanda.
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No capítulo sete, intitulado “Análise das interações espaciais a partir de uma tecnópole brasileira: o caso do município
de São José dos Campos”, os autores discutem a concentração
do processo de inovação tecnológica no país, recuperando suas
origens na década de 1940. De lá para cá, verificou-se que o desenvolvimento de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à
inovação tecnológica de fato têm colocado o município de São
José dos Campos como um polo de tais atividades, por intensificar os fluxos de interação com outras localidades do Brasil e
do mundo.
Os reflexos da LDB 9.394/96, que exigiu do professor das séries iniciais a formação em curso superior, foram sentidos localmente, implicando a criação de um curso específico, cujo perfil
e experiência dos docentes envolvidos no Projeto constituíram a
base do reflexo do capítulo intitulado “Curso Normal Superior:
construção identitária e formação docente para o ensino fundamental e infantil”.
O nono capítulo é fruto de uma pesquisa de campo que
constituiu parte do levantamento de fontes para uma dissertação de mestrado, intitulada “Educação e Cotidiano Escolar
em São José dos Campos (1889-1930)”, defendida na PUC-SP,
em 2007. Na ocasião, a necessidade de se organizar o acervo da
escola mais antiga do município foi abraçada pelo Núcleo de
Pesquisa e Documentação Pró-Memória, levando a um vasto
processo de higienização, acondicionamento e arrolamento das
fontes, que acabaram por dar origem a um eixo de pesquisa que
vem sendo trabalhado desde então: a Educação. No capítulo
“Por uma História da Educação: Acervos Escolares e Memória”,
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os autores apontaram para a relevância dos acervos escolares
como fontes históricas, algumas facilmente identificadas como
tais, pelos seus funcionários e alunos, e outras que nos exigem
um olhar mais atento, tais como jornais internos, exemplares de
avaliações e de cadernos.
No capítulo: “Tendências contemporâneas na formação do
professor alfabetizador: São José dos Campos e construção de
identidades”, nota-se que o analfabetismo no país tem diminuído, ao longo das décadas, mas ele ainda não deixou de existir
e de ser objeto de preocupação dos educadores. A relevância da
pesquisa de Emília Ferrero, com sua publicação “A Psicogênese
da Língua Escrita” (1984), é apontada como marco fundante
entre os alfabetizadores, norteando muitas ações no âmbito
da formação dos professores, justificando a existência de cursos como o PROFA, o Letra e Vida e a Teia do Saber, os quais
os docentes do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do
Paraíba avaliam como avanços, no sentido da transposição da
alfabetização para o letramento.
No capítulo onze, o foco centrou-se na importância da
educação patrimonial, abordando a importância de práticas
educativas que possibilitem o acesso aos bens culturais. O artigo “Educação e Patrimônio: Encontros Possíveis” faz pequeno histórico sobre a origem da política patrimonial brasileira e
termina por discutir seus reflexos no município, evidenciando
a articulação entre órgãos como o IPHAN, CONDEPHAAT e
COMPHAC.
O último capítulo, intitulado: “Memórias de docentes:
Trajetórias acadêmicas na Universidade do Vale do Paraíba
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(Univap)”, propõe-se a socializar as primeiras atividades do
CEHVAP Centro de História e Memória da Univap/FVE, criado
em 2011 para realizar a gestão documental, o resgate do processo histórico e a coleta de depoimentos de pessoas envolvidas
com essa história institucional.

s
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1
Cidade e Educação: O cotidiano
da escola joseense na transição
Império/República
Zuleika Stefânia Sabino Roque
Tiago Santos Salgado
Estefânia Knotz Canguçú Fraga
u Introdução

E

ste texto tem por objetivo fazer algumas considerações sobre o processo educacional em José dos
Campos e, particularmente, sobre o cotidiano das primeiras escolas que foram criadas na cidade ainda no período imperial. É comum se ressaltar, na história da cidade, sua vocação
sanitarista e como essa vocação e as políticas públicas voltadas
à educação sempre andaram juntas, principalmente no período
republicano, quando a educação passou a ser peça chave para se
atingir o objetivo das elites brasileiras, que buscavam deixar para
trás as heranças do colonialismo e desenvolver uma “cultura”
mais próxima à de países desenvolvidos.
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Essa procura pela modernidade se deu, em São José dos
Campos, em consonância com as qualidades climáticas da cidade,
sobretudo quando da sua elevação a condição de estância sanitária, passando a ser o destino buscado por aqueles que necessitavam tratar de doenças pulmonares, principalmente a tuberculose.
Nesse sentido, é oportuno salientar, em um primeiro momento, e apenas em linhas gerais, pois não é propósito deste artigo, como se deu esse processo e a importância para o desenvolvimento histórico da cidade, para posteriormente se tentar
demonstrar que, antes da República, já existia no município um
sistema educacional, mesmo que não sistematizado oficialmente,
mas que já apresentava os contrastes e os traços que marcaram as
políticas educacionais posteriores.
Contrariando o consenso, em que as escolas mais antigas
de São José dos Campos eram o Grupo escolar Olimpio Catão
(1896), o Grupo escolar Santana do Paraíba (1920) e a Escola
Normal Livre João Cursino (1929), pesquisas em diversos acervos da cidade chamaram a atenção para a existência de outras
escolas ainda mais antigas, que remetem a meados do século XIX, quando a cidade era conhecida por “Villa de São José
do Parayba”. A consulta às fontes sobre as Escolas de Primeiras
Lettras leva à origem dessas escolas, com o decreto de 1827, que
criou as escolas primárias nas capitais de províncias, cidades,
vilas e lugares mais populosos.1
1. Decreto das escolas de Primeiras Letras, a primeira Lei Geral do ensino do Brasil,
de 15 de outubro de 1827, decretou a criação de escolas primárias nas capitais de
províncias, cidades, vilas e lugares mais populosos. Essa lei única e gral sobre a
instrução fixou o método (Lancaster) e o currículo das escolas. O método mutualista
segundo Maria Luiza Marcílio foi pouco aplicado na Província de São Paulo, o
principal obstáculo foi a falta de formação dos professores. Ver: MARCÍLIO, Maria
Luiza. A História da Escola em São Paulo e no Brasil. SP: Editora Braudel.
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Mas antes de abordar as escolas de primeiras letras em São
José dos Campos, algumas considerações sobre o processo econômico da região do Vale do Paraíba são importantes para se entender como a educação se tornou uma preocupação das autoridades municipais mesmo antes do período republicano. O Estado
de São Paulo representava, em meados do século XIX, o grande
exportador de café, produto importante para a economia do país.
Tal fato proporcionou a ocupação territorial do Estado e sua divisão em dez zonas administrativas, sendo que o Vale do Paraíba
se insere em uma delas.
É notável, dentro da historiografia, a grande importância do
Vale do Paraíba na economia nacional, nos séculos XIX e XX,
principalmente em função da produção cafeeira. No entanto, é
necessário especificar o papel de São José dos Campos nesse
processo e contextualizá-lo em relação às outras cidades do Vale
que não possuíam a mesma importância econômica, tampouco o
mesmo modelo de latifúndio, já que existiam inúmeras propriedades voltadas para a produção de subsistência2
Nesse sentido, de acordo com Relatórios da Comissão
Central, ao classificar os municípios paulistas por renda, a cidade de São José dos Campos não se encontra entre as dez primeiras do Vale do Paraíba. Naquela classificação, nota-se a presença relevante das cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e
Guaratinguetá. Percebe-se, também, uma especificidade do município de São José dos Campos, no que diz respeito ao núme2. No ano de 1874, a produção de café no Vale do Paraíba equivalia a 77,46%,
em 1886, 19,99%. No século XX, há uma queda na produção cafeeira, o Vale
representava 3,47% e 1,71% respectivamente, nos anos de 1920 e 1935. Ver:
MARCONDES, Renato Leite. Transformações econômicas e demográficas no
Vale do Paraíba paulista (1854-1940). In: Cadernos Culturais do Vale do Paraíba.
Instituto de Estudos valeparaibanos.
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ro de escravos. Segundo o recenseamento de 1872, as cidades de
Bananal, Cruzeiro, Lorena, Paraibuna, São José dos Campos, São
Luiz do Paraitinga e Taubaté representavam 45,4% dos escravos
matriculados no Vale do Paraíba. No entanto, dentre essas cidades, constata-se uma diversidade de cenários. Enquanto a cidade
de Bananal, por exemplo, possuía 53% de sua população cativa,
em cidades como São José dos Campos e Paraibuna a população
de escravos não passava de 9%.
Outra peculiaridade, do ponto de vista econômico de São
José dos Campos, em relação ao cultivo do café, é que, durante
os anos de 1905-1920, a produção do Vale diminuiu, enquanto
que, em São José dos Campos, constata-se o processo reverso. É
exatamente nesse período que o município começa sua expansão
econômica em um cenário primeiramente regional e posteriormente nacional, abraçando o projeto sanitarista3.
No período de transição da monarquia para o regime republicano, depara-se com um processo de crescimento populacional da
cidade que exigiu a introdução de diversos mecanismos de controle
social, principalmente, referentes à população pobre e livre. A esse
respeito é interessante observar que outras cidades que também tiveram aumento populacional adotaram idênticos procedimentos,
sempre com o propósito de sanear ou de fiscalizar a atuação e a
presença das camadas pobres na cidade. Por exemplo, ao estudar o
Rio de Janeiro, período que vai do final do Império ao começo do
século XX, Gizlene Neder e Nancy Naro, em sua pesquisa, levantou
inúmeras queixas de autoridades policiais em relação às dificuldades de se policiar a cidade.
Para elas (autoridades), melhor seria que os escravos
fossem transferidos para as fazendas. Por isso com o fim
3. Vide volume IV desta coleção.
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da escravidão, tornou-se necessária a reforma das instituições de controle social (polícia e justiça). Inscrevemse aí as reformas das instituições policiais nos primeiros
anos do novo século e a criação da Escola de Polícia
(1912) (Neder e Naro, 1981).
Nesse contexto, um desejo de modernização aflorou nas elites dirigentes brasileiras, na passagem do século XIX para o XX,
em que uma gama de políticas públicas foi adotada nas áreas de
educação, para as condições de higiene, nas relações comerciais,
nos costumes e em outras áreas, com o intuito de se superarem
as heranças coloniais e de se aproximar do padrão adotado pelos
países tidos como desenvolvidos. No entanto, o objetivo não era
a construção de uma sociedade mais igualitária, mas sim, como
observaram as autoras:
Esgotamento de autoritarismo político que abrem possibilidades de reestruturação política e social, nos quais
podemos observar utopias urbanas e as práticas institucionais que demarcam a disciplina sobre os espaços da
cidade. (Neder, 1997).
Com base nessas ideias e objetivos, a imprensa teve um papel
importante ao retratar o ponto de vista das elites que buscavam
deixar para trás o atraso colonial, em busca da modernidade, que,
sendo definida como antítese do primitivo e do selvagem, tornou-se tema central na agenda política brasileira, na passagem para a
República, no final do século XIX. Nesse sentido, “Tomar medidas positivas e severas” parece denotar que a ordem era condição
para o progresso, portanto, a população, sobretudo representada
pelas camadas economicamente mais bem situadas na sociedade
joseense, era estimulada a investir em comércio, instrução pública, higiene e arte. Segundo Rosa Fátima de Souza:
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As fazendas, esteio da economia, transbordavam sua
propriedade para as cidades, que adquiriam uma fisionomia de meio civilizado: hospitais, jardins, igrejas,
escolas, palacetes, casa de comércio, rede de esgoto, estações ferroviárias, iluminação, calçamento das ruas,
telefones, jornais, fábricas, estalagens, cortiços e, mais
tarde, o cinema, o bonde (Souza, 1998).
Nota-se, portanto, que as escolas representavam um dos símbolos do progresso de uma cidade, juntamente com os processos
de industrialização e de urbanização, causando uma mudança
espacial no cenário urbano. Assim, os espaços da cidade representavam, grosso modo, as relações de poder existentes no local.
No caso de São José dos Campos, desde as duas últimas décadas
do século XIX, a propaganda dos atributos climáticos da cidade
que auxiliavam no tratamento e cura da tuberculose, atraiu um
grande número de profissionais liberais, entre médicos e sanitaristas, responsáveis pela diversificação que ocorreu no comércio
(Fraga e Roque, 2010), além de outras mudanças, proporcionando a projeção da cidade como estância climática para a cura da
terrível doença (Zanetti, 2008).
Alçada à condição de cidade sanitária, São José dos Campos
conseguiu uma série de benefícios financeiros para a melhoria
de sua infraestrutura. A partir de então, o poder público municipal demonstrou preocupação em educar a população emergente
para a nova vocação do município.
A concentração de sanatórios, pensões e repúblicas na
cidade foi, em grande parte, responsável por esse processo econômico. A busca pela cura da tuberculose se
intensificou com a inauguração do sanatório Vicentina
Aranha em 1924 (Chuster, 2010).
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É importante ressaltar que não há como dissociar a questão
da saúde e higiene da questão da educação e da segurança pública, que caminhavam juntamente com a crescente urbanização
verificada na época. Segundo Rosa Fátima de Souza, “no estado
de São Paulo, a pujança da cultura cafeeira projetava um desenvolvimento econômico que se vinculava à crescente urbanização”
(Souza, 1998). Essas políticas públicas em conjunto dão a tônica
da urbanização em praticamente todas as cidades que, no inicio
do século XX, almejavam o progresso.
Em São José dos Campos, considerava-se que o investimento na infraestrutura deveria ser acompanhado pelo incentivo à
educação da população, “civilizando-a”, do contrário, a “missão”
saneadora seria em vão. Um crescimento significativo na prestação de serviços e no comércio é apontado por Simone Lessa
como consequência da fase sanatorial (Lessa, 2001). Nesse sentido, percebe-se que foi necessário educar o povo para a vivência
nas cidades e para o estabelecimento da ordem, ou seja, os serviços públicos (saúde, educação, higiene e segurança) faziam parte
de planos estratégicos destinados a racionalizar o espaço urbano.
Pode-se considerar que todas estas políticas públicas foram
planejadas pelo Estado com o intuito da promoção de práticas
pedagógicas, diretas ou indiretas, e de uma ordenação desejada,
desde o aspecto físico, passando por traços morais e comportamentais dos alunos. No entanto, para se entender como se deu
todo esse aparato destinado à educação com a finalidade de se
promover e de se alcançar os objetivos definidos pela República,
que estavam inseridos nos preceitos positivistas de “missão civilizadora”, é preciso o entendimento da prática educacional em
São José dos Campos, ou como esta se inseriu na vida da cidade.
Nesse sentido, é necessário considerar o tema das políticas públi-
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cas vinculadas à educação e como essas foram postas em práticas
durante o século XIX.
*****
O Brasil, frente a um alto índice de analfabetismo, buscou
durante o século XIX, tomar medidas que tinham como objetivo
a criação de um sistema educacional, o que efetivamente só ocorreu no século XX.
De acordo com a lei Geral do Ensino de 1827, em todas as
cidades, vilas e lugares populosos deveriam ser criadas as “escolas de Primeiras Lettras”. Em janeiro de 1828, criou-se a primeira escola pública de São José dos Campos, regida por Diogo de
Araújo Ferraz, que já havia sido vereador e fora indicado pelo
inspetor, por ser “homem sábio e dos de mais luzes destas paragens de São José”4.
No ano de 1929, em levantamento feito pelo professor José
Joaquim de Magalhães, verificou-se a presença de 32 alunos matriculados na cidade, dos quais apenas um era do sexo feminino.
Por esse dispositivo geral, ficava estabelecido, no currículo, que se
ensinasse a ler, a escrever, a fazer as quatro operações aritméticas
com números quebrados, decimais e proporções. Também estava
previsto o ensino de noções gerais de geometria prática, gramática da língua nacional, princípios da moral cristã e doutrina da
Igreja católica Apostólica Romana. Para as crianças do sexo feminino, o ensino da matemática se restringia às quatro operações
básicas e havia inclusão de prendas domésticas.
Atendendo à lei Geral do Ensino, o governo paulista estabelecia, em 1832, o horário de aulas, dividindo-o em dois perío4. Relatório do Professor Sebastião Hummel 31/05/1893. APESP.
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dos de duas horas cada e previa castigos morais para os alunos.
Determinava, ainda, o envio de relatórios feito pelos professores.
(Mapas de Movimento)5.
Um fato importante, devido às mudanças de ordem política no Império, refletiu-se na questão educacional. Após o Ato
Adicional de 18346, foram criadas as Assembleias Provinciais. São
Paulo organizou o primeiro censo geral da província e houve a
criação de muitas “Escolas de Primeiras Lettras”, mas “Villa de
São José do Parahyba” continuou com apenas uma escola.
Em 1851, após uma série de mudanças políticas na província de São Paulo, o território paulista foi dividido em 73 distritos7, tendo cada um deles um representante do Governo8, um
da igreja (vigário) e um do Município, que formavam juntos às
Comissões Inspetoras, que estavam subordinadas ao Governo
da Província. Essa lei organizou a Instrução Pública e sistematizou as escolas existentes e as que fossem criadas. Não demorou
para que essa reformulação se refletisse na “Vila de São José do
Parahyba”. Pouco mais de um ano após as mudanças adotadas
por São Paulo, a vila ganhou dois professores, um para administrar a escola masculina e outra para administrar a escola fe-

5. Relatório de Francisco Ribeiro d´Escobar – Professor da Cadeira de Primeiras
Letras do sexo masculino da Vila de São José. Manuscrito datado de 1852.
APESP.
6. A reforma constitucional de 1824 ficou conhecida como Ato adicional, pode
ser sintetizada em uma tentativa de harmonizar as diversas forças em conflito
no país na época. Estabeleceu uma regência, que evidenciou um avanço liberal
no país.
7. A Vila de São José dos Parahyba pertencia ao décimo primeiro Distrito, de
acordo com referência em manuscrito de 14/01/1852.
8. O Inspetor Geral da Instrução Pública da década de 1850 foi Diogo Mendonça,
a partir de 1852 esse cargo foi ocupado por Joaquim Francisco de Moura.
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minina9. Tratava-se de um casal, que chegou à cidade no ano de
1852. Francisco Ribeiro d´Escobar, que já havia regido escolas na
Vila de Mogi, na Freguesia de São José do Paraitinga, e Josephina
Cathaló d´Escobar, estando os dois a serviço da Instrução Pública
havia pelo menos dois anos.
No terceiro quartel do século XIX, segundo relatórios emitidos pelo Vigário, a única escola pública existente na Vila de
São José possuía um número expressivo de alunos matriculados.
Para comprovar tal afirmação, o padre enviou um mapa em que
constatava as matrículas e uma solicitação de gratificação para o
professor. Essa escola recebeu do governo, mobílias e materiais
escolares para o período de um ano10.
A rotina dessa escola era marcada por dois períodos de atividades. No primeiro, as crianças entravam às 8 horas da manhã
e iam com atividades até as 10 horas e 30 minutos. No período
da tarde, as atividades começavam às 14 horas e se estendiam até
às 16 horas e 30 minutos, período em que aprendiam algumas
máximas e realizavam leituras das cartilhas e da doutrina cristã.
Consta no Relatório enviado pelo professor Francisco Escobar,
da escola de primeiras letras da Vila de São José que a gramática
não era ensinada devido à sua falta de formação, reconhecida
por ele próprio: “Não ensino (gramática) por não sabê-la perfeitamente, pois sou professor provisório e não examinado para

9. Conforme correspondência, Francisco Escobar era professor Provisório e
passou a ser “Vitalício” com a emissão de um atestado do Inspetor de Distrito
que reconhecia que o referido professor não possuía grau de formação exigido.
Relatório do Inspetor de Distrito de Agosto de 1853. APESP.
10. O recibo de outubro de 1852 confirma o envio do material, referenciado
conforme a gramática atual para facilitar o entendimento deste manuscrito pelo
leitor. APESP.
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então ocupar a cadeira relacionada”11.
Nesse sentido, é interessante colocar que, segundo Leda
Maria Pereira Rodrigues, durante o ano de 1826, em discussão
na Câmera dos Deputados acerca do projeto de ensino escolar
primário (que se tornaria lei em 15 de outubro de 1827), o
tema referente à qualidade dos professores era levantado pelo
deputado Xavier de Carvalho, que recomendava que as mestras
não deveriam passar por um exame tão rigoroso quanto o dos
homens, uma vez que “não temos na sociedade senhoras que
estejam ao alcance dos meios para se apresentarem a um exame
público (...) No programa estabelecido pela lei, constava, também,
o ensino de moral cristã e de doutrina da religião católica,
apostólica e romana, (Rodrigues, 1962).
Portanto, em um primeiro momento, a escola, e também
casa do professor Escobar, era bastante modesta e a precariedade era descrita em seus relatórios, assim, como suas condições financeiras: “sou pobre e subzistome do mesquinho ordenado de professor12”.
Sobre os alunos, um Mapa de Movimento referente ao ano
de 1852 registrava que 60 alunos estavam matriculados. O documento traz dados interessantes, como a idade das crianças, a
11. Relatório de Francisco Ribeiro d´ Escobar – Professor da Cadeira de Primeiras
Letras do sexo masculino da Vila de São José .Observe-se que os professores
das escolas de primeiras letras eram contratados mediante aprovação em
concurso público. Contudo, na falta de mestres. poderiam ser contratados
provisoriamente professores particulares.
12. Relatório de Francisco Ribeiro d´Escobar – Professor da Cadeira de Priemiras
Letras do sexo masculino da Vila de São José. Manuscrito de 1852. APESP.
Observe-se que o professor de primeiras letras deveria com seu salário, aliás
modesto, arcar com as despesas do aluguel de um imóvel para o funcionamento
da escola. Assim, sem condições de cumprir isso, muitos mestres escolas faziam
do local de moradia, o lugar onde ministravam aulas.
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naturalidade, a filiação, a cor, a posição financeira e o número de
faltas cometidas no referido ano.
Com o passar do tempo, o número de crianças matriculadas
foi aumentando, evidenciando, assim, a falta de estrutura da escola, que já não comportava o número crescente de alunos, faltando
materiais básicos, inclusive mobília. Soluções como empréstimos
eram comuns, porém, nem sempre se tratava de doações, e, como
afirmava o professor Escobar: “se a escola for interrompida não
será minha culpa”13. Em meio a essa correspondência, que revelava a pobreza dos alunos e dos professores do período, toma-se conhecimento inclusive de algumas peculariedades no que concerne à escola daquele momento, como, por exemplo, encontram-se
referências às férias escolares da Quaresma, na qual as crianças
tinham aulas suspensas por cerca de quinze dias no período da
Semana Santa e esse período era marcado pelas procissões, missas
e demais atividades promovidas pelo pároco.
A religiosidade, presente dentro e fora da escola, pode ser encontrada até mesmo nos Regulamentos das Aulas, documentos
emitidos pelos professores ao Inspetor Geral, em que deveriam
constar o programa ensinado e a “liturgia” da escola; até mesmo o período de licença para pagar promessas em Aparecida e
Guaratinguetá aparece em meio às correspondências emitidas
pelos professores. Portanto, se a escola não vivia em função da
Igreja, estava, pelo menos, lado a lado com ela.
Também pode-se constatar que a disciplina era bastante rígida,
dentro do espaço escolar. Prevista na Lei de 1827 e que permaneceu
no Regulamento da Instrução Pública do Estado de São Paulo, de
1868, os castigos físicos eram proibidos. Mas os professores aplicavam essa prática disciplinar, pois não conseguiam impor o mínimo
13. Relatório de Março de 1853. APESP.
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de silêncio e disciplina durante as aulas. Na escola Masculina, era
tolerado o uso da palmatória; na Feminina os castigos eram aplicados dobrando-se os afazeres das alunas.
O ensino era norteado pela questão do gênero. Os regulamentos tratavam de esclarecer sobre a formação do bom cristão,
qualidade considerada importante nos negócios e, especialmente,
para aqueles que iriam continuar o trabalho do pai. Para as meninas, a preocupação era formar excelentes mães e esposas, que
soubessem se comportar dentro e fora de casa. A disciplina “prenda doméstica” fazia parte do currículo escolar.
O número de meninas que frequentavam a escola era sensivelmente menor em relação à escola masculina. No ano de 1854,
constava a matrícula de apenas 18 meninas, sendo que quatro
delas não frequentavam as aulas e uma havia sido expulsa por
“comportamento immoral”14.
Em relação à escola feminina, nota-se a divisão de gênero
existente. Para a professora Josephina, era lamentável que os pais
não enviassem suas filhas para a escola: “querem ver suas filhas
em brinquedos pelas ruas como moleques, do que mandarem receber o melhor dote que pode-se dar a uma filha: a educação”15.
Já, o Vigário, ao fazer referência à escola feminina, mencionava o
aprendizado de costura, prendas próprias, reuniões, danças, maneiras de fazer visitas. Afirmava, também, que, na escola, ganhavam merenda da professora e que muitas alunas não desejavam
voltar para casa paterna. O vigário utilizava tais argumentos para
solicitar ao governo materiais aos docentes e às escolas, uma vez
que as meninas não podiam continuar sentadas em esteiras improvisadas, pelo desconforto e indecência da cena16.
14. Relatório da Professora Josefina Cathaló d´Escobar. 22/10/1854.
15. Idem
16. Idem 02/08/1853.
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É interessante observar que o vigário, no relatório de 1854,
manifesta preocupação dos professores em relação à imprensa, considerando-a como um perigo para as mentes dos jovens
“por levarem ao conhecimento dos alunos as paixões políticas”17.
Outra queixa dos docentes era dirigida ao Governo, que era responsabilizado por não fornecer os subsídios necessários à manutenção das escolas.
A escola também era um local de tensões que, muitas vezes,
eram resolvidas na paróquia ou nas praças públicas. As brigas entre os alunos colocavam os professores em situações complicadas.
Quando não era pela falta de material ou pela distância da escola,
era pelos conflitos que ali aconteciam que, muitas vezes, os pais
tiravam os filhos da escola:
“Tendo resultado por isso alguns pais sem conhecimento ficaram contra o professor por não tolerar richas e turbulências
entre os allunos tanto na aula como fora d´ella. Alguns dos quais
tem tirado os filhos da aula.18”
Nesse ambiente, começam a surgir as primeiras escolas particulares joseenses. Estas foram motivos de intensa disputa na pequena vila de São José, no final da década de 50 do século XIX,
quando se deu início a uma série de pedidos de licença para a
abertura de escolas particulares. O primeiro deles era para uma
escola masculina e o Vigário responsável pela emissão dos atestados de capacidade autorizou o pedido de João Evangelista do
Carmo e Souza para a abertura de uma escola particular.
17. Relato do Vigário e Inspetor Municipal Jacintho Manuel de Andrade.
22/10/1854. APESP. Observe-se que os presidentes das Câmaras Municipais
eram os inspetores em seus municípios e pelo Regulamento da Instrução
Pública da Província de são Paulo, de 1868, tinham como seus subordinados os
inspetores em seus respectivos distritos. Ver MARCILIO, M.L. p. 69.
18. Idem
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Acompanhando a trajetória dessa escola, percebe-se que, um
ano após sua abertura, ela funcionava com dezesseis alunos e já
não era exclusivamente destinada aos meninos, como consta no
relatório da professora Josefina: “duas alumnas que sairão da minha escola”19. Essa que parece ser uma simples informação, na
realidade, apresenta indícios das denúncias envolvendo a escola
pública, cujos problemas eram de natureza estrutural, como a
falta de condição para os alunos aprenderem, por não contarem
com acomodações.
Concomitantemente a essas denúncias, pedidos para abertura de escolas particulares começaram a ser apresentados. Alguns
com propostas de funcionamento dentro de capelas, outros em
residências de moradores. Algumas vezes, nesse trâmite, intermediários com procuradores20 ou com suas cartas de recomendação,
indicavam pessoas para exercer o magistério. Foi o caso de Dona
Deolinda Maria de Andrade que teve, além de sua conduta exemplar apontada como virtude, o fato de ser “viúva, maior de trinta,
com filhos, pobre (...)”.21
Apenas um atestado emitido pelo Vigário era o suficiente
para que a escola fosse aberta. Em algumas ocasiões, uma banca
examinadora era convocada para atestar a capacidade dos candidatos à regência de Escolas Públicas. Constituía parte da prova
conhecimento da doutrina cristã, leitura de manuscritos e de livros, gramática, definições de aritmética e ditado com cursiva.
19. Relatório da Professora Josefina Cathaló d´Escobar. 05/10/1859
20. Francisco dos Anjos Gaia atuou como procurador de Joaquim Sant´Anna.
04/02/1863. A família “Anjos Gaia” continuará como protagonista nas questões
relacionadas a educação até meados do século XX, gozando de cargos públicos
durante um bom tempo, até pelo menos a década de 1920, quando por quirelas
com o Coronel e Prefeito da época sofre punições por questões políticas.
21. Correspondência de 01/12/1863.
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Também foram apresentadas propostas para se ministrarem
aulas de latim e para abertura de escola secundária com o ensino
de latim e francês, além de aritmética e geografia.22
Como fruto dos problemas na escola pública e a expansão
das escolas particulares, verificou-se um movimento de migração
dos alunos para as instituições particulares. Entre os fatores que
se podem apontar para o esvaziamento das escolas regidas pelo
casal Escobar, estão a carência de materiais escolares e a necessidade de trabalhar, que afastavam as crianças da escola. Outra
razão foram os boatos acerca da conduta do professor, acusado
de algazarras, que culminaram em processos judiciais.
Como exemplo, pode-se citar um caso ocorrido no distrito
do Buquira, na escola regida pelo professor Manoel Antônio dos
Santos Silva, que ficou difamada quando o professor, em uma aula,
foi “recrutado” por policiais e conduzido à capital. Muitos pais começaram a ficar com medo de mandar seus filhos à escola. Reflexos
dessa situação puderam ser sentidos na Vila de São José, a ponto de
o professor Francisco Escobar remeter cinco cartas ao distrito de
Buquira, a fim de verificar a procedência dessas informações.
Em outro caso, o processo foi dirigido contra o professor
Escobar. Uma verdadeira avalanche, que se arrastou por mais de
um ano e que culminou na remoção forçada do casal de professores e na redução no número de alunos matriculados. O problema ganhou tamanha proporção que o professor chegou a enviar
carta Inspetoria de Ensino explicando a relação da sua residência
com a escola. Em sua defesa, o professor relata que, ao chegar à
Vila de São José, em 1850, logo se espalhou a fama de “adiantar
22. Correspondência de Francisco de Paula Ribeiro e de Ovídio Borches, de
07/04/1864.
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bem os alunos”, começando, assim, a atrair em sua modesta casa,
crianças de famílias mais abastadas. Graças a esses alunos, a escola do professor Escobar ganhou estrutura física. A escola “pública” nasceu dentro de um espaço “privado”.
No entanto, o problema, em relação à escola do professor
Escobar, deu-se em função do caso extra-conjugal, mantido pelo
professor, com uma mulata ex-escrava. Desse caso, nasceu uma
criança, que frequentava as aulas ministradas na escola do professor. Tal fato deixou perplexo o denunciante, que solicitou, com
urgência, que o Inspetor Geral mandasse o Inspetor Paroquial
averiguar o caso. O documento apresenta-se rico em detalhes que
revelam o preconceito e a intolerância:
uma filha adultera na casa de sua mulher a qual não podendo tolerar tal infâmia obrigou a retirar esta prostituta de sal companhia (...) e seu honesto homem, digo,
marido, continua finalmente a trazer o fruto d´esta segunda união de nossa espécie à sua casa (...) fazendo
alarde da immoralidade (...) Será pois esta casa onde
homens honestos mandarão educas suas filhas em
companhia desta criança, que para fazer numero de
matricula, de nome e mais ouro que faz muitos annos
que já não estão na escola, e até algumas já casadas?23
A denúncia atingiu inclusive a esposa do professor, já que a
escola feminina era apontada como uma “escola-fantasma”, atendendo somente às necessidades financeiras do casal, sendo um
prejuízo para os cofres públicos. Embora essa acusação tenha um
tom moral, outras foram surgindo contra o professor Escobar,
principalmente em relação às atividades extra-curriculares exercidas pelo docente, que, segundo consta na denúncia: “serve de
23. Correspondência (Denúncia) de Francisco Leite Machado. 01/02/1866. APESP.
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todos os meios ilícitos para conseguir seus fins e se alguns tem
de fortuna tem adquirido estes mesmos provam de enganos de
abusos de boa fé de pessoas idiotas que n´elle confião”24.
Apesar das denúncias que recaíram sobre os agentes da escola
pública, esta não foi fechada, uma vez que a Inspetoria Paroquial
avalizou a retirada do casal Escobar, mas não o fechamento da
escola e, segundo o Mapa de Movimento de 1878, houve um aumento em relação às atividades escolares no município, sendo
216 o total de matriculados, dos quais 148 eram do sexo masculino e 68 do sexo feminino, distribuídos na área central e na vila
de Santa Cruz.
u Conclusão
Constata-se que não havia, durante o império, uma política sistematizada e planejada para a educação. A Constituição
de 1824 instituiu a criação de Cadeiras de Primeiras Lettras. Com
o ato adicional de 1834, houve a descentralização do ensino, as
Províncias ficaram responsáveis pelo ensino elementar e secundário e o poder central responsável pelo ensino superior. Enquanto
as Províncias tentavam manter as cadeiras de primeiras letras, o
ensino secundário era restrito, tendo como principal expoente o
Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro.
Em São José dos Campos, constata-se a existência de um
ensino elementar: ensinava-se a ler, a escrever e a contar. Uma
prática do período era a admissão de preceptores para o ensino
dos filhos das famílias mais abastadas: “Enquanto as classes privilegiadas mandavam seus filhos para Colégios e Liceus a escola
pública e obrigatória era o espaço governamental destinado aos
24. Idem
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filhos das classes desfavorecidas” (Menezes, 1994).
Desse modo, a escola pública joseense do período foi marcada pela precariedade; ainda assim, o número de crianças que passava por ela foi aumentando. Os alunos com melhores condições
financeiras permaneciam mais tempo na escola.
Graças a essas “primeiras letras”, novos professores, leigos ou
não, foram surgindo, assim como administradores de negócios e
outros profissionais liberais, dinamizando a pacata São José dos
Campos, iniciando as atividades de imprensa e ocupando cargos
públicos, enfim, marcando a transição de uma sociedade. No ano
da abolição da escravatura (1888), São José dos Campos contava
com mais de uma dezena de professores espalhados pelos seus
bairros, vilas e distritos.
Procurou-se, no espaço deste texto, pontuar alguns momentos do cotidiano escolar em São José dos Campos, em um ensaio
de leitura com o contexto da educação no Império. Seria oportuno que outras pesquisas se envolvessem com o tema, procurando compreender as práticas culturais que se efetivam no âmbito
escolar como, por exemplo, a forte relação com a Igreja , como
se viu, sobretudo, no Império, mas que tem continuidade na
República. A relação com o mundo do trabalho é outro tema que
pode constituir contribuição importante para se entender como,
em São José dos Campos, a transição da fase sanatorial para a
industrial encontrou, na escola, a tensão entre o trabalho infantil
que afastava as crianças da escola e o ideal republicano que via na
escola o lugar da formação do cidadão eleitor.
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2
Planejamento e estratégia: a criação do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Nilda Nazaré Pereira Oliveira
“A Escola que ora vos confere o grau de engenheiro se orgulha de
ser um estabelecimento de ensino e de educação, preocupado em
formar técnicos competentes e cidadãos conscientes”
Casimiro Montenegro Filho, 1954.
u Introdução:

O

presente artigo é uma adaptação, com acrés-

cimo de dados e de informações, do capítulo 4, da
minha tese de doutoramento, intitulada “Entre o
criar, o copiar e o comprar pronto: a criação do ITA e do
CTA como instituições de ensino e pesquisa para a consolidação da indústria aeronáutica brasileira (1945-1990)”.
A tese principal é a de que a criação da Empresa Brasileira
de Aeronáutica – EMBRAER - somente pode ser entendida dentro do processo de criação de um complexo industrial-militar, no
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Brasil, resultado da adoção da Doutrina da Segurança Nacional,
pelos militares brasileiros.
Poucas instituições se dedicaram a pensar um “projeto”
para o Brasil, como o fizeram as instituições militares. Atores e
co-autores da Proclamação da República, em conjunto com os
cafeicultores paulistas, tinham uma visão divergente dos encaminhamentos econômicos. Se, para os latifundiários, o destino do
Brasil era o de ser um país agrário e agro-exportador; para os
militares, o desenvolvimento econômico do Brasil sempre esteve ligado à industrialização. Com forte influência positivista nas
escolas do exército, a ideia de progresso via industrialização ganhava forças, como necessário para a viabilização do desenvolvimento nacional.
Há que se destacar a importância atribuída a esse pensamento,
por uma parte dos militares que acreditavam na ciência e na tecnologia como alicerces do desenvolvimento econômico. Nesse sentido, as duas Guerras Mundiais foram referência para a profissionalização, a modernização e o treinamento dos militares brasileiros.
Na primeira década do século XX, os militares do exército
brasileiro, assim como os demais exércitos da América Latina, receberam grande atenção de potências industriais europeias, particularmente França e Alemanha, que disputavam o monopólio
da influência sobre os exércitos desta região.
A decisão do governo brasileiro foi pela contratação de
uma Missão Militar Francesa, que ocorreu logo após a Primeira
Guerra Mundial.
Tal missão implantou um novo método de raciocínio para a
solução de questões táticas e para o estudo de problemas militares. Em 1927, foi criado o Conselho de Defesa Nacional, que tinha
como objetivo o planejamento da mobilização nacional para a
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Defesa. A Missão Militar Francesa deixou numerosa bibliografia
e desenvolveu, entre a oficialidade brasileira, o gosto pelo estudo
de assuntos estratégicos, contribuindo para o desenvolvimento
do pensamento militar brasileiro.
No 2º pós-guerra, a importância da tecnologia para a indústria bélica ficou muito clara para o mundo todo. O Projeto
Manhattan1, e os efeitos devastadores das bombas atômicas fizeram com que os governos passassem a valorizar muito mais
a pesquisa científica e tecnológica, como estratégia política e
militar, e, também, como vetor de desenvolvimento econômico,
investindo na construção de indústria com finalidades bélicas, levando à construção dos complexos industrial-militares.
O governo brasileiro reconhecia a necessidade da pesquisa científica, começando a montar uma estrutura de fomento que pudesse levar à formação e à consolidação do complexo
industrial-militar.
Foram criados cursos de Engenharia em todas as armas: na
Aeronáutica, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1950. No
exército, a Escola Técnica foi transformada no Instituto Militar
de Engenharia, em 1959, e a Marinha adotou uma estratégia diferente, criando cursos de Engenharia Naval, em convênio com
a Escola Politécnica de São Paulo (1955) e com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1959).
A Escola Superior de Guerra, criada em 1949, buscava desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício
das funções de assessoramento e de direção superior e para o planejamento da segurança nacional.
1. O Projeto Manhattan foi o da construção da bomba atômica. Com sede em
Los Álamos, no Novo México, foi liderado por Julius Robert Oppenheimer e
produziu dois tipos de artefatos nucleares: um de Urânio-235, lançado sobre
Hiroxima; e outro de Plutônio, lançado sobre Nagasaki.
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A doutrina da Segurança Nacional, que ganhou muita força
no período da Guerra Fria, foi amplamente divulgada na ESG
e fortalecia os militares. A estratégia era promover o imediato e
necessário reequipamento das forças armadas e a preparação da
indústria para uma possível mobilização nacional para a guerra.
Dessa forma, a construção de diversos componentes desse complexo industrial-militar, na região do Vale do Paraíba, também foi
estratégica, no sentido de ocupar o espaço entre as duas principais capitais do país à época.
Na tese, são apontados diversos discursos que relacionam a
origem da Empresa Brasileira de Aeronáutica com a criação e a
consolidação do ITA e do Centro Técnico de Aeronáutica, a partir
de planejamento e da “visão de longo alcance” dos militares, planejadores e criadores do ITA. Ou seja, se não fosse pela criação,
crescimento e excelência do Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
possivelmente a EMBRAER não teria o sucesso que obteve.
Ora, se a explicação do sucesso vem pela existência do planejamento feito pelos militares, há que se entender por que esse
planejamento funcionou. Afinal, no Brasil, nem todos os planos
implementados obtêm sucesso. Passei a me questionar sobre o
que havia por trás, ou à frente desse plano, que o fez funcionar?
Como justificar os investimentos em um plano que envolvia a
construção de um grande complexo, em uma cidade pequena do
Vale do Paraíba, com uma proposta acadêmica diferenciada, que
envolvia a contratação de diversos professores estrangeiros? Por
que a cidade de São José dos Campos?
Ainda: por que a decisão de investir na criação de um
Instituto de Ensino de Tecnologia Aeronáutica, em 1946, se a realidade educacional brasileira, nesse período, ainda era tão precária? Lembre-se de que a educação formal no Brasil foi instituída
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de maneira estranha, começando pela Formação Superior, com
a criação de faculdades isoladas, nas áreas de medicina, direito e
engenharia, principalmente.
As Escolas Militares já existiam, inclusive a Academia Real
Militar, que evoluiu para Escola Técnica do Exército e depois para
o Instituto Militar de Engenharia, além das Escolas Politécnicas,
do Rio de Janeiro e de São Paulo. O investimento em Faculdades
de Engenharia sempre foi visto como necessário, para promover
o desenvolvimento de um país, além da questão do aprendizado
e do desenvolvimento de técnicas e de tecnologias. Mas por que
investir em uma escola de Engenharia Aeronáutica em um país
que carecia de educação básica e de ensino médio?
Hoje, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica é referência nacional, em termos de ensino público de qualidade, pesquisa de
resultado e fomento à indústria. Seu modelo institucional e seu
modelo de ensino foram diferenciados em relação à organização
universitária vigente na primeira metade do século XX no Brasil.
Mais tarde, foram adotados em todo o Brasil, a partir da Reforma
Universitária de 1968.
O pioneirismo do “modelo do ITA” pode ser identificado, entre outros elementos, pela dedicação exclusiva de alunos
e professores, com os alunos habitando o campus do CTA, em
período integral; pela conduta ética estudantil denominada
Disciplina Consciente; pela existência do aconselhamento de
alunos pelos professores; pela existência de um Departamento
de Humanidades e pela introdução de disciplinas de Ciências
Humanas nos Cursos de Engenharia; pela editoração e publicação de veículos de divulgação cientifica, inclusive na área de ciências humanas, e pelo incentivo a práticas culturais, desportivas e
de integração, tais como bailes, viagens, teatro, cinema e encontros culturais em geral.
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Utilizando-se o conceito Rangeliano de Projetamento, temos que,
Projetar consiste, em última análise, em ordenar o emprego de certa quantidade de recursos, com vistas a
obter outra quantidade de recursos. (...) A missão do
projetamento econômico consiste em encontrar a denominação comum para os dois termos da razão benefício/custo sob o ponto de vista econômico. (RANGEL,
2005. Vol 1, p. 366).
Somente nesse sentido, de projetamento, é que “a visão de
longo alcance” dos militares pode ser associada à relação custo/
benefício. Considerando-se que a sociedade brasileira, incluindo
seus governantes, possuíam, e talvez ainda possuam, mentalidade
extremamente imediatista, investir em uma escola de Engenharia
Aeronáutica, em um país que não possuía grande atividade industrial, poderia parecer, e para muitos pareceu, um grande desperdício de dinheiro.
Hoje, pode-se dizer que a História não foi bem assim.
u O Plano Smith e a Construção da “Escola”
O ITA foi criado em 16 de janeiro de 1950, por intermédio do
Decreto nº 27.695. Seu plano de criação, datado de 1946, foi desenvolvido pelo Professor Richard H. Smith, chefe do Departamento
de Aeronáutica do Massachussets Institute of Technology – MIT,
a pedido de um grupo de militares do Ministério da Aeronáutica,
liderados pelo então Coronel Casimiro Montenegro Filho, que
visavam a criar, no Brasil, uma instituição nos moldes do MIT.
Antes mesmo de apresentar seu plano ao Ministro da
Aeronáutica, o professor Smith realizou uma Conferência, no
Auditório do Ministério da Educação, a convite do Instituto
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Brasileiro de Aeronáutica, intitulada: “Brasil, futura potência aérea”.
Nessa conferência, o professor Smith destacou que o Brasil
ficaria vulnerável, se viesse a comprar grande quantidade de material de guerra. Que tal situação acarretaria o retardo do desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, impedindo a sua
independência. Ele afirmava que o Brasil só poderia se tornar
independente das outras nações competidoras, no comércio aéreo, por meio da criação de escolas superiores nos campos da engenharia aeronáutica, aerologia, comércio aéreo e fabricação de
aviões e pela instalação, para essas especialidades, de laboratórios
próprios de alto padrão científico, quando, então, o Brasil poderia
desenvolver e fabricar tipos de aviões genuinamente brasileiros.
O chamado “Plano Smith” foi aprovado pelo Ministro da
Aeronáutica e implementado, a partir da criação da Comissão
Organizadora do Centro Técnico de Aeronáutica – COCTA, em 1946.
A COCTA foi criada, por intermédio da Portaria nº 039,
de 20 de janeiro de 1946, em que o Ministro da Aeronáutica,
Armando Trompowsky, nomeava os membros que constituiriam
a C.O.C.T.A.:
Ten Cel Av Eng. BENJAMIM MANOEL AMARANTE,
formado em Engenharia Aeronáutica pelo Departamento de
Aeronáutica do Massachussets Institute of Technology (MIT);
Cap Av Eng ALDO WEBER VIEIRA DA ROSA, recém chegado, após haver se diplomado no Massachussets Institute of
Technology (MIT); Eng Civil HÉLIO GONCALVES, servidor
público federal; e Prof RICHARD HERBERT SMITH, já contratado a serviço do Ministério, com residência no país, nomeado
Conselheiro Técnico da COCTA.
A mesma Portaria estipulava os encargos da Comissão:
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propor, à aprovação do sr Ministro, através da
Subdiretoria, sem prazos marcados anteprojetos de
organização e regulamentação do C.T.A., bem como
as medidas para a efetivação do Plano aprovado. Com
isso, a Comissão teria o tempo e a flexibilidade almejados para que as disposições legais e regulamentares
do ortodoxo sistema do Serviço Público Federal e da
organização militar, a que estavam sujeitos os órgãos do
Ministério, pudessem conduzir a entraves importantes
às diretrizes recomendadas e aos objetivos básicos visados pelo Plano”. (MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA,
Portaria nº 039/1946)
A COCTA era subordinada diretamente ao Diretor da
Subdiretoria de Técnica Aeronáutica, o Cel Av Eng Casimiro
Montenegro Filho coordenou os trabalhos de construção do
campus, a contratação de professores e todas as medidas para a
efetivação do Plano aprovado.
Foi com a COCTA que o Ministério da Aeronáutica iniciou
sua participação em P&D, no contexto do segundo pós-guerra,
consolidando a opção de um grupo de militares que pensavam
no desenvolvimento de política científica, tecnológica e de desenvolvimento industrial e na possível construção de um “Complexo
Industrial Militar” no Brasil.
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Apresentação da Maquete do CTA ao Ministro da Aeronáutica
pelo Cel Montenegro

Fonte: Acervo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Os recursos iniciais correntes foram estimados em
Cr$148.000.000,00 (cento e quarenta e oito milhões de cruzeiros), previstos para os cinco primeiros anos de construção do
Centro, a partir de 1946, estando aí computadas as despesas com
a construção do Campo de Pouso, certas despesas que caberiam
ao Governo do Estado de São Paulo e outras de natureza adiável.
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Construção do Prédio do Laboratório de Estruturas

Fonte: Acervo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Enquanto as obras eram realizadas em São José dos Campos,
a COCTA funcionou na cidade do Rio de Janeiro e os alunos da
primeira turma tiveram suas aulas na Escola Técnica do Exército.
Nessa fase, começou, também, a contratação do corpo docente.
Tendo a preocupação fundamental de contar com um Corpo
Docente de elevado padrão, o ITA procurou reunir professores estrangeiros e brasileiros de alto nível. Estes orientavam professores
mais jovens, aos quais eram oferecidas amplas oportunidades de
prosseguir estudos avançados no país e no exterior. Alunos e professores possuíam residência dentro do campus, condição que proporcionava, desde o início, a Dedicação Exclusiva de todos às atividades
acadêmicas, mas que provocou, por outro lado, o isolamento dessa
Comunidade Científica em relação à cidade de São José dos Campos.
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Os primeiros professores do ITA, que deram origem à comunidade científica de São José dos Campos, eram quase todos
norte-americanos ou estrangeiros de outra nacionalidade, mas
que também tinham a cidadania norte-americana. Nessa comunidade, os brasileiros foram integrados lentamente, contratados
como assistentes auxiliares ou técnicos, sendo que, até a década
de 1980, a contratação dos professores era realizada por intermédio de recomendações pessoais, seja de pessoas ou de instituições.
Hoje, a contratação segue a mesma regra dos demais servidores
públicos federais, ou seja, por meio de concurso público.

Grupo de Professores instalados provisoriamente na
Escola Técnica do Exército no Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
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De acordo com os registros de pessoal, durante a década de
1950, o ITA possuía professores de doze a quinze nacionalidades diferentes, sendo possível elencar as seguintes nacionalidades:
brasileiros, norte-americanos, holandeses, alemães, irlandeses,
chineses, italianos, franceses, poloneses, tchecos, ingleses, entre
outros. Ocorre que alguns foram registrados como norte-americanos, por possuírem essa cidadania e por terem sido recrutados
nos Estados Unidos.
Durante toda a década de 1950, os reitores do ITA foram
professores norte-americanos. A colaboração norte-americana,
entretanto, foi além do intercâmbio institucional e da origem do
corpo docente, o que reforça a ideia de que a construção do ITA,
como das outras instituições de influência norte-americana, fez
parte de uma estratégia dos Estados Unidos de cooptação dos militares e do governo brasileiro para sua esfera de influência.
Pelo “Plano Smith”, o Centro Técnico de Aeronáutica seria
o órgão científico e técnico do Ministério da Aeronáutica, com
o objetivo de exercer suas atividades visando, sempre, ao desenvolvimento da Força Aérea Brasileira, da Aviação Civil e da futura Indústria Aeronáutica, segundo os programas e planos do
Ministério.
O ITA deveria possuir autonomias financeira, administrativa
e didática, poderia instituir e alterar seu próprio regimento interno, ficando livre das “amarras do Serviço Público Federal e do
Sistema Nacional de Educação”. (SMITH, 1945 b).
A autonomia didática foi e é, sem sombra de dúvida, um
dos grandes diferenciais dessa comunidade científica,
criada no ITA, mas que também é presente em outras
escolas ligadas aos antigos Ministérios, hoje Comandos
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Militares. Enquanto os currículos, grades curriculares
e programa de disciplinas das escolas subordinadas
ao Ministério da Educação têm que obedecer à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, o que, de certa forma
condiciona as alterações curriculares, as Instituições de
Ensino vinculadas às Forças Armadas têm total autonomia. Isto no caso do ITA permitiu e permite que o
currículo receba propostas de alteração, seja apreciado,
votado e, quem sabe, alterado a cada ano letivo.
O plano previa o estabelecimento de um fundo financeiro
ou de certa porcentagem do orçamento ministerial anual, para a
manutenção das atividades regulares do Centro, sem prejuízo do
reembolso de despesas nos projetos extras que fosse solicitado a
executar para outros órgãos do Ministério ou para outras instituições governamentais. (SMITH, 1945 b).
Para atingir os objetivos complementares, o Centro Técnico
de Aeronáutica deveria estabelecer um regime de ensino de alto
nível teórico e prático, segundo os mais avançados métodos educacionais dos países desenvolvidos, adotando-se o regime de dedicação plena, tanto por parte dos professores como dos alunos.
Também era previsto formar uma vida comunitária no
campus universitário, de grande comunicação entre alunos e
professores, com um sistema de autogestão - pelos alunos - das
atividades culturais, esportivas e sociais de seu próprio interesse.
(SMITH, 1945 b).
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Atividade de Integração

Fonte: Acervo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Previa, ainda, fixar o regime de concessão de bolsas de estudo
para os alunos, de maneira a permitir a dedicação ao estudo, em
tempo integral, resultando, daí, melhor desempenho de trabalho
em empresas estatais ou particulares de transporte aéreo ou para
a futura indústria aeronáutica; e conduzir pesquisas e/ou projetos
de natureza científica ou tecnológica (teórica ou experimental), a
fim de atingir um estado avançado de conhecimento tecnológico.
(SMITH, 1945 b).
Até os dias de hoje, o ITA é vinculado à Aeronáutica.
Atualmente, faz parte da estrutura do Ministério da Defesa
– Comando da Aeronáutica – Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial.
Mas o ITA também possui vínculo com o Ministério da
Educação (MEC), isso no que diz respeito aos assuntos de na78

tureza geral de educação, “pois as disposições legais previstas na
legislação educacional e de magistério, ou de outras naturezas similares, diretamente dirigidas ao MEC são extensivas ao ITA, no
que couber”.
u O dia-a-dia no ITA
Os princípios estabelecidos no Plano Smith, reproduzidos
anteriormente, levam a inferir que a comunidade científica constituída em São José dos Campos, na década de 1950, era formada
por professores que vieram com o objetivo de produzir e/ou reproduzir conhecimentos adquiridos e consolidados em seus países, sendo formados em uma tradição extremamente pragmática,
e que vem ao encontro de um meio social construído pelos militares com objetivo claro e determinado, que era a formação de
massa crítica e mão-de-obra qualificada, para a futura construção
da indústria aeronáutica no país, o que, de certa forma, levou a
outra ponta dessa comunidade, os alunos, a um isolamento em
relação ao mundo externo ao CTA.
Nessa comunidade científica, os resultados práticos eram e
são muito mais importantes que as construções teóricas, o que é
próprio das faculdades de Engenharia.
Durante quase cinco décadas, o ITA foi uma instituição que
recebia, como seus alunos de graduação em engenharia, apenas
cidadãos brasileiros do sexo masculino. As mulheres só puderam
ingressar, como alunas de graduação em engenharia, no ano de
1996 e as primeiras engenheiras formadas pelo Instituto colaram
grau no mesmo ano em que a instituição comemorou 50 anos, ou
seja, no ano 2000.
O ITA tornou-se referência nacional e os iteanos são extre-
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mamente orgulhosos de seu modelo. A Excelência do ITA é atribuída a alguns diferenciais, tais como:
Concurso Vestibular rigoroso, realizado em âmbito nacional,
para o qual podem se inscrever candidatos de ambos os sexos que
preencham os seguintes requisitos: serem brasileiros natos; não
completarem vinte e cinco anos2 de idade até 31 de dezembro
do ano da matrícula, para ingresso no Curso de Graduação em
Engenharia do ITA; terem concluído ou estarem concluindo o
Ensino Médio; e estarem aptos a prestar o serviço militar no 1º
ano de Curso Fundamental.
Para o ano letivo de 2013, o ITA disponibilizará o total de 130
vagas, que tem sido a média dos últimos anos. Essas vagas são distribuídas entre duas categorias: as chamadas vagas privativas, num
total de 50 e as ordinárias, num total de 80 vagas, que são destinadas aos candidatos civis que não optarem pela carreira militar.
As 50 vagas privativas são distribuídas da seguinte forma:
até 30 vagas aos candidatos que optarem pela carreira militar no
ato de inscrição e que estiverem dentre os 120 primeiros habilitados e classificados no Concurso Vestibular; até 06, aos candidatos ex-cadetes da Academia da Força Aérea e aos ex-alunos
da Escola Preparatória de Cadete; até 09, aos Oficiais da Ativa da
Aeronáutica; e até 05 vagas aos Oficiais selecionados por outras
Forças Nacionais ou Nações Amigas, em conformidade com o
disposto na legislação vigente.
No caso de as vagas privativas não serem totalmente preenchidas, podem ser chamados candidatos inscritos pelas vagas ordinárias, em número superior às 80 vagas inicialmente estipuladas, desde que não ultrapasse o limite geral das 130 vagas.
A opção pela carreira militar, no ato da inscrição, não garante
2. Os dados aqui mencionados referem-se ao Concurso Vestibular para 2013
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a convocação, entretanto os candidatos optantes pela carreira militar, no ato da inscrição, que mantiverem sua opção, ao final do
2º Ano Fundamental, terão prioridade na seleção para a convocação e, havendo vagas privativas disponíveis, os candidatos que
não optaram pela carreira militar, no ato da inscrição, poderão
reconsiderar a sua opção, ao término do 2º ano Fundamental,
mediante requerimento para a convocação.
No final dos dois primeiros anos, que são comuns a todas as
especialidades, o aluno poderá pleitear a mudança de opção de
curso, pois, no ato da inscrição ao Concurso Vestibular, ele já faz
sua escolha pelo carreira de engenharia que ele pretende cursar.
Outro motivo atribuído à excelência do ITA é o seu rigoroso
sistema de notas, no qual a nota final de um período semestral é
calculada, obrigatoriamente, pela média de 2 notas bimestrais e
uma nota de exame final, sendo que o aluno nunca é dispensado
do exame final; a nota mínima de aprovação é 6,5, na escala de 0,0
a 10,0; caso a nota final de período fique entre 5,0 e 6,4, o aluno é
obrigado a prestar um “exame de segunda época”, mas ele só pode
fazer isso em, no máximo, duas disciplinas por semestre. No caso
da nota final ficar abaixo de 5,0 em uma disciplina, ou se tiver necessidade de realizar mais que duas segundas épocas simultâneas,
ou, ainda, se o aluno completar cinco conceitos “I3” ao longo dos
cinco anos do curso, o aluno é, automaticamente desligado do
ITA. A cada aluno é permitida uma única dependência por semestre, isso quando a nota final ficar entre 5,0 e 6,4 após o exame
de segunda época, uma nota abaixo de 6,4 na disciplina que ele já
está em dependência, também desliga o aluno do ITA.
3. A relação entre nota e conceito no ITA é realizada da seguinte forma: abaixo
de 5,0= D (deficiente), de 5,0 a 6,4=I (insuficiente), de 6,5 a 7,4=R (regular),
de 7,5 a 8,4=B (bom), de 8,5 a 9,4=MB (muito bom) e de 9,5 a 10=L (louvor).
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Existe uma tradicional premiação pelo desempenho acadêmico, nos três anos do Curso Profissional, com as menções
Summa cum Laude, se o formando obtém média geral L; Magna
cum Laude, se o formando obtém média geral MB, com o mínimo de 50% de nota de disciplina L; Cum Laude, se o formando
obtém média geral MB e nem uma nota de disciplina inferior a
MB. Além de “Menção Honrosa”: distinção em uma Divisão ou
Departamento, quando o aluno obtiver notas-de-disciplina iguais
ou superiores a MB em grupos de disciplinas de uma Divisão ou
Departamento, em que tenha cursado, pelo menos, quatro disciplinas. A Menção Honrosa também inclui as disciplinas do Curso
Fundamental. Até o ano de 2011, quando se formou a 62ª turma
do ITA, apenas 06 alunos receberam a distinção cum Laude, 31
Magna cum Laude e 23 Summa cum Laude.
O Estágio é obrigatório, bem como a realização e defesa
de um Trabalho de Graduação – TG. Existe uma Comissão de
Empregos e Estágios, mantida pelos alunos e que realizam contatos com empresas, agendando palestras de apresentação e, muitas
vezes, realizam convites, diretamente no ITA.
Ao regime de frequência obrigatória é atribuído mais um fator do sucesso do ITA. Admitem-se apenas 15% de faltas justificadas por disciplina e até 10% sobre o total de aulas no semestre.
É tolerado, porém registrado, um atraso se o aluno chega após o
início da aula. Dois atrasos registrados pelo professor, na Folha de
Presença, são contabilizados como uma falta.
A taxa de evasão de estudantes do ITA é baixíssima. Menos
de 8%. Nas universidades federais, a taxa gira em torno de 27%,
conforme dados de 2007 do MEC4.
4. Há poucos anos, técnicos do MEC estiveram no ITA para conhecer as razões
dessa baixa taxa de evasão. Muitos professores atribuíram ao rigoroso controle
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Convívio em alojamentos no campus, com forte conceito de
“turma” e de “integração entre turmas”.
Sistema de Aconselhamento, sendo que a figura do Professor
Conselheiro é diferente da orientação acadêmica, por tratar de
todos os aspectos relativos à vida do aluno e, particularmente, o
seu relacionamento com a Instituição.
O fato de os professores serem permanentes e em regime de
Dedicação Exclusiva, com exceção de apenas 3 em 147, além da
alta qualificação acadêmica, com cerca de 80% com doutorado e
17% com mestrado (situação em 2010), é outro grande diferencial do Instituto.
Mas talvez o maior diferencial dos alunos do ITA seja a
Disciplina Consciente: ênfase dada à consciência ética, baseada em
tradições e costumes, e não à fiscalização e punições, embora, quando necessária, a punição possa ser feita, levando até ao desligamento do aluno. Por exemplo, por improbidade escolar. As punições
por violações disciplinares, porém, são aplicadas apenas depois de
se ouvir o aluno e o Departamento de Ordem e Orientação (DOO)
do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD), garantindo, assim,
a participação da comunidade no processo decisório.
Os alunos do primeiro ano do curso de graduação prestam serviço militar, durante todo o ano letivo, no Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica (CPORAERSJ), instalado no campus do DCTA.
de faltas. Conversei, informalmente, com diversos alunos, de todos os anos e
eles foram unânimes em afirmar que a intensa convivência é muito mais
responsável que o regime de presença obrigatória. Como eles moram juntos
no alojamento, frequentam os mesmos lugares etc, se alguém tem problemas e
/ ou pensa mesmo em abandonar o Curso, esse aluno tem apoio de toda uma
comunidade. Não foi uma “pesquisa”, mas a minha tendência é aceitar mais a
explicação dos alunos.
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Os alunos de Graduação são imersos em um ambiente em
que se destacam, além dos fatores já mencionados, a formação
humanística, com disciplinas da área das Humanidades no currículo; o acompanhamento individualizado, feito por uma Divisão
de Alunos; a avaliação sistêmica; a participação no Centro
Acadêmico Santos Dumond (CASD), vinculado à Pró-Reitoria de
Graduação; a participação em colegiados, como a Congregação do
ITA e Conselhos de Cursos; a atuação permanente de órgãos, como
o Conselho de Representantes (CR); Departamento de Ordem e
Orientação (DOO); Diretório Acadêmico (DA); Departamento
Cultural; etc., do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD), assim como da Associação Atlética Acadêmica do ITA (AAAITA),
com funções de interface entre os Corpos Discente e Docente do
ITA, de coordenação das atividades extracurriculares dos alunos
e de zelo pela ordem e disciplina do quadro discente.
Ao longo dos cinco anos do curso, os alunos costumam realizar churrascos de integração, realizando uma espécie de contagem regressiva para a formatura. Assim, no primeiro semestre de
curso, eles realizam o “Churrasco dos Infinitos Dias”, depois o de
1.500 dias, 1.000 dias e 100 dias, também festejam o Fim de Fund,
quando passam para o Curso profissional.
No passado, tinham outra importante comemoração, conhecida como Centediário, que marcava o centésimo dia anterior à
Formatura. Creio que o mais famoso Centediário tenha sido o
da turma de 1958, que “programou” o lançamento do 1º Foguete
Brasileiro, da Praça da Matriz de São José dos Campos.
Segundo narrativa de um dos membros dessa turma, o Eng.
Olympio Sambatti, a população se deslocou em massa para a
praça, a imprensa nacional se deslocou para a cidade, com direito à reportagem especial da Revista Manchete. Os alunos usa-
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ram um aparelho de rádio, em que simularam contato com os
Estados Unidos, a fim de “coordenar” o lançamento do tal foguete. Quando foi esclarecido que se tratava de uma brincadeira,
eles temeram a reação da população, mas tudo terminou bem e
a brincadeira resultou em uma grande reportagem da Manchete.
Anualmente, e desde a criação do ITA, são realizadas viagens
de caráter técnico-cultural a centros de pesquisas, universidades
e centros industriais e científicos europeus, estabelecendo contato com diversas empresas internacionais. A infraestrutura necessária à viagem é montada pela Comissão de Viagens, composta
por alunos do 4º Ano do Curso de Engenharia do ITA, que contam com o apoio da Reitoria do ITA, da Divisão de Alunos e do
Comando da Aeronáutica. Os alunos realizam visitas a sedes de
empresas internacionais, responsáveis por tecnologia de ponta e
percorrem os parques industriais mais modernos da Europa, nos
quais é possível observar as novas filosofias relacionadas à concepção de linhas de montagem e de controle de qualidade.
É importante destacar a existência de outras atividades promovidas pelos alunos, como o Clube de Voo à Vela e o desenvolvimento de atividades culturais. Durante algum tempo, o cinema do
CTA era a única sala de exibição da cidade de São José dos Campos.
Os alunos mantêm a tradição de organizar eventos anuais,
tais como a Semana de Arte, o Encontro Musical, o Show do Bixo
(sic) e o Torneio da Semana da Asa, além de participarem de
competições entre universidades, como o Aerodesign e Minibaja.
Mantêm iniciativas importantes, como o CASD Vestibulares, o
cursinho preparatório para vestibulares, destinado a alunos de
escola pública da cidade de São José dos Campos; ITA Júnior,
a Empresa Júnior do ITA; AASD Associação Acadêmica Santos
Dumont; entre outros.
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Podem, ainda, participar da Feira de Ciências, que acontece
anualmente, podem se engajar em projetos de pesquisa desenvolvidos por professores da instituição, situação em que recebem
bolsas de Iniciação Científica. Enfim, podem participar de diversas atividades, além da sala de aula, a fim de complementar sua
formação acadêmica.
Os alunos ainda organizam, anualmente, o Encontro de
Integração Faculdade-Empresas (EIFE), que atende universitários de todo o Vale do Paraíba; a Reunião Universitária de
Empreendedorismo Social (REUNES), cujo objetivo é trazer experiências de empreendimentos sociais para o ambiente universitário.
Penso que cabe uma pergunta para concluir esse item: “Quem
são os Iteanos?”
Tradicionalmente, os “Iteanos” são os alunos de graduação
e os Engenheiros formados pelo ITA. Iteano é aquele cidadão
que morou no H85 e conviveu com a sua turma, e as outras
contemporâneas, por cinco ou seis anos (em caso de trancamento por um ano).
Quem fez “apenas” a Pós-graduação, seja Latu ou Stricto
Sensu, não é considerado iteano, os professores e servidores técnicos ou administrativos, não são considerados iteanos. Somente
os alunos de graduação o são.
Anualmente, os candidatos aprovados no Concurso Vestibular
são convocados pessoalmente por telefone e, em data marcada, devem se apresentar nas dependências do DCTA, a fim de “responder
a convocação”. O candidato que não comparece no dia marcado
perde a vaga automaticamente. Nesse dia, ele vem acompanhado
pela família, para que seus parentes conheçam o Instituto.
5. Os alunos de pós-graduação não têm direito à moradia estudantil, podem se
hospedar no Hotel de Trânsito de Oficiais HTO, que fica localizado dentro do
campus, mas nunca podem se hospedar no H8.
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Os alunos chegam ao ITA sempre em um domingo, geralmente, por volta do dia 20 de janeiro. São recepcionados por professores e alunos veteranos, mas as aulas só se iniciam no final de
fevereiro ou no início de março, conforme o período de carnaval.
Nesse primeiro mês, seu contato é com o CPORAER. Ali eles recebem instruções/treinamentos militares, são divididos em grandes equipes e participam de acampamento.
Nesse período, de forma concentrada e, durante todo o primeiro ano, de maneira mais esparsa, os alunos do primeiro ano,
apelidados de “bixos6”, são submetidos a “atividades de integração”. E, segundo relato da maioria, são essas atividades que os
transformam em “iteanos”.
Essas “atividades de integração” mereceriam um capítulo especial. Fora do ITA seriam facilmente chamadas de “trotes” e é
uma questão muito polêmica, não só dentro da instituição como
em todas as universidades, principalmente pelo fato de serem atividades proibidas legalmente.
Opto por mencionar alguns dos mais famosos e comentados trotes do passado, como: A Cova do Profeta, o Batismo, o
Carmina Burana, o Interbixos e o Trote dos Colchões.
O iteano é um aluno de muita qualidade, tal como muitos
outros alunos, em muitas universidades brasileiras. O que ocorre
aqui, porém, é que, no pequeno espaço físico e intelectual do instituto, existe uma pequena concentração de excelentes e bons alunos
e isso só reforça, cada vez mais, a marca de excelência do Instituto.

6. Existe uma espécie de hierarquia entre os alunos durante os cinco anos de
graduação. Os alunos do 1º ano são os “bixos”, do 2º são os chacais, do 3º são os
mutantes (que estão migrando do Fundamental para o Profissional). Os alunos
do 4º ano são os semideuses e os do 5º são os deuses. Eles consideram que deuses
e semideuses estão no “Olimpo”.
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u A Atividade de Ensino:
Cursos de Graduação e Pós-Graduação do ITA7
Os cursos de Engenharia do ITA, até hoje, são divididos
em duas etapas: um Curso Fundamental, com ênfase nas ciências
básicas, e um Curso Profissional, destinado à formação de engenheiros de aeronáutica, nas especializações de interesse da aviação brasileira em geral e da Força Aérea Brasileira em particular.
O Instituto é dividido em sete Divisões Acadêmicas, a saber: Divisão de Ciências Básicas, com disciplinas das áreas de:
Matemática, Física, Química e Humanidades; de Engenharia
Aeronáutica com: Aerodinâmica, Estruturas, Propulsão,
Mecânica de Voo e Projetos Aeronáuticos; de Engenharia Civil
Aeronáutica, com Estruturas e Edificações, Geotecnia, Transporte
Aéreo e Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental; de
Engenharia Mecânica Aeronáutica, com disciplinas de Gestão e
Apoio à Decisão, Energia, Turbomáquinas, Projetos, Mecatrônica
e Materiais e Processos; Divisão de Engenharia Eletrônica, com
Eletrônica Aplicada, Microondas e Optoeletrônica, Sistemas de
Controle e Telecomunicações; de Engenharia da Computação,
com disciplinas de Software e Sistemas de Informação,
Metodologias de Computação, Aprendizagem, Teoria da
Computação e Sistemas de Computação; e a novíssima Divisão
de Engenharia Aeroespacial, com Navegação e Guiamento,
Propulsão e Aerodinâmica e Eletrônica para Aplicações Espaciais.
O Curso de Engenharia Aeronáutica iniciou-se em 1947,
7. Esse item é fortemente apoiado em dois documentos do ITA: a Portaria
DCTA N° 67-T/DNO, de 24 de abril de 2012, que aprova o Regimento Interno
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica; e o Plano de desenvolvimento
institucional, de 2011.
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no Rio de Janeiro, sendo que a primeira turma formou-se em
São José dos Campos, em 1950. Depois, foram criados os cursos de Engenharia Eletrônica (1951), primeira turma formada em 1953; Engenharia Mecânica (1962), transformado em
Engenharia Mecânica-Aeronáutica, em 1975; Engenharia de
Infraestrutura Aeronáutica (1975), transformado em Engenharia
Civil-Aeronáutica, em 2007; Engenharia de Computação (1989)
e o mais recente curso de Engenharia Aeroespacial (2010), sendo
que a primeira turma teve sua formatura no ano de 2012.
O modelo de ensino adotado foi considerado uma grande
inovação na época e, de certa forma, influenciou algumas mudanças, nas estruturas das universidades brasileiras, como a adoção da estrutura departamental, em oposição à estrutura das
cátedras.
Segundo o Professor Cecchini, a grande diferença era a
seguinte:
(...) A diferença é a seguinte: as disciplinas no sistema
catedrático estão vinculadas ao catedrático e, no sistema
departamental, elas estão vinculadas ao Departamento,
o catedrático tem seus assistentes, os assistentes do catedrático, nos Departamentos os assistentes, os adjuntos,
os titulares pertencem ao Departamento. (CECCHINI,
Depoimento, 2005).
Já tive oportunidade de escrever sobre os mais diversos tipos de “Pioneirismos” implementados pelo ITA no âmbito da
Educação Brasileira. Seu plano de criação está repleto desses
exemplos em nível de Graduação.
Vale destacar, porém, o que ocorreu na Pós-Graduação e, ainda, na criação de um Curso Superior de Tecnologia.
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Desde a sua criação, o ITA realizou atividades de aprofundamento de estudos, tais como: seminários, cursos especiais avançados e cursos de atualização, a fim de melhorar a qualificação do
docente iniciante, preparando-o, não somente para as tarefas de
ensino, mas também para prosseguimento de estudos no exterior.
Em 1961, essas atividades foram organizadas formalmente em uma estrutura de disciplinas de pós-graduação e tese,
iniciando-se um programa de formação de Mestres nos ramos
da Engenharia Aeronáutica, Eletrônica e Mecânica, em Física
e em Matemática.
Foi o início da pós-graduação em Engenharia no Brasil e
introduziu o mestrado e o modelo que viria a ser adotado por
outras instituições, sejam de engenharia, sejam de outras áreas
do conhecimento.
Em 19 de julho de 1970, o Conselho Nacional de Pesquisas
- CNPq incluiu o ITA entre os centros de excelência em pós-graduação em Engenharia.
O primeiro título de Mestre conferido pelo ITA ocorreu em
1963 e o primeiro título de Doutor, em 1970. Em 2004, o Instituto
conferiu os primeiros títulos referentes aos Cursos de Mestrado
Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica, tipo de pós-graduação em que o ITA também foi o pioneiro.
Antes da criação do Curso de Engenharia da Computação,
em 1989, o ITA possuía o Curso Superior de Tecnologia da
Computação – CSTC.
O CSTC teve início em de julho de 1972, seu período letivo era de treze semanas de aulas e uma de exames. Cada período compreendia um trimestre. O curso era ministrado em dois
anos, com seis trimestres de dedicação integral. O CPOR não era
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obrigatório e admitiam-se homens e mulheres. O curso cobrava
mensalidades de seus alunos, até a promulgação da Constituição
Federal de 1988.
Atualmente, são mantidos pelo Instituto os Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu em: Engenharia Aeronáutica e
Mecânica (PG-EAM); Engenharia Eletrônica e Computação
(PG-EEC); Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica (PG-EIA)
e Física (PG-FIS).
Outro pioneirismo do ITA foi a implementação de Programas
de Mestrado Profissionalizante, atualmente com os seguintes
cursos: Engenharia Aeronáutica, sob o patrocínio da Embraer;
Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade Continuada (Safety),
sob patrocínio da Infraero e CENIPA (dentre outras entidades);
Turbinas a Gás, sob patrocínio da VSE; Engenharia Espacial, sob
o patrocínio da AEB, por meio do IAE; sendo que também já teve
Engenharia de Produção, sob o patrocínio da Pilkington, que foi
encerrado.
O ITA possui, ainda, diversos Programas de Pós-Graduação
Lato Sensu, sendo que o Lato Sensu no ITA é tratado como Extensão.
u As Atividades de Pesquisa e Extensão
As atividades de Pesquisa estão fortemente vinculadas
aos Cursos de Pós-graduação.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional do
ITA – PDI:
A pesquisa científica no ITA é feita primordialmente em
seus cursos de pós-graduação, por meio de atividades
desenvolvidas por seus pesquisadores, patrocinada por
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órgãos de fomento, empresas privadas ou públicas e em
muitos programas de cooperação com outros institutos do
DCTA e universidades e institutos de pesquisa, nacionais
e estrangeiras. O foco são os temas relacionados ao Setor
Aeroespacial, em particular os de interesse do COMAER,
mas a pesquisa no ITA também envolve temas de interesse
geral, inclusive na área de ciências básicas como física.
As principais linhas de pesquisa em Engenharia Aeroespacial,
Aeronáutica e Mecânica são Aerodinâmica, Propulsão e Energia;
Mecânica dos Sólidos e Estruturas; Física e Química dos Materiais
Aeroespaciais; Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica; Produção;
Mecânica de Voo.
Linhas de Pesquisa em Engenharia Eletrônica e Computação:
Dispositivos e Sistemas Eletrônicos; Informática; Microondas e
Optoeletrônica; Sistemas e Controle; Telecomunicações.
Em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, as linhas de
pesquisa são Infraestrutura Aeroportuária; Transporte Aéreo e
Aeroportos; Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental.
Em Física, são três as linhas de pesquisa: Física Atômica e
Molecular; Física Nuclear; e Física de Plasmas.
Na avaliação da Capes, os cursos de pós-graduação do ITA
têm conceito 4 em Engenharia Eletrônica e da Computação,
Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica e Física, e 6 para
Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Já, o Mestrado Profissional
em Engenharia Aeronáutica e Mecânica tem nota 5, que é a máxima para esse tipo de curso.
A busca do aprimoramento dos Cursos de Pós-graduação no
ITA é uma constante. O grande objetivo é alcançar o mesmo nível
de qualidade da graduação.
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A atividade de Extensão está vinculada à Pró-Reitoria de
Extensão e Cooperação.
Essa pró-reitoria tem duas principais funções: planejar,
controlar e coordenar as atividades de extensão referentes aos
Cursos Pós-Graduação “lato sensu”; e realizar Programas de
Cooperação Acadêmica e de Mobilidade com universidades e
centros de pesquisa.
Pode-se observar que a definição mais usual e tradicional de
expandir para o público externo os resultados do conhecimento
produzido pelas atividades de ensino e pesquisa sofre outra abordagem no ITA, cujo foco principal da Extensão Universitária são
os Cursos de Especialização e a Cooperação interinstitucional.
u O Instituto de Pesquisas (do CTA)
Retomando a História Institucional, vê-se que, na perspectiva linear de progresso tecnológico e industrial, o planejamento dos militares para o setor aeronáutico envolvia a criação
de uma Escola, de um Instituto de Pesquisa e, posteriormente, de
uma indústria para consolidação desse setor.
O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – IPD foi criado
em 1953, a partir do parecer de uma Comissão de professores
do ITA sobre a conveniência ou não de ser criado um Instituto
de Pesquisas, em paralelo ao ITA. A comissão opinou pela necessidade de promover o incremento da formação de técnicos e
pesquisadores, do desenvolvimento de pesquisas e da cooperação
com a indústria.
Ao IPD caberia encontrar, através da pesquisa tecnológica e desenvolvimento, a solução de problemas
decorrentes das necessidades nacionais nos campos
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da ciência e da tecnologia aeronáutica, levando em
conta as peculiaridades brasileiras e os interesses do
Ministério da Aeronáutica e transferindo para o plano
industrial os resultados obtidos. (CENTRO TÉCNICO
AEROESPACIAL, 1995, p. 188).
O IPD foi oficialmente estruturado, em 1957, em quatro
Departamentos: Aeronaves (PAR), Eletrônica (PEA), Materiais
(PMR) e Motores (PMT, depois PMO).
Foi no IPD que o Ministério da Aeronáutica começou a desenvolver pesquisas na área de Engenharia Aeronáutica. No desenvolvimento dessas pesquisas, o Ministério convidou alguns
pesquisadores estrangeiros, com grande experiência, como foi o
caso do professor alemão Heinrich Focke, que veio para o Brasil,
ainda na década de 1950, trazendo parte de sua equipe.
Acompanhado pelo Diretor da COCTA, Cel.-Av. (Eng.)
Casimiro Montenegro Filho e pelo Maj.-Av. (Eng.) Aldo Weber
Vieira da Rosa, o Prof. Focke realizou uma visita a São José dos
Campos-SP, em 1952, para conhecer os planos e verificar, “in
loco”, as instalações da COCTA. Focke, entusiasmado pela criação de um centro de ensino e de pesquisa, o único na América
do Sul, retornou à Alemanha para organizar sua equipe e voltou ainda naquele ano, desta vez para dar início aos trabalhos do
Convertiplano (Heliconair-HC-1), uma aeronave de decolagem
vertical, monomotor com quatro rotores, cujos eixos basculavam,
convertendo-se em avião convencional, desenvolvendo 500 km/h
em voo nivelado. Para muitos, era um projeto utópico para a época, o que serviu, por via das dúvidas, de paradigma e de motivação para a criação do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da
COCTA. (CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL, 1995, 174-176)
Segundo Roberto Pereira de Andrade, “a transferência de
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Focke ao CTA produziu o efeito esperado: movimentou gente,
atraiu verbas e recursos, criou novas instalações, laboratórios,
hangares, etc”. Com ele, vieram mais 16 especialistas de várias áreas, todos alemães, e, aqui no CTA, a equipe foi crescendo, a cada
dia, com o engajamento de técnicos e projetistas brasileiros ou
mesmo estrangeiros radicados no Brasil. Os técnicos brasileiros
contratados para trabalhar nas oficinas já chegavam geralmente
com alguma experiência em manutenção e reparo de aviões, pois,
em sua grande maioria, eram oriundos das oficinas de manutenção de empresas aéreas brasileiras.
Por volta de 1954, iniciou-se o projeto Beija-flor, helicóptero de rotor rígido para duas pessoas. A intenção era desenvolver
um helicóptero muito simples e industrializá-lo, mesmo antes da
conclusão do Convertiplano. O “BF” (Beija-flor), como ficou conhecido entre os técnicos, cujo protótipo fez seu voo inicial em
fevereiro de 1960, apresentava, em comparação aos congêneres
da época, as vantagens de segurança, facilidade de manejo e simplicidade de construção. Com esse voo, algo de importante era
marcado no histórico da aeronáutica brasileira, pois tratava-se do
primeiro helicóptero projetado e construído no Brasil, por uma
equipe mista de técnicos estrangeiros e brasileiros, pertencentes
ao Departamento de Aeronaves (PAR), do recém-criado IPD.
(CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL, 1995, p. 186)
Nenhuma das duas aeronaves foram produzidas completamente, mas a realização de ambos os projetos foi fundamental
para a formação de equipe e a capacitação da mão-de-obra, equipe essa que veio a trabalhar em outros projetos do CTA.
Hoje, a comunidade científica de São José dos Campos já
atingiu sua maturidade e possui reconhecimento em nível internacional, sendo responsável pela formação de mão-de-obra e
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pela realização de pesquisas que foram fundamentais para a realização do modelo implementado, tais como a urna eletrônica e o
motor a álcool para automóvel, entre outros produtos.
Os resultados começaram a aparecer na década de 1960,
quando teve início uma fase de abertura de indústrias relacionadas à aeronáutica, defesa e espaço, tais como Avibrás e Sociedade
AEROTEC, ambas na cidade de São José dos Campos.
Enquanto isso, no que diz respeito ao desenvolvimento de
protótipos e produtos para a indústria aeronáutica, estava sendo
desenvolvido o projeto IPD-6504, o avião Bandeirante, sob o comando do francês Max Holste.
O desenvolvimento do Protótipo do Bandeirante foi realizado entre os anos de 1965 a 1968. Seu primeiro voo interno foi no
dia 22 de outubro de 1968, sua demonstração em Brasília ocorreu em maio de 1969. Em agosto do mesmo ano, foi realizada
uma demonstração em Campo Grande, sendo a lei de criação da
EMBRAER de agosto de 1969.
No dia 26 de outubro de 1968, em cerimônia oficial, no
Centro Técnico de Aeronáutica, com a presença do Ministro da
Aeronáutica, vários Ministros de Estado, de autoridades civis e
militares e cerca de 15 mil pessoas, que afluíram ao Aeroporto
de São José dos Campos, foi realizado o voo oficial da aeronave
Bandeirante. Uma exclamação geral elevou-se aos ares, ao serem
abertas as portas do hangar X-10 para a saída e a apresentação
oficial da aeronave, exultando-se, os presentes, com o avião sendo apresentado sob vários ângulos, em suas voltas pelo pátio do
hangar. O Maj. Mariotto e o Eng. Michel partiram da cabeceira
da pista, para a realização da primeira decolagem e do primeiro
voo oficial do Bandeirante, em uma inesquecível demonstração
ao país da existência de condições, capacidade e competência na
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consolidação e progresso da indústria aeronáutica brasileira, efeito do estudo e do trabalho de uma equipe de civis e militares,
irmanados no mesmo ideal de dar asas brasileiras ao Brasil, e o
sonho sendo concretizado, 20 anos após o início dos trabalhos de
construção do CTA.
Hoje, além do ITA, que tem como missão ministrar a educação e o ensino, necessários à formação de profissionais de nível
superior nos setores da Ciência e da Tecnologia, nas especialidades de interesse do Comando da Aeronáutica, o Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA é composto por mais
quatro institutos, sendo eles:
• O Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE, que tem por
atribuição a realização de pesquisas e desenvolvimento no campo
aeroespacial.
• O Instituto de Estudos Avançados – IEAv, que tem por missão realizar pesquisas e desenvolver tecnologias e estudos avançados de interesse do Comando da Aeronáutica.
• O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial – IFI,
que é o órgão diretamente responsável pelo fomento, coordenação e apoio ao desenvolvimento industrial, no setor aeroespacial. Realiza a sua missão institucional, atuando principalmente nas áreas de Homologação Aeronáutica Civil e Militar,
Normalização e Qualidade Industrial,Confiabilidade Metrológica
e Desenvolvimento Industrial.
• Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo –IPEV, que realiza
ensaios em voo, pesquisa aplicada e formação de pessoal especializado, com excelência, rigor científico e segurança, a fim de
fortalecer o poder aeroespacial brasileiro.
Também fazem parte da estrutura do DCTA dois Centros de
Lançamentos: o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno -
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CLBI, situado na cidade de Natal - RN, e o Centro de Lançamento
de Alcântara – CLA, localizado no estado do Maranhão.
Ainda compõem a estrutura do Departamento o Grupo
de Infraestrutura e Apoio – GIA-SJC; o Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos Campos
– CPORAER-SJ e a Prefeitura de Aeronáutica de São José dos
Campos – PASJ.
Em termos de nomenclatura, cabe esclarecer que a mesma sigla “CTA” passou por diversos significados, o que foi iniciado com
a Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica
(COCTA), criada em 1946. A COCTA foi oficialmente extinta em 31 de dezembro de 1953, quando o CTA foi criado como
Centro Técnico de Aeronáutica. Em 1969, o Centro Técnico
de Aeronáutica teve seu nome alterado para Centro Técnico
Aeroespacial, cuja denominação vigorou até 05 de abril de 2006.
Nessa data, o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento
(DEPED), do Comando da Aeronáutica (COMAER), que era o
Departamento ao qual o CTA estava vinculado, foi transferido
para São José dos Campos e também mudou sua terminologia,
passou a se chamar Comando-Geral de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (CTA), até agosto de 2009, quando foi alterado para
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA),
que vigora até os dias atuais.
u A escolha da cidade de São José dos Campos
A escolha do local para a construção do Centro Técnico
de Aeronáutica também deve ser relacionada à necessidade de
ocupar estrategicamente o Vale do Paraíba, região localizada entre as duas principais capitais do país.
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Quando se observa o traçado da rodovia Presidente Dutra,
que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e que também acompanha essa região do Vale do Rio Paraíba, podem-se localizar várias
unidades de organizações militares, além de algumas indústrias
estratégicas, ao longo daquele eixo ou não muito distante dele.
O discurso mais comumente usado pela Aeronáutica, para
justificar a escolha da cidade de São José dos Campos pelo grupo que implementou a construção do CTA é que a cidade está
próxima de um grande centro, São Paulo, sem que os alunos
viessem a ter a movimentação e a distração de uma cidade grande; que estava relativamente perto da capital federal (à época)
Rio de Janeiro; próxima do Porto de São Sebastião, que facilitaria o transporte dos materiais necessários para a consolidação
do Centro.
Os militares estavam diante de três possibilidades: Campinas,
Taubaté e São José dos Campos. O local escolhido foi a cidade de
São José dos Campos.
A escolha da cidade de São José dos Campos para a construção do Centro Técnico de Aeronáutica e o início das atividades
da Comissão Organizadora do Centro Técnico de Aeronáutica –
COCTA movimentaram a cidade e deram início a um forte processo de transformação de toda a região.
O terreno foi doado pela prefeitura que, desde o início, manifestou um grande interesse em atrair a construção do Centro para
São José dos Campos.
Há que se destacar que, nos primeiros anos e praticamente
durante toda a década de 1950, existia a dificuldade de transportes, visto que a cidade não chegava até a entrada do CTA e existia,
também, a dificuldade de comunicação, pois, nos primeiros anos,
a língua franca era o inglês.
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Antigos moradores de São José dos Campos e do campus
do CTA, como se fossem cidades distintas, já relataram isolamento, e, também, um certo estranhamento entre os habitantes
das “duas cidades”. No campus do CTA, além dos Institutos de
Ensino e Pesquisa, existem clubes, hotéis, supermercado (antigo
Reembolsável), capela, escolas, além das residências, ou seja, o
campus possuía quase toda a infraestrutura necessária para que
seus habitantes permanecessem dentro dele, sem maiores contatos com a “Cidade”.
O terceiro livro desta coleção trata das mudanças ocorridas na cidade de São José dos Campos, seu título é São José dos
Campos: de Aldeia a Cidade. Também já existem algumas unidades de trabalhos acadêmicos que tratam de tais mudanças, da
Aldeia para a Cidade e na “Cidade”: de uma Estância Climática
para uma Cidade Industrial.
De acordo com a Cronologia Joseense, a cidade de São José dos
Campos tem sua origem na Aldeia de São José do Rio Comprido,
criada em 1590. Em 27 de julho de 1767, houve a emancipação e
a criação da Vila de São José do Paraíba. Em 22 de abril de 1864,
a Vila foi elevada à categoria de cidade. Em 4 de abril de 1871, foi
adotada a denominação de São José dos Campos, em virtude da
imensa extensão de campinas aqui existentes.
Durante todo o período colonial e imperial, a cidade de
São José dos Campos era uma das menos importantes cidades
da região. Teve pouca importância no “ciclo” do café do Vale do
Paraíba Paulista, período em que cidades como Guaratinguetá,
Bananal, Taubaté e até mesmo a vizinha Jacareí, tinham maior
importância econômica.
O século XX trouxe duas novidades para a cidade: algumas
fábricas e a construção de Sanatórios para tratamento da tuber-
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culose. Foi nesse período que a cidade começou a ser reconhecida
como local de clima favorável ao tratamento da doença.
u Aura terraque generosa
“Generosos são os ares de minha terra”
No início do século XX, a cidade também passou por
uma fase de industrialização, em que se destacavam três tipos de
indústrias: a de laticínios; a indústria de cerâmicas e a indústria
têxtil, que teve grande importância para a cidade.
A ideia de que a construção do CTA impulsionou o processo
de industrialização da cidade é muito recorrente, sendo que, no
mesmo período, em 1951, foi inaugurada a Rodovia Presidente
Dutra, ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, passando por São
José dos Campos. Houve doação de terrenos às margens da rodovia, onde se instalaram diversas fábricas, impulsionando, também, a industrialização da cidade.
Com a criação da Embraer, em 1969, a cidade entrou em uma
nova fase de crescimento, com a construção de novas residências
para abrigar a população, que se deslocou para suprir a necessidade de mão-de-obra, foram pessoas que vieram de várias partes
do país, especialmente do sul de Minas Gerais.
São José dos Campos possui, hoje, uma população de 629.921,
de acordo com os dados do Censo de 2010, do IBGE.
A cidade dos ares generosos caminhou rapidamente, no
sentido de concretizar seu potencial científico e tecnológico,
tornando-se um verdadeiro Cluster da indústria aeronáutica e,
mais, possuindo um Parque Tecnológico estadual, com empresas,
instituições de ciência e tecnologia, e instituições de ensino e de
pesquisa em diferentes áreas de tecnologia.
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u Relações e Influências
Certamente a maior de todas as referências feitas ao ITA
é a sua responsabilidade na criação da Empresa Brasileira de
Aeronáutica – EMBRAER.
Afirmativas como “Sem o ITA não teríamos a EMBRAER”
é comum, tanto no meio jornalístico e político quanto no
acadêmico.
Particularmente, concordo com essa afirmativa, ela está amplamente discutida e substanciada em minha tese de doutorado.
Mas existem outras duas referências ao ITA que são relativamente comuns, sobretudo no meio acadêmico. Uma diz respeito
ao seu “Modelo Educacional e Institucional” e a outra se refere às
transformações da cidade de São José dos Campos após a criação
da escola.
Optei por apresentar dois exemplos que dizem respeito a essas duas referências. O primeiro diz respeito às relações do modelo do ITA com a reforma universitária brasileira e o segundo à
construção do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal de São Paulo – Unifesp em São José dos Campos.
Cabe esclarecer, desde o princípio, que essas relações não são
diretas, mas, de alguma forma, podem-se traçar paralelos.
Em 1968, o Ministério da Educação nomeou uma Comissão
de Técnicos, para propor reformas na educação brasileira. No
caso do Ensino Superior, o resultado foi a Reforma Universitária,
implementada por intermédio da Lei nº 5.540/68.
É muito comum se usar como referência, para essa reforma,
uma série de Acordos realizados entre o MEC e a United States
Agency for International Development (USAID), mais conhecidos como Acordos MEC-USAID.
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Os acordos tinham o objetivo de celebrar “convênios de assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira”.
Tinham como objeto a reestruturação de toda a educação brasileira, desde o ensino primário até o ensino superior.
Entretanto, os acordos sofreram grande crítica por parte dos
educadores brasileiros, que denunciavam cooptação norte-americana. Alguns técnicos e professores brasileiros foram chamados
a participar das Comissões de reestruturação da Educação, entre eles destacamos a participação do Prof. Dr. Marco Antônio
Guglielmo Cecchini, que havia sido o primeiro Reitor brasileiro
do ITA. Cecchini levou a experiência do Instituto, que já contava
com as “novidades” a serem implementadas, desde 1950.
A Reforma significou uma grande transformação e uma
grande “novidade” na estrutura universitária brasileira.
Algumas das principais características dessa reforma são o
ensino indissociável da pesquisa; a autonomia das universidades
(didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira) e a
universidade como ambiente prioritário para o desenvolvimento do ensino superior. O modelo organizacional único para as
universidades, públicas ou privadas, com ciclos básico e profissional, eliminando a cátedra e a sua vitaliciedade, estabeleceu o
Departamento como “a menor fração da estrutura universitária
para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal”, compreendendo disciplinas afins; a extensão como instrumento para a melhoria das
condições de vida da comunidade e a participação no processo
de desenvolvimento; o vestibular unificado para todos os cursos
da mesma instituição e a representação estudantil nos órgãos colegiados, entre outras medidas.
Evidentemente, não se pode afirmar que “o Modelo do ITA”
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foi adotado pelas demais universidades brasileiras, o objetivo é
apenas apontar a relação de antecedência.
No que diz respeito à formação do cluster da indústria aeronáutica e na determinação da “vocação tecnológica” da cidade, creio
que cabe a referência à criação do Parque Tecnológico e da atração
do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) para a cidade de São José dos Campos.
De acordo com o texto apresentado no sítio da Unifesp:
O Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp (ICTUNIFESP), em São José dos Campos, foi concebido
levando-se em conta a inegável vocação científica e tecnológica instalada no Vale do Paraíba.
O ICT da Unifesp iniciou suas atividades em 2007, oferecendo apenas 50 vagas de um único Bacharelado, na área de Ciência
da Computação.
De acordo com o Prof. Dr. Armando Milioni8, atual Diretor
do campus São José dos Campos da Unifesp, a sua principal proposta é ser um centro tecnológico inovador, com proposta pedagógica que valorize a formação interdisciplinar. O projeto pedagógico, nos moldes do europeu (consenso de Bologna), prevê
que todos os alunos entrem no ICT por uma única porta, que é a
do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BCT),
que dura 6 semestres ou 3 anos. Somente ao término desse bacharelado, dá-se aos seus concluintes um diploma de educação
superior, que o aluno, se desejar, estenderá por um ou dois anos,
para obter, então, um segundo diploma, de um curso de formação específica.
Na graduação, além do BCT de 3 anos de duração, citado aci8. Milioni é iteano da turma de 1979, Professor da Divisão de Engenharia
Mecânica do ITA, cedido para a Unifesp.
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ma, que é um curso comum para todos os alunos, o ICT oferece,
desde 2011, os seguintes cursos de formação específica (ou pós-BCT): Bacharelado em Ciências da Computação (mais um ano
- total de 4); Bacharelado em Matemática Computacional (mais
um ano - total de 4); Engenharia Biomédica (mais dois anos - total de 5) e Engenharia de Materiais (mais dois anos - total de 5)
Também, já estão aprovados e são oferecidos, a partir de
2013, os seguintes novos cursos: Bacharelado em Biotecnologia
(mais um ano - total de 4) e Engenharia de Computação (mais
dois anos - total de 5).
Na pós-graduação, já existem dois programas aprovados
pela CAPES e em funcionamento, o Mestrado em Ciência da
Computação e o Mestrado e Doutorado em Ciência e Engenharia
dos Materiais.
O ICT vem se expandindo regularmente, desde o início de
suas atividades, sendo que, no vestibular de 2012, ofereceu 300 vagas, seis vezes o número que havia sido oferecido em 2007. Além
disso, o ICT aprovou, em todas as instâncias da Universidade, o
Plano Decenal 2011-2020. Ao término desse plano, o ICT deverá
oferecer 1000 vagas anuais de graduação.
Ainda, de acordo com o Prof Milioni, estima-se que em 2020
o ICT - Unifesp contará com 500 docentes, 300 servidores não
docentes e 5000 estudantes.
Existe uma expressiva relação do ICT – Unifesp com o Parque
Tecnológico. O prédio da universidade está “de mudança” para
a área do Parque, em um grande terreno doado pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos. Seu primeiro edifício, com
mais de 20 mil metros quadrados de área construída, já está em
construção, previsto para ser concluído em 2013.
É preciso deixar bem claro que não existe uma relação di-

105

reta entre o ITA e o ICT. A criação do ICT da Unifesp é uma
consequência do plano de expansão das Instituições Federais de
Ensino Superior, que ficou conhecido como REUNI, concebido
pelo MEC em 2005.
u Mas, nem tudo são flores...
Já estava no término da escrita desse artigo, quando percebi que, da forma como apresentado, o ITA parecia ser a instituição perfeita. Alguns alunos relatam que fizeram vestibulares
por dois, três, quatro, cinco anos seguidos e quando chegam aqui
se perguntam se valeu a pena, pois constatam que o ITA é, muitas vezes, idealizado e sua realidade é bastante diferente. Claro
que isso não ocorre com todos. Muitos alunos entram “bixos” e
saem engenheiros, considerando o ITA como a melhor escola do
mundo.
De maneira geral, porém, eles acreditam que o diploma do
ITA é a chave que irá abrir muitas oportunidades na vida profissional. E isso é fato.
Anualmente, diferentes empresas vêm realizar recrutamento,
quando os alunos ainda estão na graduação e a grande maioria
deles, se não a totalidade dos formandos, sai empregada, com
bons empregos e excelentes salários.
Quais os problemas, então?
Em um artigo de trinta e poucas páginas, temos que fazer escolhas e as minhas recairão sobre dois grandes problemas: um do
passado, referente à perseguição política a professores e alunos,
logo após o Golpe militar de 1964, e o recente, que diz respeito a
problemas de infraestrutura.
No passado, o Professor Arp Procópio de Carvalho foi acu-
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sado pelos crimes de subversão, tentativa de sabotagem e doutrinação comunista. Consta que ele estava trabalhando e, quando
retornou para sua residência, localizada no campus do CTA, ele
encontrou a casa vazia; e sua família que tinha sido expulsa.
Além do Prof. Arp, também foi desligado dos quadros do ITA os
Professor Szmul Jakob Goldberg, conhecido como professor Kuba.
Ambos foram desligados, por meio de portaria ministerial
assinada em 1964.
Apenas em maio de 2005, quando o Dr. Michal Gartenkraut
era Reitor do ITA, houve um processo de anistia dos professores
e dos alunos perseguidos e expulsos na época da ditadura. Isso
custaria o seu cargo mais tarde.
Os professores Arp e Kuba receberam declaração de anistiados políticos. Ambos já estavam mortos.
Esses mesmos atos de perseguição também atingiram os alunos Luiz Oscar de Mello Becker, Gílcio Roberto Amaral Martins,
Sílvio Roberto de Azevedo Salinas, Raymundo Theodoro Carvalho
de Oliveira, João Yutaka Kitahara, Raimundo Rodrigues Pereira,
Marcos Gorelik Ajzemberg, José Tomazelli, César Simões Salim,
José Roberto Arantes de Almeida, Cyro de Oliveira Machado,
Frederico Birchal de Magalhães Gomes, Waldyr Luiz Ribeiro
Gallo, Marcelo Moreira Ganzarolli e Clóvis Goldemberg .
Gartenkraut foi Reitor do ITA, de novembro de 2001 a setembro
de 2005, e promoveu a Cerimônia de Formatura dos Engenheiros
Osvair Trevisan, Antonio Oliveira Farias, Ezequiel Pinto Dias, Luiz
Maria Guimarães Esmanhoto, Mário Tokoro e Sérgio Salazar. Esses
alunos já tinham cumprido todas as disciplinas e formalidades
necessárias e foram desligados do ITA às vésperas da formatura.
Receberam os Diplomas, a que tinham direito, 40 anos depois,
numa das cerimônias mais emocionantes que já presenciei.
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Lamentavelmente, as previsões que seriam feitas dias depois
pelo iteano Rogério Cezar de Cerqueira Leite, publicadas em um
artigo da Folha de São Paulo, datado de 03 de outubro de 2005,
intitulado “A inexorável militarização do ITA”, concretizaram-se:
Michal Gartenkraut foi exonerado, logo em seguida, sendo nomeado como Reitor o Dr. Reginaldo dos Santos.
Abaixo, seguem alguns excertos do artigo de Cerqueira Leite:
(...)
O auditório ovacionava com a satisfação que era enfim
dada a alguns de seus colegas, todos cidadãos exemplares nas décadas que se seguiram à cassação.
Só os militares não aplaudiram, como se tivessem recebido uma ordem divina. Mãos emudecidas. Feições
carrancudas. Somente quando o tenente-brigadeiro
Bambini falou aplaudiram os militares.
(...)
Mas o episódio serve para confirmar uma progressão
lenta, porém inexorável, em direção à militarização do
ITA.
(...)
Acreditavam os dirigentes do ITA que esse era o ambiente apropriado para a gestação de engenheiros e
pesquisadores criativos. Autonomia e liberdade de expressão, temperados por disciplina consciente e senso
de responsabilidade.
Soldado não precisa ser criativo. Precisa obedecer. Pode
parecer uma simplificação excessiva, mas é essa incompatibilidade que está na base dos intermitentes problemas de sobrevivência do ITA.
(...)
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Mas, apesar disso tudo, o brigadeiro Bambini talvez tenha razão. O ITA de outros tempos não é compatível
com a vida militar e talvez nem mesmo com o Brasil de
hoje. De duas, uma.
Ou militarizam o ITA ou “civilizam” o CTA. (...)
Particularmente, eu questiono uma conclusão como essa.
Uma das ideias mais caras à estrutura do ITA é, justamente,
garantir coexistência harmoniosa, equilibrada e produtiva entre
civis e militares. Sua proposta difere de um Instituto “Militar”
de Engenharia, e, também, difere das escolas civis, como as
Politécnicas, por exemplo.
Eventualmente, pode ocorrer uma certa exacerbação, com
domínio de um dos dois lados, mas, creio, não dá para propor
que o Instituto se “militarize” ou “civilize”, isso seria ferir sua própria essência.
Algumas vezes já se cogitou transferir o ITA para o Ministério
da Educação, fato que nunca foi concretizado. Uma decisão como
essa - militarizar ou civilizar, envolveria uma profunda discussão,
pouco saudável para ser tomada em momento de crise.
Existe uma iconografia que reflete perfeitamente essa proposta. Trata-se da imagem do sepultamento do Marechal-do-Ar
Casimiro Montenegro Filho. Ele morreu em fevereiro de 2000,
aos 95 anos de idade, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio
de janeiro.
O Marechal foi enterrado com honras militares e seu caixão
foi conduzido por pares de alunos do ITA, sendo que, de um lado
era conduzido por alunos civis, de paletó e gravata e, do outro
lado, por militares, em farda de gala. É uma imagem extremamente significativa.
Atualmente, um dos maiores problemas talvez seja a dete-
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rioração física das instalações do ITA e do H8, que é o local da
moradia estudantil. Há quem imagine que o ITA teria instalações
proporcionais à sua fama. Mas a realidade não é bem essa.
Para se ter ideia da situação de sua infraestrutura, mencionarei a reação de um avô que veio acompanhar seu neto aprovado no
Vestibular ITA 2012. Foi feita a “chamada”, os candidatos responderam, os responsáveis (do ITA) falaram para a audiência, apresentaram o ITA e depois abriram para perguntas e comentários.
Nessa altura, um senhor levantou a mão, pôs-se a falar e disse: -Mas assim é o ITA? Meu neto estudou tanto para entrar aqui
e eu vejo que a situação física é “lastimável”. Foi uma gargalhada
geral e o suficiente para que o apelido9 de seu neto passasse a ser:
“Lastimável”.
u Considerações Finais
Nessas considerações finais, não posso deixar de falar sobre a proposta de expansão da Escola, que está na “pauta do dia”,
ou dos próximos anos.
A ideia de aumentar o número de vagas do ITA já vem sendo
amadurecida há algum tempo, recentemente aumentou o número
de Cursos, com o recém- criado curso de Engenharia Aeroespacial,
mas o número de vagas discentes continuou o mesmo.
O grande aquecimento da economia brasileira mostrou claramente a necessidade de se formarem mais engenheiros10, e foi
9. Tradicionalmente, os alunos do ITA recebem um apelido que os acompanhará
pelo resto da vida.
10. Dados de 2007 apontam que apenas 5% dos formados no ensino superior
são engenheiros, ante 6,1% dos Estados Unidos e 25% da Coréia do Sul. Entre
2003 e 2008, a taxa de emprego no campo da engenharia cresceu 8,3% ao ano,
em contraste com uma média de 2,6% da ocupação total.
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dentro dessa necessidade que se estruturou o Plano de Expansão
do ITA.
O plano de expansão já consta do Plano de Desenvolvimento
Institucional –PDI, aprovado pelo Comando da Aeronáutica, em
2011, e traçado na gestão do brigadeiro Reginaldo dos Santos. Até
2014, após a ampliação de laboratórios, salas de aula e alojamentos, a meta é chegar a 240 vagas.
O grande questionamento que ora é feito, tanto pela comunidade iteana, como pela sociedade em geral é: é possível crescer,
expandir, sem perder a qualidade?
No discurso realizado na Cerimônia de Formatura da
Turma de 2011, o recém-empossado Reitor Carlos Américo
Pacheco afirmou:
Tenho certeza que o aumento do número de vagas não
vai afetar a qualidade do ensino aos nossos alunos. Aqui,
nós formamos a elite. São profissionais disputados por
empresas do mundo inteiro. Logo que saem daqui, muitos vão direto fazer doutorado nas melhores universidades estrangeiras. São alunos absolutamente brilhantes.
Essa grande questão, que agora é colocada, só poderá ser respondida pela História Futura da Instituição.
Encerro com o trecho completo que usei na epígrafe, ou seja,
um trecho do Discurso do Paraninfo da Turma do ITA de 195411,
Casimiro Montenegro Filho “Não tenho condições de fazer agora
a indústria aeronáutica. Vocês um dia a farão!”.
Ajudastes a construir neste Instituto o que ele tem e terá
sempre de indestrutível - suas tradições. A Escola que
ora vos confere o grau de engenheiro se orgulha de ser
11. A EMBRAER foi criada apenas em 1969

111

um estabelecimento de ensino e de educação, preocupado em formar técnicos competentes e cidadãos conscientes... A franca discussão entre professores e alunos,
a flexibilidade dos currículos constituem a segurança
de que, aqui, o dogmatismo não se sobrepõe ao livre
exame e à crítica construtiva, e o desenvolvimento do
conhecimento não é barrado pelo espírito rotineiro...
As atividades extracurriculares são verdadeiros cursos
de civismo, num ambiente em que se promove o senso
de responsabilidade, a noção de lealdade e o culto do
dever... Lembrai-vos, finalmente, de que o cientista e o
técnico não se devem embriagar pelas descobertas do
mundo físico e, fazendo a abstração da alma, tornar-se
exclusivamente agnósticos no método e materialistas
nos objetivos... No aperfeiçoamento da técnica, considerarão os engenheiros do ITA as condições de nossa
terra, e conduzirão o progresso tecnológico no sentido
da satisfação mais larga e justa dos direitos humanos
para todos nossos concidadãos. Casimiro Montenegro
Filho, 1954.
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Memórias da Escola: Cotidiano Escolar
em São José dos Campos (1950-1970)
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N

este capítulo, descortinam-se alguns as-

pectos do cotidiano escolar da cidade de São
José dos Campos, por meio de fragmentos de
memórias gentilmente cedidos por seus maiores protagonistas, quais sejam, professores, funcionários e alunos que,
entre as décadas de 1950 a 1970, ocuparam cátedras e salas
de aula em importantes escolas e grupos escolares da cidade.
Sabe-se o quanto as lembranças de outras épocas podem revelar ou ocultar, há a convicção de que os meandros da memória
estão sempre em constante confronto com diversas temporalidades; a memória é ontem, mas, acima de tudo, é hoje, sempre
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atualizada, sempre em disputa. Na complexidade desse jogo,
reside a beleza das entrevistas coletadas, quando o entrevistado
tem o comando, tem a sua vontade manifesta. Conforme enfatiza
Alessandro Portelli, “Há uma negociação, há uma troca de perguntas e respostas: nem todas as perguntas têm respostas, nem
todas as respostas têm perguntas e se procede dialogicamente”
(2010, p. 05).
Quem conduz, neste capítulo, são os depoentes, os quais, por
meio de suas memórias, dão suporte aos recortes temporais e ao
cotidiano das escolas com as quais trabalhou. Os espaços das escolas aqui contempladas são frutos das lembranças dos entrevistados. A escolha das escolas teve como único critério os ditames
da Memória.
u Escola Estadual João Cursino: memórias e histórias
No Brasil, o século XX pode ser considerado a “Era da
Escola”, devido aos arranjos e reformas que o sistema sofreu ao
longo dos anos. Foram erigidos os primeiros prédios escolares e
instituído o ensino regular, seriado e articulado. Segundo Maria
Luiza Marcílio, “Foi no século XX que entraram definitivamente
na vida das famílias, dos costumes e da sociedade o ritmo, o tempo e a rotina da escola” (2005, p. 128). Nas primeiras décadas da
República, o Estado de São Paulo promoveu reformas no ensino,
mesmo que precárias e excludentes. Com a Revolução de 1930,
novas propostas educacionais foram idealizadas. Em São Paulo,
foi criada a Secretaria da Educação e Saúde Pública (Marcílio,
2005, p. 156).
A escola conhecida hoje como João Cursino, uma das mais
antigas de São José dos Campos, teve início em 1930, como Escola
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Normal Livre, sob custódia de uma sociedade civil. Em 1945, foi
criado o Ginásio Estadual e, em 1947, a Escola Normal Oficial,
passando a se chamar Colégio Estadual e Escola Normal Cel. João
Alves da Silva Cursino. Em 1967, transferiu-se para a Avenida
José Longo, intitulando-se Instituto Estadual João Cursino, atual
Escola Estadual de Ensino Médio Prof. João Cursino (Primeiras
Escolas de São José dos Campos, DPH).
D. Neli Euzebia Bevilaqua nos brinda com seu depoimento sobre a antiga Escola Normal Livre, embrião da Escola João
Cursino, quando lá estudou:
Naquela época era Escola Normal Livre Municipal de
São José dos Campos. Não se chamava João Cursino
ainda. O prefeito que gostava muito de educação foi
o João Cursino. As moças de São José iam estudar em
Guaratinguetá quando terminavam o ginásio, não tinha
Escola Normal aqui. O João Cursino que era prefeito na
época disse: ‘mas isso não está certo, as moças bonitas
de São José vão todas estudar em Guará. Precisamos de
uma Escola Normal pra elas não saírem mais daqui’ E
aí ele fundou a Escola Normal Livre Municipal de São
José dos Campos. Quando passou para o Estado, o pessoal daqui pediu para colocar o nome de seu fundador
(João Cursino), mas ele já era falecido.
D. Dirce Saloni também relata as mudanças ocorridas na
Escola João Cursino, quando fazia parte do corpo docente da
Instituição:
Na década de sessenta, a então Escola Normal se transformou em Instituto de Educação João Cursino. Então,
nós professores fizemos a mudança da antiga Escola
Normal para o prédio do Instituto João Cursino. A
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Escola Normal Municipal tinha seus encantos, era uma
escola com pouco espaço físico, mas com muito trabalho, muito dinamismo. Então o seu Lebrão, que era
um diretor muito moderno, confiou no nosso trabalho.
A nova Escola João Cursino foi edificada bem ampla,
com salas ambientes, auditório, tudo que a nossa Escola
Normal não tinha.
D. Neusa Delgado lembra-se com carinho da Escola João
Cursino, onde fez o Curso Normal na década de 1970:
Naquela época a gente tinha como professora D. Dirce
Saloni e pessoas convidadas para fazer palestras, então era um tipo de Curso que mesmo sendo básico
era enriquecido com essas palestras de professores de
fora. Foi uma época muito boa, eu aprendi muito nessa época. O aluno tinha a professora como uma pessoa
importante na vida dele, ele se orgulhava de tudo que
a professora falava.
A professora Maria Amélia de Almeida nos concede rico depoimento da época em que estudou na Escola João Cursino, desde a antiga quarta série ginasial até o Curso Normal. A escola
secundária no Brasil passou a fazer parte das preocupações do
Estado somente a partir da Reforma Francisco Campos, de 1931,
mas, mesmo assim, continuou merecendo pouca atenção durante
toda a década de 1930. Em 1942, com a Lei Capanema, a educação básica ficou dividida em duas etapas, a primária (4 anos) e a
secundária (4 anos). Com a LDB de 1961, a estrutura pouco mudou. Em 1971, com a nova LDB, houve a integração entre o antigo primário e o ginásio, com o nome de 1º grau, sendo o colegial
transformado em 2º grau. A Reforma de 1971 também acabou
com o exame de admissão, que era realizado entre o primário e o
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secundário (Marcílio, 2005, p. 276). Por meio de seu relato, a professora Maria Amélia nos leva a refletir sobre o quanto a Escola
João Cursino era reconhecida como uma das melhores da cidade
de São José dos Campos:
Eu e minha família nos mudamos para São José dos
Campos em 1965 e fui fazer a quarta série ginasial no
Instituto João Cursino. Todo aluno novo que queria
estudar no João Cursino tinha que fazer uma espécie
de vestibular, porque era a melhor escola da região.
Os que não entravam iam para o Olavo Bilac e para
o Instituto São José. Era o inverso do que é hoje. A
escola pública era melhor do que a particular. Na época da quarta série, estudávamos à tarde, no prédio
da antiga Câmara Municipal, onde é hoje o Espaço
Mário Covas. Tínhamos aquela praça em frente, em
que os alunos matavam aula para namorar. Tinha o
Cine Palácio também. Tivemos professores, como o
professor de inglês Hélio Bevilacqua; o de História,
Professor Rotshild; de Geografia, a professora Macília;
de matemática tinha um famoso, que ainda está vivo,
o professor Simão Chuster; de Língua Portuguesa, tínhamos o professor Palma, o professor Custódio, e,
também, o professor Ravanelli. Os professores eram
severos, ensinavam muito.
A professora Maria Amélia relembra o cotidiano da Escola
João Cursino, alguns anos antes da Ditadura Militar, época de
fortes espaços democráticos no país, situação que encorajava a
formação de lideranças políticas no seio dos grêmios estudantis:
O ambiente entre os colegas de classe era maravilhoso.
Nós tínhamos o grêmio estudantil que o golpe mili-
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tar extinguiu. Até um dos presidentes do grêmio foi
o prefeito de São José, o Robson Marinho. O Joaquim
Bevilacqua também participou. Então foram ideias
arrojadas pra época. Os grêmios interferiam até nos
currículos, tinha jornal do grêmio, tinha evento cultural. A diretoria da escola também participava. Eu me
lembro que o diretor do João Cursino durante muito
tempo foi o Lebrão. Apesar de ‘linha dura’, ele era condescendente, ele achava que o estudante tinha que ter
voz ativa também. Nossas aulas eram muito práticas,
nós viajávamos muito. São José tinha muita atividade cultural na época, tinha o Festival da Canção. No
João Cursino, não faltava giz, não faltava carteira em
condições de uso. A escola tinha piano, tinha canto
orfeônico. D. Cleide levava o órgão para a sala e nós
solfejávamos, aprendíamos muitos trabalhos manuais
com D. Otávia.
D. Ivone Monteiro nos mostra a Escola João Cursino, na década de 1990, quando se notabilizou pelas classes especiais que
mantinha, voltadas para crianças e jovens com necessidades especiais. D. Ivone nos relata sua experiência em uma dessas classes:
Eu, quando dei aula no João Cursino, eu peguei uma
sala especial, de alunos com deficiência. Tinha alunos
com deficiência auditiva, com deficiência mental. Eles
tinham uma certa dificuldade. A escola João Cursino
via muito bem esses alunos, lá tinha professores especialistas. Tinha os professores que trabalhavam com
essas crianças, tinha o especialista em deficiência auditiva, o especialista em crianças que tinham um pouco
de atraso, com dificuldade para aprender. Eles fica-
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vam anos e anos com a mesma professora e, quando
ela achava que eles estavam preparados, passavam para
uma sala comum.
u Escola Municipal Sebastiana Cobra:
memórias de uma época
Na década de 1970, mais especificamente a partir da nova LDB
de 1971, os municípios foram sendo encarregados de arcar com
boa parte do então Primeiro Grau (primeiros oito anos), como
ficou explicitado nos artigos da LDB:
Art. 58. A legislação estadual supletiva, observado o disposto no artigo 15 da Constituição
Federal, estabelecerá as responsabilidades do próprio Estado e dos seus Municípios no desenvolvimento dos diferentes graus de ensino e disporá sobre medidas que visem a tornar mais eficiente a
aplicação dos recursos públicos destinados à educação.
Parágrafo único. As providências de que trata este artigo
visarão à progressiva passagem para a responsabilidade
municipal de encargo e serviços de educação, especialmente de 1º grau, que pela sua natureza possam ser realizados mais satisfatoriamente pelas administrações locais.
Art. 59, Aos municípios que não aplicarem, em
cada ano, pelo menos 20% da receita tributária
municipal no ensino de 1º grau aplicar-se-á o disposto no art. 15, § 3º, alínea ‘f ’, da Constituição.
Parágrafo único. Os municípios destinarão ao ensino
de 1º grau pelo menos 20% das transferências que lhes
couberem no Fundo de Participação (LDB, 1971).
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Em São José dos Campos, na década de 1970, o então prefeito Sérgio Sobral de Oliveira se prontificou a criar as Escolas
Municipais de 1º Grau. A Escola Municipal do Jardim das
Indústrias, posteriormente denominada Sebastiana Cobra, teve
início em 1975, para atender demanda dos moradores do local.
Em 1978, o prefeito Joaquim Bevilacqua emitiu decreto criando a Escola Municipal Sebastiana Cobra, em homenagem à professora falecida em 1977 (Blog. Prof. Alberto Gomes). D. Nilzete
Correa nos conta seus percalços, ao pleitear uma Escola para o
Jardim das Indústrias, quando ela foi morar no bairro, na década
de 1970:
Eu, com alguns moradores, fundamos a associação dos
moradores do bairro. Nós levávamos nossos filhos para
estudar no Parque Industrial, atravessávamos a Dutra,
um perigo muito grande. E aí nós começamos a pedir
ao Prefeito uma escola para o Jardim das Indústrias.
Tinha uma sala do Estado, mas que não comportava a
população de alunos de lá. Então, o prefeito prometeu
e a Escola foi montada em vinte dias, no período das
férias. Era de madeira pré-montada, mas era uma belezinha. Esse foi o começo da Escola Municipal do Jardim
das Indústrias, não chamava ainda Sebastiana Cobra.
Quando a Escola estava sendo ampliada, em 1976, eu
fui chamada para trabalhar. Eu e outra professora inauguramos o período da tarde, na primeira série, com
duas salas.
D. Nilzete observa o quanto a Escola e as professoras representavam uma extensão da família, o quanto a escola interferia
na vida dos alunos e era solicitada por eles e suas famílias. Suas
memórias nos mostram, também, o grau de comprometimento
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das professoras em relação ao bom desempenho da escola e de
seus alunos:
Na escola, se faltava a merendeira, a gente ia para a
cozinha, preparávamos leite, ajudávamos em tudo. Eu
cortava o cabelo das crianças, até banho a gente dava.
O bairro era muito vazio de construções, então as mães
iam até a escola para levar e buscar os filhos. Existia
uma proximidade com essas famílias. Se o aluno que
faltava dois dias seguidos eu ia na sua casa para saber o
que estava acontecendo.
Em seu depoimento, a professora Raquel também enfatiza a
relevância do cotidiano da Escola Sebastiana Cobra, a partir de
sua experiência como professora de Educação Física na mencionada Instituição
Na prefeitura, eles exigiam que as crianças entrassem
com congas, porque o uniforme deles era conguinha
azul marinho. E eles não entravam com a ponta do
conga encardida, tinha que estar branquinha, então eles
levavam um paninho para limpar a beiradinha do conga. E as professoras iam bem arrumadas, tinha o nosso
uniforme bem apresentável. Tomávamos cuidado com
nossa imagem.
D. Raquel chama a atenção para a utilização de algumas metodologias de ensino consideradas inovadoras hoje, como, por
exemplo, a interdisciplinaridade, de que ela se lembra como já
utilizada, nos idos da década de 1970:
Faz pouco tempo que se fala de interdisciplinaridade,
mas a gente já fazia isso lá em mil novecentos e pontinho... Quando tinha Copa do Mundo, por exemplo,
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a Geografia trabalhava com os países participantes, a
História fazia um apanhado da história dos países, a
Matemática trabalhava com a pontuação dos jogos, a
Educação Artística confeccionando bandeiras e nós da
educação física, fazíamos nosso campeonato.
D. Raquel também salienta que durante a Ditadura Militar,
na década de 1970, o ensino era muito rigoroso, as crianças eram
muito cobradas, os professores também, mas o nível era muito
bom, nas escolas da prefeitura havia filas de espera para vagas:
O ensino era bem rigoroso, nós éramos cobrados. Hoje
o aluno não é cobrado em nada. Mas também havia suporte, tinha o orientador educacional, o orientador pedagógico, havia aula de reforço para ver qual o problema da criança. Nas escolas, os médicos passavam a cada
quinze dias e tínhamos dentistas também na escola.
Nós tínhamos planejamento toda semana. Nesses planejamentos se discutia qual a dificuldade que tivemos
com determinados alunos, ou porque a sala estava com
uma porcentagem maior de crianças com dificuldades.
Discutia-se para ver onde é que estava a falha.
u Escola Estadual Marechal Rondon: memórias...
A Escola Marechal Rondon também fez parte das lembranças recolhidas; nesse caso, por meio de um depoimento da
professora Amália Bondesan dos Santos, o qual nos foi gentilmente cedido por seu filho Ciro Bondesan dos Santos. A Escola
Marechal Rondon foi criada pelo decreto nº 17698/58, de 13 de
fevereiro de 1958, transformando-se em Escola Estadual de 1º e
2º graus pela resolução 72, de 13 de março de 1992 (Diretoria de
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Ensino/ São José dos Campos).
No jornal “Correio Joseense”, de 2 de fevereiro de 1958, há
um artigo intitulado “Estão sendo feitas inscrições um grande
número de alunos no Grupo Escolar Monte Castelo”. O artigo relata que o então presidente do Centro do Professorado Joseense,
Prof. Waldemar Ramos, “tem sido a alma da construção daquele
estabelecimento de ensino, juntamente com o Vicente de Finis,
responsável pela construção do prédio”.
Na primeira página do “Correio Joseense”, de 9 de março
de 1958, há um artigo intitulado “Marechal Rondon: Instalação
Oficial”. Segundo o jornal, a instalação oficial foi realizada no
dia 26 de fevereiro, contando com a participação do Delegado
Regional do Ensino de Mogi das Cruzes, Prof. Demerval Arouca,
e mais de 600 alunos então matriculados. O jornal noticiava, também, que o “Grupo Escolar já está em pleno funcionamento com
dez classes no momento, aguardando a chegada de mais carteiras
para o funcionamento de outras classes”. O jornal finalizava o artigo, parabenizando os idealizadores do projeto.
Em seu relato de memórias, D. Amália Bondesan conta que
foi a segunda diretora daquele estabelecimento:
Em 31 de março de 1964, assumi a direção. Era um
prédio de três andares que fora inicialmente construído para abrigar o João Cursino, mas os alunos do João
Cursino não aceitaram sair da R. XV de novembro para
estudar tão longe. Eram 42 classes, 2000 alunos, 5 serventes, 2 dentistas e 2 merendeiras, além de 50 professoras substitutas. Introduzi o uso do uniforme (calça
ou saia azul e blusa branca, com distintivo). Quem não
podia comprar a Caixa Escolar fornecia. Fundei a Caixa
Escolar, que passou a fazer promoções para angariar
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fundos para uniformes e material escolar para os pobres. O prefeito era Elmano Veloso e com ele consegui
dois carpinteiros que ficavam arrumando as carteiras.
Consegui com ele cercar todo o prédio com muros.
u Colégio Olympio Catão na Década de 1970:
Memórias de Professores e Funcionários
Ao se trabalhar com a memória do cotidiano escolar de
professores e funcionários do Colégio Olympio Catão que atuaram na década de 1970, busca-se perceber em que medida a intervenção dos militares influenciou a educação do país e quais
aspectos podem ser apontados para uma reflexão com base na
análise das entrevistas realizadas. Por meio da história oral, procuraram-se estabelecer relações de maior qualidade e profundidade com as pessoas entrevistadas (Lozano, 2006, p. 23). Com tal
abordagem, buscaram-se ouvir vários sujeitos que vivenciaram a
época estudada, de maneira a romper a barreira da “construção”
da história pelos feitos de supostos “heróis”.
O Estado brasileiro pós 1964 ficou caracterizado pelo autoritarismo da ditadura militar. Tal fato implicava o controle de
setores da sociedade civil, a intervenção nos sindicatos, com o
fechamento de instituições que representavam estudantes e trabalhadores, a extinção de partidos políticos e a exclusão do setor
popular e aliados da arena política. (Germano, 1993, p. 55).
Durante a Ditadura Militar, a educação escolar serviu como
principal objeto de intervenção do projeto ideológico do Estado
de Segurança Nacional. A ordem era a integração dos estudantes
ao desenvolvimento do país, porém sem contestações ao Regime
(Idem, 1993, p. 135). É importante ressaltar que os conteúdos das
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disciplinas de História e Geografia foram esvaziados, diluídos e
despolitizados com a obrigatoriedade das disciplinas de Educação
Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira nas grades curriculares do ensino fundamental e médio, a partir de 1971.1
Por meio da análise dos depoimentos concedidos, verificam-se, na fala dos depoentes, algumas características da disciplina
imposta pelo regime militar. Um exemplo disso era a comemoração do dia sete de setembro. Tanto as professoras quanto a inspetora de alunos que prestaram depoimentos, disseram que trabalhavam normalmente nesse dia, para acompanhar os alunos ao
desfile. Ressaltam que existia toda uma formalidade nessa data,
cantavam o hino, hasteavam a bandeira e marchavam.
De acordo com as senhoras Terezinha Romano e Neusa Viana:
O pessoal vinha a caráter. Eu lembro que o governo mandava aquelas fitas verde e amarela pra gente colocar durante o desfile. O sete de setembro era um ato de cidadania mesmo. A pessoa se sente bem e até hoje gosto de ver
o desfile. Eu sou patriota mesmo...
O sete de setembro era na porta do colégio, na frente,
primeiro eram arrumados em fila no pátio de dentro, aí
vinham em fila para o pátio de fora, a bandeira hasteada, cantavam o hino nacional, algum aluno ou aluna recitava, cantavam em homenagem ao sete de setembro,
e todos tinham bandeirinhas nas mãos, era importante
a bandeirinha...
A ideologia do regime fica evidenciada na característica formal das solenidades. O Estado, na tentativa de desenvolver o patriotismo, disseminando sua ideias de “amor à pátria”, mostra a
1. Uma discussão mais aprofundada sobre o tema encontra-se nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, Terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, 2001.
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intenção de manutenção e de preservação do país contra possíveis críticas e resistências ao sistema. Cumpre destacar a imagem,
abaixo, do acervo fotográfico do Colégio Olympio Catão, que retrata a comemoração do dia da Pátria. Observam-se, nessa imagem, os objetivos do poder militar sendo alcançados. Nas mãos
das crianças, as bandeirinhas ensinando, desde pequenos, o valor
do “patriotismo”.

Fig. 2 - Acervo Olympio Catão – Núcleo de pesquisas Pró-Memória
de São José dos Campos

O relato da professora aposentada Miriam Matilde May
Jannunzzelli também enfatiza o respeito e a disciplina que permeavam o cotidiano escolar. Diferentemente das outras professoras entrevistadas, a senhora Miriam foi professora de História no
Colégio Olympio Catão, na década de 1970. Durante boa parte
da entrevista, ela ressalta seu comprometimento com a formação
dos alunos. Para a sua disciplina, os alunos possuíam dois cadernos. No primeiro, eram anotados as datas cívicas importantes e
os hinos pátrios. O segundo, era um caderno de recortes, utilizado para pesquisa orientada.
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A metodologia utilizada em sala de aula era pautada pelo
procedimento dirigido, ou seja, o professor era o elemento que
transmitia o conhecimento e determinava as tarefas, enquanto o
aluno recebia o conhecimento e cumpria essas tarefas. (Fonseca,
2006, p. 59). O conteúdo trabalhado, os detalhes das comemorações cívicas e o hasteamento semanal das bandeiras eram preparados pela professora Miriam Jannunzelli, obedecendo às exigências da ordem vigente. É importante destacar a presença dos
militares no ambiente escolar a pedido da professora.
Desta forma, segundo o relato de dona Miriam:
Na semana do soldado, eu levava os soldados do Tiro de
Guerra pra hastear as bandeiras e ensinava pra eles que
a bandeira brasileira tinha de ficar sempre no centro, do
lado do meu coração, o chão que eu piso, no caso da escola Olympio Catão, do lado esquerdo e a bandeira do
Município ou Estado do lado direito. Então, a bandeira
nacional no meio, o chão que eu piso que é o lado do
meu coração a da escola, e a da cidade do outro lado em
ordem decrescente a do Estado de São Paulo os outros
estados se tiver. Era muito importante isso pra gente saber e também conversar sobre as letras verdes “Ordem e
Progresso” porque a gente lê lá Ordem e Progresso, mas
não sabe que cor que é a letra.
Quando indagada sobre suas lembranças da ditadura militar,
dona Miriam fala da obrigatoriedade da implantação da disciplina Educação Moral e Cívica nos currículos escolares. É interessante observar a ideologia do Estado enraizada no relato da
professora. No fragmento abaixo, fica destacada a necessidade de
se desenvolverem os “direitos e deveres do cidadão”, bem como a
preparação do aluno que amasse sua pátria. Sabe-se que o discur-
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so dos militares versava sobre a manutenção e a preservação do
governo autoritário.
Nas palavras de dona Miriam:
... Foi um período difícil politicamente e nesse período
é que se teve a ideia da inclusão de Educação Moral e
Cívica nas escolas, com a finalidade de desenvolver os direitos e deveres do cidadão. A gente tinha que preparar o
aluno para ser um bom cidadão, patriota e que amasse
sobretudo a sua pátria. Respeito e amor a pátria...
D. Miriam mostra a necessidade de um atestado de idoneidade para o professor poder lecionar Educação Moral e Cívica. O
ensino era fiscalizado e controlado, conforme segue no fragmento abaixo, segundo o depoimento de dona Miriam:
(...)Um professor para lecionar Educação Moral e
Cívica ele tinha de ter um atestado de antecedentes criminais. A gente ia até a delegacia de polícia, preenchia
um requerimento, fazia uma ficha e aguardava a resposta ‘não consta nada’... O Inspetor Escolar vinha ver
como a gente estava lecionando. Pedia o diário de classe
pra ver o que a gente estava dando, pedia o caderno dos
alunos pra verificar como a gente estava desenvolvendo,
que livro estava sendo adotado. Foi um período muito
controlado, eu nunca tive problema porque eu tenho
muita fé, sou católica apostólica romana e pertenço às
equipes de nossa Senhora e, por fidelidade a Deus, eu
sempre segui à risca os meus deveres de cidadã, de professora consciente e responsável.
Em seu relato, a professora d. Neusa Viana G. da Silveira afirma:
Nós aderimos de corpo e alma ao regime militar não vi
ninguém reclamando, achando ruim. Casei-me em 1957,

132

eu morei no CTA até 1970, meu marido é engenheiro da
aeronáutica formado no ITA. A gente sempre foi tratada
muito bem, a gente queria ordem, disciplina progresso,
amor e tudo isso tínhamos aqui.
Nas palavras da inspetora Terezinha Romano, pode-se verificar também a presença dos militares no cotidiano da escola,
conforme segue:
Toda sexta-feira era obrigação retirar a bandeira nacional. Se a gente esquecia e passava das seis horas tinha
uma autoridade para lembrar a gente que a bandeira ainda estava hasteada. Tinha horário para hastear e retirar. A
gente hasteava às oito horas, com o hino nacional e à tarde a gente recolhia a bandeira. Os alunos que hasteavam.
Tinha posição de sentido. Cada sexta eram duas classes
que hasteavam a bandeira e às vezes tinha um policial
por perto, ele vinha para ajudar e vinha muito também
o pessoal do CTA.
É importante apontar, na fala da senhora Terezinha, que: “às
vezes tinha um policial por perto” ou “vinha muito o pessoal do
CTA para ajudar”. Esses dois trechos evidenciam o controle constante dos militares no universo da escola.
Verifica-se, em vários fragmentos do relato da professora D.
Beatriz Melo Sousa Reis, a constância na negação de um governo impositivo:
O negócio é esse. Não tive tempo, a gente tinha que ensinar. Deus me livre eu ensinar mal e depois ficar preterida
no Olympio Catão...
Eu passei a ditadura empolgada em ensinar o programa
aos alunos e criar meus filhos que eram pequenos e nem
tomei conhecimento da ditadura.
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Meu pai tinha pavor da ditadura e pra mim era uma
coisa distante.
Então eu não tive tempo pra pensar em ditadura, tanto
era o trabalho naquela época, a ditadura não chegou a
afetar o meu trabalho.
A senhora Beatriz ressalta que não teve “tempo” para pensar
em ditadura, que estava empolgada para ensinar o programa aos
alunos e criar seus filhos. Porém, torna-se importante pontuar
que, em um determinado momento, dona Beatriz trabalhou na
direção da escola e teve que responder a uma sindicância referente a modificações não autorizadas no supletivo:
(...)Uma professora de supletivo, dessas que acham que
pode tudo, transferiu o curso dela para outro lugar, e aí
fomos acusados e eu era responsável pelo supletivo da
cidade. Abriu uma sindicância e eu fui a São Paulo falar
com um advogado e ele me mandou arrumar um advogado porque com esse negócio de ditadura eles estavam
perseguindo mesmo os professores.
O desfecho é que eu saí, sem problema, mais fiquei
muito marcada, muito chateada, acabei sendo envolvida sem culpa, foi desagradável, teve inquérito, fui chamada para depor.
Outro relato que mostra a influência da ditadura no cotidiano
é o da senhora Terezinha Romano. Dona Terezinha fala que, na
cidade de São José dos Campos, não sentia a influência direta da
ditadura militar. Essa influência ela pode perceber quando ela era
estudante na cidade em que morava, no interior de Minas Gerais:
Olha, da ditadura mesmo foi mais na minha época
de estudante; Eu me formei em 1968, fiz o normal.
Naquela época a gente tinha medo e acredito hoje que
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era uma polícia federal; Na minha cidade a gente sempre via aquele carro preto. Nossa! A gente sentia mal;
Esse carro ficava de longe observando a gente.
No decorrer da entrevista com dona Terezinha, quando foi
indagada sobre liberdade de expressão, ela declara que não podia
se expressar:
Eu não tinha essa liberdade de expressão. Não tinha. Eu
acredito... vou falar pra você. O pessoal foi deixando
mesmo a ditadura de 1985 pra cá.
É importante esse momento do depoimento, porque, mesmo
Dona Terezinha dizendo que não sentia a influência da ditadura,
relata que não podia se expressar, evidenciando a força do governo
militar, contribuindo com o silenciamento de algumas pessoas.
Quando se pergunta sobre a influência da ditadura no período estudado, a professora Neusa Viana fala de sua ingenuidade
diante do slogan Brasil:“Ame-o ou deixe-o”. Afirma que as pessoas
aceitavam e concordavam com os militares no poder por medo
do comunismo. É importante ressaltar que a professora tinha um
contato mais próximo com o regime. Como foi relatado anteriormente, ela morava no CTA, onde, provavelmente, os própositos
dos militares eram reforçados de uma forma constante:
Nós éramos ingênuas tinha a frase “ame-o ou deixe-o”
a gente achava bonita a frase, era uma frase tipo ameaça, fica aqui como está ou vai embora, nós não éramos
revolucionários, nós fomos aceitando o que era dito e
o que era falado porque todo mundo tinha medo do
comunismo. Era um medo geral, medo no Brasil. Medo
geral nos EUA, todos tinham medo do comunismo, a
gente queria um Brasil livre, um Brasil governado por
brasileiros, com liberdade, respeito e até concordáva-
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mos com militares mandando em nós.
Uma possível justificativa para essa “aceitação” do período
ditatorial é a suposta alienação sofrida pelos indivíduos que a vivenciaram. As professoras estariam tão profundamente inseridas
em seu cotidiano, que não percebiam a força impositiva do regime. Trata-se de um “conformismo” em apenas cumprir o papel
designado pelo poder hegemônico.
Não obstante todas as contradições contidas nos depoimentos
das professoras, o que de resto significam as bases de toda construção memorialística, podem ser vislumbrados, em seus relatos,
contornos de uma memória vivida coletivamente, que, segundo
Halbwachs, significam o entrelaçamento das experiências de um
grupo e um processo de solidificação dessas mesmas memórias.
Memórias de um tempo, memórias de um cotidiano escolar...
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04
Educação e Espaço: Pós-Graduação
no Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE)
Maria Lígia Moreira
Elizabete Mayumy Kobayashi

N

este trabalho, tem-se como objetivo apresentar um relato sobre a história da implementação
e da consolidação do núcleo de pós-graduação (PG)
no Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Para compreender
a importância estratégica da formação de recursos humanos na
área espacial, são abordadas a criação do Instituto e a estruturação dos cursos de PG a partir da década de 1960. Desse modo,
procura-se contribuir para o resgate de parte da história da educação superior no país e para a reflexão sobre a importância da
PG do INPE para o desenvolvimento da educação superior e da
ciência e tecnologia espacial no Brasil.
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u Breve história da pesquisa e da PG espacial no Brasil
Antes de ingressar na história da estruturação da pesquisa espacial no Brasil propriamente dita, é importante entender as
circunstâncias que envolveram a criação do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por representarem os primórdios da estruturação da ciência e tecnologia
do país1.
O CNPq foi criado, em 1951, com a finalidade de promover
e de estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, em qualquer domínio do conhecimento, conforme Art.
1, da Lei 1310/51 (Barbieri, 1993). O Conselho atendeu a uma
antiga aspiração da comunidade científica por um órgão que
promovesse o desenvolvimento científico e ao desejo do governo
brasileiro de implementar, no pós Segunda Guerra, pesquisas relacionadas à energia nuclear (Tolmasquim,1998).
Nesse contexto, após a segunda Guerra mundial e sob a
pressão da Guerra-Fria, segundo Villas-Bôas e Borges (2006), o
Estado brasileiro tentou encontrar respostas para as mudanças
radicais que lhe foram impostas pelo desenvolvimento de novas
tecnologias, como, por exemplo, a nuclear e a espacial, ambas
encaradas como fatores estratégicos de segurança e de soberania
nacional.” Se a energia atômica havia estado no centro das atenções do Estado, da comunidade científica e dos industriais, quais
foram as motivações para o desenvolvimento da pesquisa espacial? Iniciada uma década após a criação do Conselho, durante
o período da Guerra Fria, as atividades espaciais foram movidas
1. O INPE, na época Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades
Espaciais (GOCNAE), se subordinaria inicialmente ao CNPq.
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pelo interesse de alguns pesquisadores da área, mas também por
uma forte motivação política, impulsionada pela natureza simbólica de demonstração de força e de prestígio dos gigantescos
programas dos Estados Unidos e da União Soviética (Meira Filho
et al,1999).
Enquanto a política econômica brasileira do período emperrava os caminhos da energia nuclear dentro das fronteiras
brasileiras, o satélite russo Sputnik sobrevoava ao redor do
planeta, no dia 4 de outubro de 1957 (Motoyama, 2004). Esse
acontecimento, sem dúvida, contribuiu para que o país envidasse esforços para adentrar a era espacial três anos depois do
lançamento daquele satélite.
Internamente, competências brasileiras na área espacial já
estavam sendo desenvolvidas. Quando o Sputnik foi lançado,
dois estudantes brasileiros, no campus do Instituto Técnico de
Aeronáutica (ITA), já estavam prontos para receber dados do primeiro satélite artificial da Terra, que, muitos acreditavam, seria
lançado pelos Estados Unidos. Em uma semana, a estação denominada Minitrack, construída pelos estudantes, com o apoio do
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do CTA (então, Centro
Técnico Aeroespacial; atual Comando-Geral de Tecnologia
Aeroespacial), estava adaptada para receber os dados do Sputnik
1 e, em janeiro de 1958, também captaram os sinais do Explorer
1, o primeiro satélite lançado com sucesso pelos Estados Unidos
(Oliveira, 1991). Entre os atores dessa história, estavam Fernando
Mendonça e Aldo Vieira da Rosa, protagonistas da organização
da pesquisa espacial no país (Miranda, 2005; Oliveira, 1991).
Como em outros países, no Brasil, a ciência espacial foi estruturada sob a condução do Estado, em um processo por intermédio do qual foram mobilizados diferentes atores. Nessa rede,
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as instituições protagonistas estiveram - e ainda estão - sob duas
vertentes, uma civil e outra militar, ambas inseridas em instituições públicas de pesquisa.
Nesse contexto, no início da década de 60, influenciado pelo
professor Luiz de Gonzaga Bevilacqua, o então presidente da
República, Jânio Quadros determinou a organização do Grupo
de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais
(GOCNAE), que deu origem ao Instituto de Pesquisas Espaciais
(INPE), subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq).
Para a instalação do INPE, quase tudo foi tomado de empréstimo: os aparelhos da National Aeronautics and Space
Administration (NASA) e as dependências do CTA, do Ministério
da Aeronáutica (Motoyama, 2004). Os recursos para a construção
vieram do CNPq e os recursos materiais necessários, além dos
da NASA, vieram da Universidade de Stanford, do Laboratório
Nacional de Padrões e do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea
(Costa Filho, 2006).
São José dos Campos foi o município escolhido para a implantação da GOCNAE. O município estava em um processo de
industrialização que tomou impulso, a partir da década de1950,
com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra, que possibilitou uma ligação mais rápida entre o Rio de Janeiro e São Paulo
e que cortou a parte urbana do município, e com a instalação
do Centro Técnico da Aeronáutica (CTA). A proximidade com
esse Centro foi, segundo Oliveira (1991), o atrativo maior para a
escolha do local. Foi nesse Centro que se alojou o pequeno grupo
que compunha a GOCNAE, até 1963, quando se mudou para um
terreno anexo ao Centro.
Na década de 1950, inexistia uma política direcionada para
as atividades científicas e tecnológicas e muito menos para as
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atividades espaciais brasileiras que se voltavam basicamente ao
desenvolvimento de foguetes. Os militares, dentro das três Forças
Armadas, compreendiam o único segmento social com interesse
no setor e entendiam que os foguetes deveriam estar sob a responsabilidade da entidade militar (Escada, 2005).
Em 1963, quando a ideia de uso de foguete para fins científicos já estava em andamento no INPE, o então ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Botelho, em visita ao CTA, conheceu
as atividades do órgão civil. Mesmo que essa aproximação não
tenha resultado imediatamente em projetos em conjunto, foi o
ponto de partida para atividades colaborativas entre o INPE e a
Aeronáutica.
Segundo Escada (2005), as metas do desenvolvimento da
tecnologia espacial tinham um alcance mais amplo e não estritamente militar, além de estarem inseridos num rol de ações de
desenvolvimento tecnológico, que envolvia a indústria, institutos de pesquisa civis e militares, e universidades. Além da articulação internacional, os projetos do INPE buscavam atender a
diversas demandas nacionais. Dentre esses projetos, estavam o
SACI (Sistema Avançado em Comunicações Educativas), o SERE
(Sensoriamento Remoto) e o Porvir, por intermédio dos quais foi
obtido apoio de diversos órgãos do Estado que tinham interesse
na aplicação do conhecimento e resultados dos projetos em diversas áreas como agricultura, educação, transporte, entre outras.
A formação de recursos humanos para os projetos que estavam nascendo no INPE teve início a partir do Projeto Porvir, que
tinha como objetivo formar um grupo de cientistas brasileiros no
curto prazo, mestres e doutores em Ciências capazes de chefiar
projetos, dirigir laboratórios e orientar pesquisadores. A meta do
Porvir era formar 50 doutores e 150 mestres, em várias especiali-
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dades, entre 1968 e 1974, enviando pessoal do INPE para estudar
na Stanford University, University of Califórnia, entre outras instituições (Oliveira, 1991).
A atividade de capacitação dos especialistas do INPE se consolidava por meio dos cursos de pós-graduação, que se apoiavam
nos projetos do Instituto, cujos recursos financeiros eram provenientes do orçamento do CNPq e de vários convênios com outras
entidades governamentais e instituições financeiras nacionais e
internacionais.
Um dos principais objetivos em comum entre o INPE e o
CTA era a capacitação tecnológica do país. Assim como na esfera militar, a pesquisa em instituições civis era vista como essencial ao desenvolvimento tecnológico. Segundo Miranda (2005), a
criação do INPE trouxe para o Brasil a competência técnico-científica e de relacionamento que a Aeronáutica, como organização
militar, não tinha para negociar com organizações estrangeiras
do primeiro mundo, principalmente com a NASA.
Do conjunto de atividades civil-militares na área espacial, destaca-se a contribuição da Aeronáutica na criação e implantação
do INPE, nas primeiras atividades desenvolvidas pelo Instituto
entre as décadas de 1960 e 1970, assim como a construção e
operação do Centro de Lançamento de Foguetes na Barreira do
Inferno. Também foi importante a contribuição da Aeronáutica
para a formação do núcleo de pós-graduação do INPE, por intermédio do ITA, que já desenvolvia cursos de graduação, desde
a década de 1950 e de pós-graduação, desde o início da década
de 1960 (Botelho, 1999). Do ITA, saíram alguns profissionais que
contribuíram para a formação do núcleo de pós-graduação do
INPE.
Embora o núcleo de pós-graduação do INPE e o ITA tenham
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tido, desde o início de suas atividades, objetivos diferentes, que
refletem a missão de cada instituição – uma de pesquisa espacial
e suas aplicações, outra voltada para atividades aeroespaciais – o
modelo do ITA influenciou a configuração da pós-graduação organizada no INPE.
No período de sua criação, o INPE despendeu grande esforço
para institucionalizar as suas atividades, realizando acordos com
diversas instituições científicas estrangeiras, no intuito de participar de projetos científicos no campo espacial, especialmente aqueles que usavam foguetes de sondagem e participando de
operações de lançamento desses foguetes, a partir do Campo de
Lançamento de Barreira do Inferno. Por outro lado, o CTA/IAE
(Instituto de Aeronáutica e Espaço) se ocupava da parte operacional e logística dos lançamentos.
Paralelamente, os dois institutos investiam na formação de
pessoal. O CTA organizava o planejamento de formação de pessoal, com o objetivo de dar ao Ministério da Aeronáutica a capacidade de desenvolver e produzir motores foguetes, seus meios de
comunicação com o solo (telemetria), bem como seus sistemas
de controle e guiagem, além de capacitar o pessoal de operações
no Campo de Lançamento em Natal, e o INPE voltava-se para
as pesquisas espaciais e a formação de mestres e doutores, para
permitir a participação do país, em nível internacional, em áreas
científicas e programas de aplicações em meteorologia, eletrônica
e comunicações, sensoriamento remoto de recursos naturais, engenharia de sistemas, sistemas de produção etc. (Mendonça, apud
Oliveira, 1991).
A conjunção de esforços realizada pelo INPE para a formação
de recursos humanos foi marcada pela necessidade de profissionais altamente qualificados em ciências espaciais, uma vez que os
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primeiros pesquisadores brasileiros que atuaram nessa área eram
engenheiros das áreas de eletrônica, elétrica, química, mecânica,
físicos, matemáticos, geólogos, agrônomos, entre outros, quase
todos sem especialização na área espacial. Esse quadro levou o
INPE, inicialmente, a enviar vários profissionais para o exterior.
Dentre essas iniciativas, está o treinamento de uma equipe de
brasileiros na NASA, nos Estados Unidos, no início da década de
1970, com o objetivo de se capacitar para interpretar imagens do
satélite americano ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite).
Alguns dos profissionais que obtiveram títulos de doutor no exterior participaram da criação dos cursos de pós-graduação no
Instituto, a partir de 1968.
O Decreto nº 69.905, de 1972, que estabeleceu o primeiro
Regimento do INPE, definia as atribuições de uma área de ensino,
à qual se subordinava a “Seção de Formação e Orientação” que,
juntamente com o Comitê Acadêmico, os Coordenadores de Área
e o Corpo Docente, formavam o sistema de ensino no Instituto.
Naquele momento, já havia programas em andamento nas
áreas de ciência espacial e da atmosfera, eletrônica e telecomunicações, análise de sistemas e aplicações, sensores remotos e
aplicações, computação aplicada e tecnologias educacionais, conduzidos por um corpo docente formado, principalmente, pelos
pesquisadores e tecnologistas do Instituto.
Integrando ensino, pesquisa e desenvolvimento, no início da década de 1970, iniciou-se o mestrado em Tecnologias
Educacionais, originado do “Projeto Satélite Avançado de
Comunicação Interdisciplinar” (SACI). O objetivo do projeto era
a tele-educação com emprego de satélites. A integração ensinopesquisa buscava permitir a atualização e o conhecimento científico no desenvolvimento de tecnologias educacionais próprias e
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a transferência de tecnologias desenvolvidas em outras partes do
mundo. Os alunos dedicaram-se à elaboração de materiais didáticos, técnicas de avaliação e no re-estudo de procedimentos de
ensino (INPE, 1974a). Dentre as contribuições desse projeto para
a educação do país, destacam-se a introdução da primeira experiência de aplicação da tecnologia de satélites na educação e, por
intermédio do programa Tecnologias Educacionais, a formação
de 64 mestres em educação, entre 1970 e 1974, dentre os quais
muitos vieram a atuar no ensino superior brasileiro. Uma característica marcante, de acordo com Andrade (2005), é que o programa esteve intimamente ligado à prática. Uma vez que o projeto
SACI era uma área de desenvolvimento, o programa Tecnologias
Educacionais teve caráter de “treinamento em serviço”.
Ainda na década de 1960, foi criado o mestrado em Engenharia
de Sistemas, que teve por objetivo formar profissionais especializados em técnicas de gerenciamento para empreendimentos de
grande porte e para responder à “necessidade de capacitação de
pessoal na área científica e tecnológica em sistemas e planejamento, administração e capacitação gerencial” (Kamoi e Ribeiro,
1975, p. 7). Inspirando-se no complexo sistema montado pelos
Estados Unidos para gerir o projeto Apollo, que culminou com
a primeira viagem do homem à Lua em julho de 1969 (Oliveira,
1991), esse programa buscava a formação e aperfeiçoamento de
recursos humanos capazes de gerar ideias e dar assessoramento em política científica para o setor espacial, e aptos a atuar no
planejamento, controle e avaliação de projetos. Entre os anos de
1968 e 1976, o programa formou 114 mestres.
A partir de 1966, com o apoio do CNPq e de outros órgãos
internacionais, o INPE enviou estudantes brasileiros para o exterior. Naquele período, uma equipe de pesquisadores foi para os
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Estados Unidos da América para fazer doutorado em universidades, como de Stanford, da Califórnia, de Michigan e de Cornell.
Nos anos seguintes, outros pesquisadores foram para universidades francesas e inglesas (Oliveira, 1991). Como ocorreu em outras
instituições (Martins, 2005), o retorno dos pesquisadores que se
especializaram no exterior e a vinda de pesquisadores de outros
países contribuíram com a implantação dos primeiros programas
no Instituto.
Ao longo de quatro décadas, novos cursos foram criados, outros foram extintos ou desmembrados. Atualmente, o INPE oferece sete programas de pós-graduação nos níveis de mestrado e de
doutorado, cujos enfoques são únicos em toda a América Latina
(Nono et al, 2007). Os programas são: Astrofísica, Computação
Aplicada, Engenharia e Tecnologia Espaciais, Geofísica Espacial,
Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Ciência do Sistema
Terrestre (criado recentemente). Como resultados do esforço
dedicado ao ensino, entre 1968 e início de 2009, o polo de produção do conhecimento no INPE, contando com profissionais
das áreas de pesquisa e desenvolvimento do Instituto que atuam como docentes, entre os anos de 1968 e 2009 foram realizadas 1943 titulações de mestrado e doutorado nos programas
de pós-graduação mantidos pelo INPE (incluindo as titulações
dos cursos de Engenharia e Análise de Sistemas, Tecnologias
Educacionais, Eletrônica e Comunicações, extintos na década de 70 e 80). Somente nos cursos ainda em funcionamento
– Meteorologia, Sensoriamento Remoto, Astrofísica, Geofísica
Espacial, Engenharia e Tecnologia Espaciais, e Computação
Aplicada - foram realizadas 1672 titulações no período (1284
mestrados e 388 doutorados), com a formação de 1485 alunos.
O Programa de Meteorologia, criado em 1971, é o mais anti-
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go do país, nessa área, e foi responsável pela formação das competências humanas para a implementação, na década de 1990,
do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC),
que realiza previsões do tempo e desenvolve outros produtos meteorológicos. A importância crescente da área de Meteorologia
para o Brasil pode ser enfatizada citando-se os setores econômicos que demandam informações meteorológicas cada vez mais
confiáveis, tais como a Agricultura, Defesa Civil, Setor Energético,
entre outros.
O Programa de Sensoriamento Remoto foi fundado em 1972.
Segundo Nono et al. (2006), o Programa é responsável pela criação de outros grupos de pesquisa em sensoriamento remoto, por
intermédio de seus egressos em instituições como a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Petrobras, Vale
do Rio Doce, além de um grande número de universidades federais e particulares.
O Programa de Engenharia e Tecnologia Espaciais (ETE)
é único na América Latina com enfoque espacial (Nono et al,
2007). O programa foi criado em 1996 e desde 2001 possui quatro
áreas de concentração: Mecânica Orbital e Controle, Combustão
e Propulsão, Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores, e
Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais.
O Programa de Geofísica Espacial (GES) tem por objetivo
a formação de competências humanas em questões que envolvam o conhecimento direto de ciência ou de tecnologias advindas do desenvolvimento da pesquisa espacial ou associadas a ela,
com aplicações em geofísica. Segundo Nono et al (2007), existe
uma enorme carência de competências humanas nessa área, tanto no país quanto no exterior, e a única instituição no Brasil em
que se concentram estudos cobrindo desde a Física Solar até a
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Meteorologia, capaz de executar um estudo completo do Clima
Espacial, é o INPE.
O Programa em Astrofísica (AST) teve início no INPE na década de 1980, inicialmente como uma das áreas de concentração
do Programa de Ciência Espacial. Tendo em vista a natureza do
INPE, é dada ênfase ao desenvolvimento de instrumentação astronômica, o que torna o curso único no País (Nono et al, 2007).
O Programa de Computação Aplicada (CAP) é o mais antigo do país nessa área. Segundo Nono et al (2007), a interação
da CAP com as mais diversas áreas fins do INPE é intensa e a
maioria das teses e dissertações desenvolvidas na CAP tem por
objetivo trabalhar sobre problemas científicos e tecnológicos de
relevância imediata.
u Perfil dos egressos da PG INPE
A área de atuação dos mestres e doutores se caracteriza por
um amplo leque de atividades profissionais, no qual os doutores
estão em maior proporção na (1) pesquisa e na (2) docência e os
mestres estão na (1) pesquisa ou (2) cursando doutorado.
O conjunto de indicadores sobre as funções desempenhadas
pelos mestres e doutores revela que, aproximadamente, um quarto deles tem como principal atividade profissional a docência,
a maioria deles doutores, atuando em cursos de graduação em
instituições públicas. No setor privado, os mestres atuam principalmente no (1) ensino ou (2) desenvolvimento, e doutores no
(1) ensino ou na (2) pesquisa. No setor público, tanto mestres
quanto doutores concentram-se na (1) pesquisa e, em seguida,
no (2) ensino.
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A maior parte dos egressos atua na área aeroespacial, ratificando a importância do esforço despendido pelo Instituto para a
formação de competências capazes de impulsionar a pesquisa na
área espacial, seja no próprio Instituto, em outras instituições de
pesquisa e desenvolvimento, de ensino ou indústrias.
O cenário da inserção profissional dos mestres e doutores
mostra a prevalência no setor público, o que já era esperado, visto
que, no Brasil, as atividades de pesquisa, desenvolvimento e ensino na área aeroespacial concentram-se nesse setor, ao contrário
de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde há
um peso determinante das empresas privadas na área espacial
(Monserrat Filho, 2008).
Além da contribuição que os alunos dão ao Instituto, ao longo de sua formação, participando dos projetos, pesquisando e
publicando em conjunto com os docentes, há um representativo
número de egressos que ingressaram no Instituto como servidores efetivos. Dos 313 tecnologistas que contratados no INPE,
via concurso, entre 1994 e 2006, 103 eram egressos da PG INPE.
Dentre os 190 pesquisadores contratados no mesmo período, 96
eram egressos da PG INPE.
u Considerações finais
Argumentos para a afirmação de que as atividades espaciais são estratégicas para o país podem ser vistos em inúmeros trabalhos, documentos da política de ciência e tecnologia e,
em particular, na política espacial, discursos de gestores e policy
makers. A estratégia está relacionada à utilização adequada dos
recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades.
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Emprestando os termos da estratégia de guerra utilizada principalmente por norte-americanos, os teóricos adotam técnicas de
simulação, tais como “cenários”, entre outros, pretendendo basear-se, sobretudo, na teoria dos jogos e no cálculo das probabilidades, a chamada “ciência estratégica” (Bobbio, 1991).
É nesse contexto que se justifica, em nível de Estado, a pesquisa espacial como uma atividade estratégica. A construção da
grande potência preparada para se defender que, no período militar, dependia do desenvolvimento de programas autônomos nas
áreas nuclear, espacial e aeronáutico para atender às necessidades
estratégico-militares, na esfera civil voltou-se para a consolidação
de competências científicas e tecnológicas, de modo a atender às
necessidades econômicas e sociais e do país, além do seu fortalecimento no cenário internacional.
Essa é a grande contribuição estratégica do INPE. No período democrático, o significado estratégico do programa espacial
deixou de ter o mesmo peso que tivera nos governos militares
(Pereira, 2008, p. 84). Contudo, mesmo antes da democratização do país, o programa do INPE se legitimou por meio de produtos e serviços, como previsão do tempo e monitoramento
da Amazônia, entre outros, fornecidos para a sociedade (Costa
Filho, 2000).
Com base nas reflexões realizadas, referentes às razões que levaram o INPE a criar as estruturas próprias para formar pesquisadores, observa-se que, diante da necessidade de constituir uma
massa crítica para atuar nas atividades espaciais e da inexistência
de cursos diretamente voltados para a área espacial no país na
década de 60, o Instituto assumiu uma importância estratégica
não só para a institucionalização do programa espacial brasileiro,
como também para o desenvolvimento de competências que via-
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bilizariam o êxito e a continuidade dessas atividades.
Uma característica marcante do programa de pós-graduação
do INPE é a aliança pesquisa-desenvolvimento-ensino, adotada
desde a criação do núcleo. A formação de recursos humanos conta com a participação de pesquisadores e outros especialistas que
trabalham diretamente no programa espacial e como docentes
nos cursos. Conta, também, com a disponibilidade dos laboratórios para o desenvolvimento das pesquisas durante os anos de
formação, e a possibilidade de que os alunos interajam com os
outros especialistas que atuam no Instituto, além dos docentes.
Por intermédio dessa aliança, em um processo de aprendizado
fortemente impulsionado pela interação entre a pesquisa, experiência prática e ação, o fato de o INPE ter tomado para si a tarefa
de formar recursos humanos, permitiu que o Brasil criasse uma
massa crítica de pessoal qualificado com características singulares, sem a qual o desenvolvimento das atividades espaciais não
teria sido viabilizado, ou estaria, no mínimo, muito aquém do
estágio atingido até o momento, caso estivesse alicerçada na vinda de profissionais de outros países ou na criação de massa crítica
nas universidades, muitas das quais têm contado, diretamente,
com a contribuição da pós-graduação do INPE.

s
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5
A história da efêmera Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de São José
dos Campos na conturbada década de
1970 (Fausjc – 1970-1976)
Valéria Zanetti
Douglas de Souza
Juliana Eliza Viana
Pedro Ribeiro Moreira Neto
u Preâmbulos

P

oucas são as pessoas que conheceram ou ouviram falar da antiga Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo Elmano Ferreira Veloso de São José dos
Campos (Fausjc ou Faujoca, como era conhecida carinhosamente pelos alunos). Essa faculdade foi mantida pela Fundação
Valeparaibana de Ensino (FVE), entidade privada, à qual pertence a Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e funcionou entre
os anos de 1970 a 1976, deixando marcas na memória daqueles
que compartilharam da sua história.
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Quando fomos escalados para levantar a história dessa escola, sabíamos do desafio que nos esperava. Pensamos, em um
primeiro momento, na dificuldade em levantar as fontes documentais, em virtude do pouco tempo de funcionamento da escola. Para nossa surpresa, à medida que a busca de informações
se intensificou, novos contatos surgiram e, com eles, novas fontes
que, surpreendentemente, reforçaram as esperanças do entendimento de nosso objeto.
Fomos percebendo que estávamos rodeados por pessoas ligadas, de alguma forma, à escola, seja como ex-aluno, como funcionário ou como cidadão que presenciou a importância da escola na região. Entre memórias e fontes documentais de época,
foi-se construindo um dossiê, que revelava a dimensão e complexidade daquela faculdade. Percebemos não se tratar de uma
escola comum, mas de uma respeitável escola, que propunha, no
seu projeto pedagógico, revolucionar o ensino da arquitetura no
Brasil, na conturbada década de 1970, tutelada pela ditadura dos
militares.
Dada à multiplicidade de fontes e de assuntos que a pesquisa ensejou, decidimos delimitar nossos objetivos, enfatizando a
criação, o funcionamento e o fechamento da Faculdade, concentrando atenção na sua proposta de ensino, considerada transformadora para o contexto da época.
u Um breve histórico
A Fausjc começou a funcionar em 1970, depois do Parecer
do Ministério da Educação e Cultura, CFE/CESU n. 818/69, na
qualidade de primeira escola de Arquitetura e Urbanismo no interior do Estado de São Paulo e primeira escola particular pós-
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Reforma de 1968 (Moreira, 1989, p. 34). A autorização da escola,
concedida pelo então Ministro de Estado e Negócios da Educação
Jarbas Passarinho, foi uma grande conquista para o município e
mereceu ampla divulgação por parte do prefeito Sérgio Sobral de
Oliveira, noticiada pelo radialista Antônio Leite, na Rádio Clube,
em 13 de janeiro de 1970 (Arquivo Público do Município de São
José dos Campos – APMSJC, Ofício do Prefeito de SJC, 1970).
Ao contrário das outras instituições de ensino superior, a
Fausjc funcionou sem regimento aprovado pelo Conselho Federal
de Educação (CFE), deixando claro certo favorecimento da FVE
pelo MEC (Moreira, ano, p. 35). Se, por um lado, isso facilitou
o funcionamento da escola, por outro, trouxe sérios problemas
ligados ao credenciamento do curso.
É possível afirmar que a criação da Fausjc tem estreita ligação
com a Reforma Universitária, empreendida em 1968, pela ditadura militar, em virtude da alta demanda de vagas para o ensino
superior. As universidades existentes na década de 1960 não conseguiam absorver o número de estudantes excedentes. Para se ter
uma ideia desse problema, em 1969, 162 mil alunos interessados
em ingressar na universidade não conseguiam vagas (Martins,
2009, p. 21).
Embora, na época, houvesse um processo de concentração
da propriedade e da renda, em curso na sociedade brasileira, desde a década de 1950 (Martins, 2009, p. 21), não havia, por outro
lado, um aumento do número de vagas para o ensino superior,
um dos objetos de reivindicação e de constantes mobilizações de
estudantes e professores nos anos de 1960. O outro motivo das
reivindicações, naquele momento, estava ligado ao desejo de reformulação dos currículos existentes.
A Faculdade de Arquitetura de São José dos Campos surgiu,
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em 1970, no contexto de expansão das vagas na rede particular e,
sobretudo, como forma de viabilizar o projeto de interiorização
da Educação Superior no Brasil, implantado pelo regime autoritário a partir de 1964. Essa foi, segundo Regina Bese,
a fórmula encontrada pelo Regime para despolitizar o
espaço acadêmico, através de um projeto de educação
que desse sustentação ideológica ao autoritarismo vigente e às estratégias deste regime em desmantelar os
pólos universitários de produção científica e de resistência. A estratégia era criar faculdades isoladas pelo
interior do país (Bese, 2007).
A Reforma de 1968 seguia uma linha tecnicista, que limitava a
orientação do ensino superior voltado para a inspiração humanística, posto que esta incentivava o aluno a cultivar a reflexão e a crítica,
independentemente de sua formação profissional. Dos 209 cursos de
graduação instituídos no Brasil, no período de 1969 a 1971, 85 envolviam instituições particulares (Bese, 2007). Entre elas, incluía-se a
Fausjc, acolhida dentro dos empreendimentos da FVE.
Há quem acredite que a reforma de 1968 representou um
avanço na modernização da educação superior brasileira, apesar dos aspectos centralizador e ditatorial (Martins, 2009), por
propor:
• o ensino indissociável da pesquisa;
• a autonomia das universidades (didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira);
• o estabelecimento do Departamento (...) compreendendo
disciplinas afins;
• o regime de matrícula semestral por disciplina, em substituição à matrícula por série anual (até então vigente), com
pré-requisitos;
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• a extensão como instrumento para a melhoria das condições de vida da comunidade e participação no processo de desenvolvimento (...) (Idem, 36).
Na verdade, a Reforma Universitária de 1968 visava, dentre
outras coisas, a absorver as demandas de acesso à universidade,
para atender à formação de quadros para o mercado de trabalho.
É dessa forma que entendemos a criação da Escola de Arquitetura
e Urbanismo de São José dos Campos Elmano Ferreira Veloso.
As reformas de 1968 mudaram, significativamente, o ensino superior privado, que passou a ser estruturado nos moldes
de uma empresa educacional, voltada para a obtenção de lucro e
para atender às demandas do mercado, convertendo sua clientela
em consumidores educacionais (Apud Martins, 2009, p. 17).
Na década de 1970, a Fundação Valeparaibana de Ensino
ainda não era uma universidade, mas um grupo de cinco faculdades isoladas (Direito; Ciências Econômicas e Administração;
Filosofia, Ciências e Letras; Engenharia e Serviço Social). Essa estrutura individualizada e estanque das unidades de ensino, face
às modificações constantes e rápidas da realidade, obrigava as
faculdades a acrescentarem aos seus currículos várias disciplinas
necessárias à formação do graduando, resultando “no aumento
constante e excessivo das cargas didáticas, além da duplicação de
equipamentos e aparelhos administrativos” (Instituto de Projetos
e Comunicação (IPC), 1970, p. 6).
Com nova proposta pedagógica, ingressava, em 1970, nas dependências da FVE, a primeira turma da Faculdade de Arquitetura
de São José dos Campos, cujos alunos eram recrutados nos cursos
pré-vestibulares da região e Capital, por meio de uma convincente propaganda defendida pelo professor Vicente de Paulo Borges
Bicudo. Divulgava-se aos interessados um curso realmente novo,
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com propostas pedagógicas revolucionárias, baseadas nos parâmetros das melhores escolas de arquitetura da Europa.
A proposta pedagógica do curso de Arquitetura e Urbanismo
de São José dos Campos era desafiadora. Sob direção do arquiteto
Vicente de Paulo Borges Bicudo, a estrutura do curso era baseada
em três departamentos:
u Departamento de Projeto de Comunicação
Som:
Professor Titular: Maestro Damiano Cozzella
Professor Assistente: Dalton de Lucca
Imagem:
Prof. Titular: Maurice Carlos Capovilla
Prof. Assistente doutor: José Augusto Mattos Berlinck
Prof. Assistentes: Ruth Amorim Toledo
		
Plácido de Campos Júnior
u Comunicação Visual:
Prof. Titular: Arquiteto Ricardo Itsuo Ohtake
u Departamento de Projetos de Produto,
Edificação e Urbanismo
Prof. Titular: Arquiteto Vicente de Paulo Borges Bicudo
Prof. Titular: Arquiteto Siegbert Zanettini
Prof. Titular: Arquiteto Paulo de Mello Bastos
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u Departamento de Ciências Históricas
e Tecnologia do Projeto
Prof. Titular: Arquiteto Leo Quanji Nishikawa
Prof. Livre Docente: Arquiteto Milton Filippi Pellicciota (Deops,
Comunicado n. 6/70 da Fundação Valeparaibana de Ensino, 10 de
junho de 1970).
O curso básico tinha a duração de quatro semestres comuns a
todos os alunos, em todas as áreas, seguido do curso profissional,
também em quatro semestres, quando os alunos definiam suas
áreas de interesse, estudando matérias específicas a cada área. No
último período, de dois semestres, o aluno desenvolvia projeto de
diplomação de área escolhida (Lpdh/IPD/Univap. Sobre o IPC.
DSC00072, p. 6. Os graduandos eram agentes participantes na
elaboração da proposta didática do curso e criavam, junto com
os docentes, projetos de interação com a comunidade joseense, a
partir de equipes mistas de trabalho e mini-centros, que estabeleceriam convênios com os industriais locais, entidades oficiais e
de classe (idem).
Pedro Ribeiro e Antonio Guimarães relataram suas experiências realizadas nas favelas da cidade dentro das atividades didáticas. O primeiro, estudou a comunidade do Banhado e Linha
Velha, enquanto o segundo, a comunidade do Morro do Piolho.
Ribeiro cita que, junto com outros alunos, elaborou um trabalho
para o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, sobre um levantamento fotográfico de todo o litoral paulista (Ribeiro, 2010;
Guimarães, 2010).
Propondo uma interação com o espaço local, a proposta pedagógica do curso convidava os alunos a fazerem uma releitura
da cidade. Cada grupo de trabalho analisaria uma região, com
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seus aspectos principais, tais como topografia, produção, transporte e serviços. Os próprios trabalhos de arquitetura promoviam expressões, não necessariamente nos velhos esquemas de
plantas, mas em expressões audiovisuais, de um projeto muito
mais aberto.
Essa iniciativa nos estimula a pensar: Por que se criar uma
faculdade dessa natureza, em um contexto em que os rumos da
educação eram ditados pelo enquadramento político-militar?
Por que se pensou em uma faculdade de natureza tão transformadora, na cidade de São José dos Campos?
Uma das respostas a essas perguntas encontra-se no próprio
documento que apresenta a proposta pedagógica da Fausjc: o
Instituto de Projetos e Comunicação (IPC). Nesse documento,
encontramos as respostas ligadas a fatores de ordem geográfica e
técnica. São José dos Campos,
corredor do desenvolvimento que se beneficia da força
econômica das duas metrópoles (Rio -São Paulo) (...)
cataliza, de forma acelerada, a industrialização, induzida da região. Pela implantação em sua área de diversos centros de pesquisa de alto nível (CTA e CNEA),
São José dos Campos consolidou sua posição de pólo
regional de desenvolvimento cujas atividades tem sido
projeção nacional. A solução dos problemas decorrentes, no campo do planejamento e da comunicação cria
necessidades urgentes aumentando consideravelmente
a demanda de profissionais qualificados. A potencialidade da região induz um comportamento de sociedade
de massa, criando no Vale do Paraíba condições para a
implantação de iniciativas pioneiras (IPC, 1970, p. 9).
A proposta do IPC se opunha à ideia de que os meios univer-
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sitários deveriam ser estruturados a partir de unidades centrais,
abrangendo, cada uma delas, uma área geral do conhecimento –
ciências puras, ciências humanas, artes, tecnologia etc. O ensino
e a pesquisa seriam ministrados em duas etapas consecutivas: a
básica, geral para toda a universidade e a profissional, obviamente
particularizada e específica (Idem, p. 7).
O estudante não precisaria optar, de imediato, por um curso profissional, vivendo antes uma experiência multidisciplinar,
que lhe permitiria ter uma visão mais globalizante da realidade
brasileira, dando-lhe condições para melhor definir seus interesses e aptidões.
Mal começou a funcionar, a Faujoca já evidenciava os inúmeros problemas que fariam parte de sua conturbada história. As dificuldades iam desde questões administrativas, ligadas à estrutura
da FVE, até à falta de contrato e de pagamento dos professores,
falta de recursos e de equipamentos.
Já, no início do mês de julho, do primeiro ano de seu funcionamento, a coordenadoria Geral da Fundação Valeparaibana
de Ensino recebia, das mãos do professor Vicente de Paulo
Borges Bicudo, uma manifestação coletiva dos docentes, todos
insatisfeitos com as condições de trabalho, acompanhada do pedido de demissão.
Por outro lado, os alunos, em três de agosto de 1970, paralisaram as aulas e enviaram ao Ministro da Educação, Jarbas
Passarinho, um ofício informando o motivo do movimento.
Desse ofício, constava a manifestação dos estudantes, favorável à
sustentação do IPC, à permanência do corpo docente e às condições mínimas para o funcionamento da proposta de ensino, que
implicava montagem de laboratório, aquisição de equipamentos
e de material de consumo.

167

Para os alunos, o IPC daria condições de conhecer vários parâmetros e necessidades nacionais e regionais. Acreditavam que,
devidamente equipado e instalado, com professores inteiramente
comprometidos com a proposta pedagógica, o curso de arquitetura de São José dos Campos ajudaria na formação de profissionais multidisciplinares, na área de criação (arquitetura, urbanismo, televisão, “design”, programação Visual etc.) (Departamento
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo - Deops, carta
dos alunos encaminhada ao Ministro da Educação e Cultura,
Jarbas Passarinho, em 28 de agosto de 1970). Os alunos apresentaram suas reivindicações também à Câmara Municipal de São
José dos Campos e entraram em contato com os comandos militares da região.
Antes, porém, a FVE contratou um conjunto de professores
originários de outras escolas, principalmente Mackenzie, sem o
menor compromisso com o IPC. Pelo contrário, queriam impor
um programa convencional e ultrapassado. A manifestação de
apoio ao IPC e ao quadro docente original foi, mais que apoio,
repúdio à estrutura imposta.
Para resolver os impasses, foi nomeada uma comissão interventora (Ribeiro, 2010). Diante da saída do corpo docente, o novo
diretor da Fausjc, Aloísio Rosa Monteiro, procurou reconstituir
o corpo docente original. Porém, alguns dos antigos professores
como Ricardo Othake, Murilo Marx, Léo Bonfim, Jean Claude
Bernadet, dentre outros, não retornaram à faculdade (Lefebvre,
2010). Dentre os profissionais contratados por Aluísio Monteiro,
com pedagogia mais convencional, havia professores com propostas mais abertas, como Hermínia Maricato, Mayumi de Souza
Lima, Luis Erasmo Moreira, Romeu Simi Jr, os dois últimos atuantes na própria São José dos Campos (Ribeiro, 2010).
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Mais uma vez, a manutenção da defesa do IPC, por parte dos
novos professores, gerou conflitos com os fundadores, causando
o pedido de demissão do professor Paulo Bastos (Lefebvre, 2010).
Em meio às dificuldades políticas, administrativas e, sobretudo,
pedagógicas, o curso foi oferecido por quase seis anos.
Para complicar ainda mais a situação, a Fausjc sofria uma
acirrada fiscalização pelos órgãos de segurança municipal e institucional. De acordo com um relatório da Interventoria Judicial,
dentre as Faculdades mais vigiadas do complexo da FVE, constavam a Fausjc e a Faculdade de Engenharia, consideradas “unidades-problema responsáveis quase que totalmente pelas sucessivas
crises da FVE” (Dops/Dsc03920).
Após a criação da Faujoca, no início dos anos 1970, os estudantes de arquitetura assumiram a liderança do movimento
estudantil, antes dominado pelos alunos do ITA. Dentre as reivindicações de natureza acadêmica, as lutas incluíam, também,
exigências políticas, como a defesa da democracia e inclusive a
autonomia política de São José dos Campos1 (Idem, 2010).
Alguns panfletos de autoria atribuída aos estudantes de arquitetura foram apreendidos pela Delegacia de São José, contendo críticas à formação técnica do ensino superior do país. Nesses
panfletos, exigia-se, entre outras coisas, a participação política de
estudantes e professores nas escolas, a autonomia universitária, a
livre expressão de pensamento, a interação com a comunidade, o
reconhecimento das entidades e o ensino gratuito a todos.
A crítica ao ensino técnico do país era entendida como uma
1. A cidade retornou ao regime de prefeitos nomeados no final da década de
1960 com a cassação do prefeito Marcondes Pereira, substituído por Elmano
Ferreira Veloso e finalmente, já nos anos 70, pelo coronel Sergio Sobral de
Oliveira. Presença real da ditadura no executivo joseense.

169

reação às intervenções feitas na proposta de ensino da Fausjc.
Em instância maior, os estudantes exigiam a defesa das liberdades democráticas, o fim do AI-5, a anistia dos presos políticos, o
pluripartidarismo e a assembleia constituinte. Tais reivindicações
levaram à panfletagem ocorrida na Praça Afonso Pena e na Rua
Sebastião Hummel (Idem).
Temia-se tanto a mobilização estudantil e a falta de controle
do movimento, que a Fausjc, que funcionou por um tempo nas
dependências do prédio do Seminário Servos de Maria, no alto
da Avenida São João, objetivando isolar os alunos e promover a
desestabilização dos movimentos estudantis, retornou à Praça
Cândido Dias Castejon . Essa medida tendia a facilitar o controle, aumentar a fiscalização e, sobretudo, desarticular as mobilizações estudantis.
Pedro Ribeiro, Antonio Guimarães, Eduardo Lefevre, Álvaro
Lemos e Luiz Paulo Costa têm opiniões comuns sobre o conservadorismo da sociedade joseense, diante da postura mais desafiadora dos estudantes da Fausjc aos padrões de comportamento tradicionais. A comunidade acadêmica da Faculdade de Arquitetura
de São José dos Campos foi influenciada pelos vários movimentos políticos e sociais que marcaram os anos 602. Sua presença
na cidade, com comportamento e modos de vestir característicos,
causou um forte impacto cultural, chamando atenção. Outro fator a se considerar era a falta de compreensão de representantes
da FVE pela inovadora proposta de ensino da Faujoca. Segundo
Antonio Guimarães, houve um momento em que diversas instituições de ensino da cidade reuniram-se a fim de debater sobre
2. Movimento Hippie, movimentos estudantis como maio de 1968 na França,
Primavera de Praga, as guerrilhas em Angola e na América Latina e o próprio
movimento estudantil no Brasil.
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a linha pedagógica da Fausjc. Segundo Guimarães, era difundida
a ideia de que a proposta da Fausjc estava ligada à construção de
“projetos faraônicos”.
A proposta da Faculdade, considerada, à época, audaciosa, e
a temida presença da comunidade docente e discente, com suas
ideias revolucionárias para o momento, estreitou os laços dos
proprietários de centros educacionais com o sistema de controle
e de vigilância ideológica do Estado. Toda e qualquer manifestação de conhecimento crítico deveria, portanto, ser coibido, em
nome da ordem. Dispositivos repressivos foram criados para desestabilizar e enfraquecer a luta de reforma do sistema universitário, do qual participaram docentes, pesquisadores e estudantes.
Nos documentos do Departamento de Ordem Política
e Social (Dops), as constantes mobilizações acadêmicas da
Faujoca, em defesa, sobretudo, da manutenção da proposta pedagógica inovadora que tinha, no Instituto de Projetos e
Comunicações (IPC), seu ponto máximo, foram registradas
como situações de “subversão”.
Não fossem os documentos da ditadura, provavelmente teríamos problemas em desvendar a história dessa importante escola. A insatisfação geral dos estudantes e dos professores com a
ingerência da FVE nos negócios pedagógicos e com a falta de investimento foi registrada nos anais do Departamento de Ordem
Política e Social dos “Anos de Chumbo”.
Muitos foram os nomes de docentes e discentes anotados nos anais da ditadura, por manifestarem alguma forma de
descontentamento. Nomes como o do professor Clóvis José de
Oliveira Souza, Luiz Erasmo de Moreira, Sérgio Zaratin, Walter
Luiz Rogério, Walter Renan Abreu Maffei, Antônio Carlos Soares,
Eunemes Teixeira de Oliveira Filho, Luiz Jorge Werneck Vianna,
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Maria Alice Machado de Gouveia, Renato Bueno e Wilson Edson
Jorge aparecem nos documentos gerados por uma das mais duras
fases de restrição política da história do Brasil.
Luis Erasmo Moreira, responsável pelo projeto da portaria de
entrada do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), havia sido preso,
em 1964, na Base Aérea de Itapema, no município de Guarujá,
localizado no litoral norte paulista (Arquivo Público do Estado
de São Paulo, 2010).
Clóvis José de Oliveira Souza, antigo professor do ITA
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), foi expulso da instituição, juntamente com diversos professores, em 1964, e preso, em
1976, no Congresso da União Estadual de Estudantes (Uee), na
cidade de São Bernardo do Campo/SP. Mesmo afastado da faculdade, mantinha uma liderança decisiva no Diretório Acadêmico
(Apesp, 2010).
Em documento do Dops, de 1975, percebe-se que o governo militar tinha amplo conhecimento da maioria dos membros
do Diretório Acadêmico (DA). Outros documentos demonstram a interação dos graduandos em arquitetura de São José dos
Campos com os estudantes da USP, da UFMG, e de outras universidades. O serviço de Inteligência possuía amplas informações
sobre os líderes do movimento estudantil da cidade. Dentre os
estudantes da Faujoca, destacam-se: Mariane Elisa Figueiredo,
Beatriz Paqurci, Renato de Andrade Maia Retz, Marcio Laurindo
de Oliveira, José Zauardo H. Neves (Idem).
Um dos documentos do Deops registrou a ocorrência de
reivindicações estudantis, contra a demissão de diversos professores, como Luis Erasmo, Warter Maffei, e outros. Os alunos se
declaravam, também, contra as prisões de caráter político. Uma
ocorrência não datada pelo Ministério da Aeronáutica alertava
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os poderes responsáveis sobre um Comitê, em Defesa dos Presos
Políticos, a ser realizado na Fausp, em manifesto à prisão de
“Maranhão e sua mulher, Chico de Oliveira e Jorge do Equipe”,
professores de São José dos Campos (APESP, 2010).
Essa conjuntura, bem como a situação de irregularidade legal
do curso, que funcionou durante seis anos sem o pedido de reconhecimento no Conselho Federal de Educação, sem Regimento3
e sem orçamento, fez com que o Conselho Diretor da FVE, deliberasse, por unanimidade, a transferência dos alunos e o fechamento da escola (Deops, Relatório da Interventoria Judicial/
Dsc03920), conforme especulação anunciada na Folha de São
Paulo do dia 04/02/1976.
Cogitou-se, inclusive, a possibilidade da escola ser incorporada à Universidade de Taubaté e à Instituição Moura Lacerda,
mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, do Instituto
Politécnico e da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ribeirão Preto. O professor Oscar de Moura Lacerda encaminhou ao interventor judicial, na Fundação Valeparaibana de
Ensino, em quatro de fevereiro de 1976, mesma data de anúncio
do fechamento da Faculdade, uma carta manifestando interesse em receber a transferência dos alunos, também cogitada para
Guaratinguetá.
Enquanto se aventava a possibilidade de fechamento da
Faculdade, o rígido controle militar e a visão empresarial no campo da educação de natureza privada colocavam em evidência a
3. Num levantamento de busca da cópia do Regimento integrante do processo
de Autorização da Fausjc, foi constatado que “o Regimento da autorização
da Escola foi extraviado tanto na Escola como no MEC” e que “o regimento
elaborado pela Direção da Faculdade, por volta de 1969, não foi aprovado pelo
Mec” (Deops, Relatório DSC03933).
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estrutura didática e o currículo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. De acordo com o relatório da Interventoria, a estrutura didática estava “mais próxima de uma escola de engenharia” e o currículo estava “totalmente inviável economicamente”
(Dops, Relatório da Interventoria Judicial/Dsc03920).
Com as relações desgastadas, alunos e administradores não
chegavam a um consenso. De um lado, a estrutura pedagógica
incomodava a Fundação, por outro, o Diretório Acadêmico alegava que “a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo somente interessaria aos alunos, se mantida a estrutura didática e os currículos, sem os quais todos os alunos pediriam transferência” (Dops,
Relatório da Interventoria Judicial/Dsc03920).
Na crise da Fausjc, de 1974, foi feita uma reformulação do
quadro de professores, causando a demissão de cerca de 80% do
corpo docente. A faculdade ficou paralisada, e, em contrapartida,
o Ministério da Educação indicou uma comissão de professores
ligados à Associação Brasileira de Escola de Arquitetura (Abea)
para visitar a Fausjc. Nessa comissão, encontravam-se os professores Pascoalini Magna Vita e Nestor Goulart Reis, que elaboraram um relatório, recomendando ao Ministério da Educação que
a Faculdade fosse “reconstituída nos mesmos moldes daquela experiência anterior” (Lefevre, 2010).
Por solicitação do MEC, um Colegiado Diretivo da FVE assumiu a presidência da Fundação, no lugar do prof. Clemente Gomes, a
fim de definir o futuro da Fausjc. Em meados de 1974, José Eduardo
Lefevre foi eleito diretor pró-tempore da faculdade e, no ano seguinte, fez diversas viagens à Brasília, na tentativa de solucionar os problemas da Fausjc. Dentre algumas possibilidades, estava a integração
da Faculdade à Unesp, ou a transferência da faculdade para Ribeirão
Preto. Nenhuma das tentativas teve resultado (Idem, 2010).
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Lefebvre permaneceu à frente da Fausjc até 1975, substituído
pelo prof. Aroldo Borges Diniz. que permaneceu por um período
relativamente curto na direção da Faculdade; retornou à função
de professor interventor, cedendo o cargo de diretor ao prof. José
Carvalho Florence (Lefevre, 2010). O Estado de São Paulo publicou a reunião final da FAUSJC, realizada no dia oito de julho de
1976 (Apesp, 2010). Nessa intervenção, todo o corpo docente foi
renovado (Lemos, 2010).
A Comissão de Inquérito solicitada pela intervenção judicial
da FVE retirou da fundação a responsabilidade pelo fechamento
da faculdade. Diante disso, os alunos resolveram se organizar, no
sentido de acelerar e de assegurar o reinício das aulas, e o encaminhamento das medidas necessárias para sua regularização. Na
tentativa de garantir o currículo cumprido, os alunos chegaram
até a fazer concessões, abrindo mão da estrutura didática, que,
até então, vinha sendo adotada, submetendo-se, inclusive, aos padrões tradicionais de ensino, conforme consta dos registros dos
estudantes do Diretório Acadêmico da Fausjc em nove de abril
de 1976.
A estrutura didática que os alunos e professores da Fausjc
tanto defendiam era a mesma apresentada em Paris na reunião
da União Internacional de Arquitetos, em 1968, órgão filiado à
Unesco. Nessa reunião, foi instituída uma linha eminentemente
político-filosófica para o ensino nas escolas de arquitetura, advindo desses fatos os tumultos dos estudantes parisienses em 1969 e
1970, culminando com o fechamento da Faculdade de Belas Artes
de Paris pelo governo francês.
Em um documento elaborado pelo departamento estudantil
do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de São José dos
Campos, em 1976, além do posicionamento do grupo contra os
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Atos Institucionais, que conferiam ao governo o poder de exercer
toda a situação de repressão e generalização do medo, foi registrado o apoio à causa da Fausjc. Embora longa, a citação é alusiva:
Nossas liberdades democráticas são violadas. Os estudantes sentem a repressão – que se dá de várias formas
-, embora muitas vezes não tenham dela consciência
clara.
Desde há dez anos, de nosso cotidiano vem sendo sistematicamente subtraída uma palavra – a POLÍTICA. Mas
política não é apenas uma palavra, tudo é POLÍTICA.
Qual a consequência da insistente difusão da música e
literatura importadas, do consumo de drogas, da crescente preocupação com o supérfluo senão o afastamento do estudante da discussão dos problemas objetivos
que afetam a nossa sociedade?
A escola, como centro autônomo de criação, pesquisa
e crítica, foi totalmente adulterada. Ela funciona
como mero centro de formação técnica, visando
exclusivamente fornecer mão de obra especializada
à indústria. Essa situação agrava-se a cada dia. Nossa
própria formação profissional está em jogo! Assim
sendo, nossos problemas não são desligados da realidade
nacional, nem sua resolução poderá ser encontrada
enquanto não houver uma mudança da atual atuação.
E isto só poderá acontecer no momento em que existir
a oposição real.
O Departamento estudantil tem como programa de
luta a abolição do decreto-lei 477, que praticamente
retira aos estudantes e professores o direito de partici-
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par da vida política nas escolas: a luta pela autonomia
universitária; ensino gratuito a toda a população; a livre
organização e expressão dos estudantes e professores;
reconhecimento de nossas entidades representativas;
contato do estudante com os problemas da comunidade; possibilitar ao estudante desenvolver uma visão
crítica frente à realidade brasileira.
No âmbito mais geral, a luta pelo restabelecimento das
liberdades democráticas; a revogação do AI-5 e seus sucedâneos; anistia aos presos políticos; o pluripartidarismo e uma assembleia constituinte que possibilite a livre
expressão das variadas correntes políticas da sociedade (...) (Deops, Dossiê 50-2-376, Ordem 00552-00680,
Pasta 6).
Ao mesmo tempo, a reunião da União Internacional de
Arquitetos dizia que estava “tudo errado política, social e economicamente no mundo ocidental e de que nada vale a preparação
de profissionais para enfrentar tal situação. A intenção é de que o
ensino se dirija a fornecer “informações” de tal estado de coisas”
(Deops/Relatório da Interventoria da FVE/ DSC03920).
Em reportagem do jornal Agora, evidenciava-se que o
“método didático utilizado na Fausjc alcançou renome no país”,
mas que “as arbitrárias intervenções da Fundação Valeparaibana
de Ensino interferiram negativamente na estrutura didática da
escola” (Agora, 6 de junho de 1975).
Os mantenedores da Fundação até concordavam com isso,
mas alegavam que, “apesar da excepcional qualidade do curso,
sofisticado até para os anseios de uma cidade interiorana, como
São José dos Campos, com um déficit habitacional a exigir, antes de obras artísticas e refinadas, obras de arquitetura simples e

177

funcional” (Relatório do Engenheiro Carlos Augusto Brancham),
a arrecadação da faculdade não suportava os custos diretos, com
a folha de pagamento dos professores. E que já havia um déficit
que seria, por sua vez, agravado por novas despesas operacionais,
o que mostrava a total inviabilidade do curso, segundo os moldes
defendidos.
Em carta endereçada à comunidade, ficava clara a tentativa
dos estudantes em impedir o fechamento da escola:
(...) é muito importante NÃO permitir o fechamento
de uma Escola que já tem seis anos de funcionamento
e um passado histórico. Estão cientes (estudantes envolvidos com a causa) de que a LUTA não será curta, e
tampouco será facilitada por outros, que NÃO SEJAM
OS ESTUDANTES COMPROMETIDOS. Estes estudantes estão se reunindo no DA (Diretório Acadêmico)
da Fausjc e aguardam URGENTE participação dos interessados em comprometer-se com esta LUTA (grifos
conforme original).
Devido à falta de reconhecimento do curso da Fausjc pelo
MEC, os graduados das primeiras turmas da faculdade não receberam o diploma depois da conclusão do curso. Toda a primeira
turma concluiu o curso em 1974, mas apenas recebeu o diploma, ao realizar uma segunda defesa de seu trabalho de graduação,
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, em 1977.
Os universitários prejudicados pelo fechamento da faculdade
concluíram seus cursos na Braz Cubas e na PUC de Campinas
(Ribeiro, 2010).
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u Considerações finais
A retração do ensino público, na década de 1960, possibilitou o avanço do ensino superior privado de perfil empresarial,
favorecido pela impossibilidade de fornecimento desse equipamento coletivo pelo Estado. Nesse contexto, surgem as complexas
alianças políticas entre os empresários da educação com determinados atores dos poderes executivo e legislativo e, com elas, o
descumprimento de determinações legais que regulamentavam o
funcionamento das instituições.
Dentre as instituições favorecidas, estava a Fausjc.
Uma pergunta se faz premente: a história da Fausjc seria diferente, se seus atores iniciais fossem outros? Conforme ressaltou
Suzana Moreira, a Faujoca evidenciou algo bastante específico
para a época:
nenhuma outra escola superior teve, ao mesmo tempo,
tanta autonomia quanto impossibilidade de exercê-la
plenamente – mas por tudo isso, foi um espaço onde
os limites do processo de ensino-aprendizado puderam ser testados, numa oportunidade rara de se “fazer
acontecer“ , em vários aspectos; da discussão à prática
(Moreira, 1989).
Podem ser atribuídas ao IPC as desavenças entre FVE, Faujoca
e governo? Segundo Lefevre, o IPC era avaliado, pela Fundação,
como um projeto deveras custoso. Ou seja, havia questionamentos, por parte da FVE, sobre a real necessidade da estrutura do
curso de arquitetura da Faujoca, tão reivindicada pelo corpo docente (Lefevre, 2010).
Outro fator de peso era a presença militar. Antonio Guimarães,
ex-aluno do curso de arquitetura, analisa o ambiente de paranoia
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dos tempos de ditadura como um fator a se considerar. Não era
possível saber se a presença de militares entre os estudantes era
ativa ou velada (Guimarães, 2010). Álvaro Ferreira Lemos, um
dos professores interventores da Fausjc, ao narrar suas lembranças, descreve o período como uma época de “revolução” (Lemos,
2010).
Pedro Ribeiro, Antonio Guimarães, Eduardo Lefèvre, Álvaro
Lemos, Luiz Paulo Costa, concordam sobre o conservadorismo
da sociedade joseense tradicional, diante da postura mais desafiadora dos estudantes da Faujoca aos padrões de comportamento
tradicionais. Era recorrente entre os graduandos que a proposta
de ensino da Faujoca não era compreendida pela sociedade, muito menos pela direção da FVE. Os denominados “projetos faraônicos”, na visão dos estudantes, visava a atender às necessidades
da sociedade.
O depoimento de uma ex-professora reforça, por um lado,
de forma positiva, a “tentativa de resistência dos meios universitários e liberais, ainda acreditando na autonomia universitária”
(Apud Suzana Moreira, 1989). No aspecto negativo, a ex-professora reforça “o equívoco de análise política que fatalmente levaria
à radicalização interna da Escola e seu fechamento” (Idem).
Alunos e professores da Fausjc lutavam por uma causa comum: um ensino superior diferenciado, voltado à solução dos
problemas vividos pela sociedade brasileira na época. No entanto,
argumenta a ex-professora,
esses mesmos sujeitos pensavam a Escola, meio isolada
do quadro político geral, como se houvesse possibilidade de sua existência independente e livre. Ora, essa
visão da Fausjc aparece em vários momentos, até mesmo na própria proposta do Instituto de Artes. Ele estava proposto na estrutura compartimentada da FVE, em
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que outras unidades acadêmicas – como a da faculdade
de direito, economia, ciências sociais, etc. – já funcionavam nos moldes tradicionais de faculdades isoladas,
justapostas sob o mesmo nome de Universidade.
Então, veja: a proposta do Instituto vestia a Fausjc –
escola tradicional de arquitetura – com a possibilidade
de ampliar os horizontes culturais, mas não lhe assegurava a alternativa de formação profissional diferente do arquiteto.
Sonhava-se com a possibilidade, em algum futuro, de
realizar a proposta de Universidade na qual o instituto
teria lugar (Apud. Moreira, 1989).
A ex-professora, consultada acerca do que teria contribuído
para o fechamento da escola, teceu o seguinte comentário:
Creio que possamos falar em certo grau de ingenuidade, embora com absoluta dedicação e honestidade.
Iludimo-nos todos, como aliás nos iludíamos na viabilização de uma total democracia, dentro da escola,
em função das intenções boas e honestas de todos. Ao
percebemos, então, o caráter político (equivocado da
proposta e que comprometia sua realização) (Apud.
Moreira, 1989).
Concluindo, a ex-professora confessou: “éramos ingênuos também em não perceber interesses conflitantes de grupos
diversos, de alunos/professores e da própria administração da
Fundação” (Idem). O certo é que a tão sonhada faculdade de
arquitetura, que realmente pensaria o Brasil a partir dele mesmo, cumprindo um programa pedagógico de excelência e que
começava a se configurar na prática, como uma inovadora proposta de ensino, foi interrompida.
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A despeito de todos os esforços de professores e alunos, o
projeto da Escola de Arquitetura de São José dos Campos sucumbiu, em meio a determinações políticas reacionárias dos anos de
chumbo, mas ainda reserva seu espaço na memória daqueles que
querem, de fato, transformar a realidade por meio da educação.
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O

Brasil iniciou-se tardiamente no ensino superior, em comparação com outros países da América
Latina. Segundo Cunha (1980), enquanto as colônias
espanholas da América implantaram universidades a partir de
1538, em São Domingo; no Brasil, as primeiras faculdades foram
criadas em 1776 e 1778, no Rio de Janeiro e em Olinda, e tinham
caráter religioso. O ensino superior não religioso foi criado somente com a transferência da sede do governo português para o
Brasil, em 1808 (Barreyro, 2008), quando, então, foram criados
cursos superiores para atender às necessidades de funcionários
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para a coroa e para atividades de defesa e, desde então, esse nível
de ensino, no Brasil, esteve ligado à formação profissional.
Nas primeiras décadas do século XX, o ensino superior brasileiro expandiu-se e teve como uma das suas mais debatidas
questões a inclusão da pesquisa na academia. Em 1935, foi criada
a Universidade de São Paulo. Desse período até 1960, conforme
Silva (2001), aumentou o número de instituições de ensino superior para 247 escolas públicas e 103 particulares.
Na década de 1960, houve grande pressão da sociedade para vagas na universidade, a partir do evento dos excedentes, alunos que
eram aprovados nos vestibulares, mas não tinham vaga no ensino
superior público. Essa pressão contribuiu, entre outros fatores, para
o crescimento da oferta de ensino superior que, entre 1968 e 1971,
teve 17 novas universidades públicas criadas no país e, entre 1968 e
1975, 10 universidades privadas, crescimento que, para alguns analistas, deveu-se à “excessiva tolerância no julgamento das propostas para credenciamento de novos estabelecimentos, por parte do
Conselho Federal de Educação (CFE)” (Silva, 2001, p. 271) enquanto que, para outros, foi fruto da pressão para vagas, decorrente da
crescente urbanização e industrialização da sociedade brasileira. Na
década de 1980, a crise econômica refletiu-se na expansão do ensino
superior e o crescimento do número de vagas e matrículas diminuiu.
Na década de 1990, o ensino superior voltou a crescer no
país. O número de instituições de ensino superior aumentou de
918 para 1.097, sendo que as universidades privadas aumentaram
de 40 para 83 e as públicas de 55 para 72 (Silva, 2001).
Recentemente, o ensino superior brasileiro experimentou
uma forte tendência para a interiorização. Várias cidades do interior tiveram instituições de ensino superior instaladas e uma
delas foi São José dos Campos.
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É objetivo do presente capítulo a análise do crescimento do
ensino superior de graduação presencial em São José dos Campos,
no período de 1991 a 2009.
u O ensino superior presencial em São José dos Campos:
um pouco da sua história
Considerando-se que o desenvolvimento da educação
superior se dá, não somente a partir das políticas nacionais para
o setor, que é regulado e financiado em parte pela União, mas
também a partir de fatores locais e regionais de natureza econômica, política e social, faz-se importante descrever brevemente o
cenário no qual se iniciou a instalação de instituições de ensino
superior em São José dos Campos.
Segundo Galvão (2004), até 1950, São José dos Campos era uma
cidade pacata, com 44.804 habitantes, sendo que 44% dos seus habitantes com mais de 7 anos eram analfabetos. Havia algumas indústrias locais de louças, telhas e manilhas, além de tecelagem. A
agricultura estava em declínio e a pecuária estava se expandindo. A
inauguração da rodovia Presidente Dutra, na década de 1950, constituiu um incentivo inicial para a instalação de indústrias na região.
Na visão de Antico e Leal (1993), até 1950 o município de
São José dos Campos teve um desenvolvimento lento. A partir
da década de 1950, esse ritmo mudou e São José dos Campos
teve implantadas várias indústrias, algumas de grande porte,
como a Johnson & Johnson (1953), Ericsson (1954), General
Motors (1959), Eaton (1959), Alpargatas (1960), Amplimatic
e Matarazzo (1964), Avibrás (1965), Embraer (1969), Aerotec
(1969), National (1970), Kodak (1972), Phillips, Hitachi e Engesa
(1973) e Monsanto (1975).
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Na análise de Siqueira (2007), na década de 1970, várias
indústrias de grande porte se instalaram no município, em decorrência do processo de desconcentração industrial da grande São Paulo. Fittipaldi (apud Galvão, 2004) considera que, na
década de 1970, o município de São José dos Campos teve um
grande desenvolvimento econômico, que foi o maior do estado de São Paulo, no período, com um aumento de arrecadação
de 82,73%.
Ao lado do desenvolvimento econômico, na década de 1970,
o município se constituiu em um dos polos de atração migratória
do Estado, atraindo migração interna de populações vindas da
Grande São Paulo, em direção ao interior, e externa, de estados
limítrofes com São Paulo (Baeninger , 2000; Ântico e Leal, 1993).
Na década de 1980, as regiões com taxas de crescimento superiores à média estadual foram Campinas, Ribeirão Preto, São José
dos Campos, Sorocaba e Santos (SEADE,1999). São José chegou a
receber 59.000 migrantes na década de 1980 (Ântico e Leal, 1993).
Na década de 1990, entretanto, o número de migrantes que vieram para São José caiu para 31.207, embora tivesse sido ainda o
maior saldo migratório da região (Dedecca, Montali, Baeninger,
2009). Na década de 1980, a Petrobras instalou uma refinaria em
São José dos Campos, atraindo uma cadeia de produtos químicos
para a região.
A partir da década de 1990, o município teve mais uma vez
um desenvolvimento expressivo. A retomada do desenvolvimento da indústria aeroespacial transformou o município em área
atrativa. Segundo Oliveira e Oliveira (2002), a região de São José
dos Campos teve, no final da década de 1990, sua fase de crescimento da produção e de investimentos industriais, como fruto do
desenvolvimento do setor aeronáutico.
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Nesse cenário acima descrito, o ensino superior teve sua primeira instituição instalada no município, na década de 1950, o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
O ITA foi criado em 1950, pelo Ministério da Defesa, em cooperação com uma instituição de excelência, nos Estados Unidos
da América, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Conforme Pacheco (2012), a criação do ITA foi o primeiro passo
para a criação de uma indústria aeronáutica em de São José dos
Campos e fazia parte do plano de desenvolvimento da indústria
aeronáutica no país e da formação de profissionais para a área.
O ITA e o Centro Técnico de Aeronáutica foram instalados em
1950, tendo sido escolhido o município como sede, por suas características topográficas e climatológicas, segundo o IAE (2012).
A criação do ITA foi parte de um projeto de instalação de um
centro de pesquisa e de desenvolvimento da indústria aeronáutica no país, o que pode ser constatado pelo fato de a escola ter sido
criada, na época, pelo Ministério da Defesa e não pelo Ministério
da Educação, e subordinar-se àquele e não a este.
Ainda na década de 1950, em 1954, foi criada, no município, a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba e, em 1959, o
Instituto Valeparaibano de Ensino. Criadas em 1961, foram instaladas a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
do Vale do Paraíba e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
Em 1967, foi criada a Faculdade de Engenharia de São José dos
Campos, sob a mesma mantenedora, a Fundação Valeparaibana
de Ensino (FVE) e, em 1969, foram criadas as Faculdades de
Arquitetura e Urbanismo e a Faculdade de Serviço Social.
Em 1981, essas faculdades se reuniram sob a denominação de
Faculdades Integradas, mantidas pela Fundação Valeparaibana
de Ensino e se transformaram, em 1992, na Universidade do
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Vale do Paraíba (UNIVAP), primeira universidade privada a ser
instalada em São José dos Campos.
Embora criada por decreto, em 1954, apenas em 1960
(UNESP, 2012) foi instalada a segunda instituição de ensino superior pública no município, a Faculdade de Odontologia de São
José dos Campos, pertencente à UNESP (Universidade Estadual
Paulista), instituição que tem vários campi espalhados pelo
Estado de São Paulo.
Em 1968, foi também criada, em São José dos Campos, a
Escola de Engenharia Industrial (EEI), que oferecia o curso de
Engenharia Industrial Mecânica. Em 1987, e, pela mesma mantenedora, a Associação Joseense de Ensino, foi criada a Faculdade
de Ciências Aplicadas (FACAP), que passou a oferecer cursos
de licenciatura em Física e Matemática. Em 2004, a instituição
passou a denominar-se ETEP Faculdades, oferecendo cursos de
Engenharia e Administração (ETEP FACULDADES, 2012).
A partir de 2000, várias instituições de ensino superior se instalaram em São José dos Campos. Em 2000, a UNIP (Universidade
Paulista) iniciou suas atividades no município e, em 2004, a
Faculdade de Tecnologia IBTA. O município recebeu duas instituições de ensino superior públicas, de ensino de graduação presencial, na primeira década desse século: a Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP ), em 2007, e a Faculdade de Tecnologia
de São José dos Campos (FATEC) .
u O crescimento do ensino superior presencial:
cenário nacional e municipal
As políticas públicas da área de educação superior no
Brasil tiveram uma mudança a partir da década de 1980. Até a
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década de 1970, pode-se dizer que essas políticas estavam voltadas para o objetivo de fortalecimento do Estado. Na década de
1980, houve escassez de recursos públicos para a educação, o que
beneficiou o setor privado, que se expandiu. A partir da metade da década de 1990, houve expansão do número de estudantes
no ensino superior. No período de 1994 a 2001, essa expansão
pode ser observada pelo aumento de 82,5% no número de alunos
matriculados no ensino superior no Brasil, quando a taxa média
anual de crescimento foi de 12,8% (Porto e Régnier, 2003).
O número de instituições do segmento de ensino superior privado aumentou também nesse período. Segundo Minto
(2006), entre os anos de 1998 e 2000, a cada 7 dias, foi criada uma
Instituição de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Para o
referido autor, esse crescimento tornou o ensino superior diferenciado, mas, ainda assim, não capaz de atender às necessidades
da população brasileira.
Mundialmente a expansão do ensino superior tem sido vista
como tendência central da sociedade contemporânea e resultante, entre outros fatores, daqueles ligados à valorização do conhecimento científico, necessidade de mais competências para enfrentar
o mercado de trabalho, defesa de direitos sociais, por intermédio
do aumento da escolaridade e a aspiração de mobilidade social das
famílias por meio da educação (Nevers, Raizer e Fachinetto, 2007).
O crescimento do número de matrículas presenciais, no final da
década de1990, no Brasil, pode ser entendido como parte dessa
tendência.
Como já descrito anteriormente, interessa ao presente estudo
a descrição do crescimento do ensino superior no município de
São José dos Campos, no período de 1990 a 2009.
A tabela 1 mostra as porcentagens de crescimento das matrícu-
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las presenciais, considerando-se o país, o Estado de São Paulo e o
município de São José dos Campos. Os dados da tabela mostram
que o crescimento foi expressivo, no período, no país e, mais ainda,
no município em tela, em que a porcentagem de crescimento das
matrículas superou, em muito, a da federal e a da estadual. A tabela
mostra, também, que o crescimento foi desigual entre as instituições
privadas (incluídas aqui as particulares e as comunitárias/confessionais) e as instituições públicas (incluídas aqui as federais e estaduais),
sendo que, no município de São José dos Campos, a porcentagem
observada de crescimento nas instituições de ensino superior privadas é quase o dobro da porcentagem observada no nível federal.
Tabela 1. Porcentagem de crescimento das matrículas,
comparando-se o ano de 1991 e 2009

% de crescimento das matrículas Comparando-se 1991 e 2009
TOTAL

PRIVADAS

PÚBLICAS

Brasil

226,8

292,4

136,0

Estado de São Paulo

173,9

194,8

117,6

São José dos Campos

342,1

415,2

49,2

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
Considerando-se a expansão das matrículas mostrada na tabela anterior, mas levando-se em conta o tipo de instituição em que as
matrículas foram efetuadas, a tabela 2 mostra que, comparando-se os
anos de 1991 e 2009 (que são as pontas do período considerado nesse
estudo), a participação das matrículas em instituições de ensino superior públicas diminuiu, enquanto a participação das matrículas nas
instituições de ensino superior privadas aumentou significativamente.
Mostra, também, que, no município de São José dos Campos,
o quadro é favorecedor para as instituições de ensino superior
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privadas, que abarcam 93,40% das matrículas.
Tabela 2. Porcentagem de matrículas de graduação presencial nos
anos de 1991 e 2009 segundo a categoria administrativa

% de MATRÍCULAS no ensino superior *
IES PÚBLICAS

IES PRIVADAS

1991

2009

1991

2009

Brasil

38,70

26,41

61,29

73,58

Estado de São Paulo

13,18

10,47

80,60

86,78

São José dos Campos

19,96

6,73

80,00

93,40

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
* Não inclui os dados das IES municipais
O número de matrículas por ano, do período considerado, é
apresentado no gráfico 1.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 1 - Número de matrículas de graduação presencial em São
José dos Campos, por ano.
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Observa-se, a partir do gráfico 1, que as matrículas presenciais no município de São José dos Campos tiveram um crescimento forte, até 2003, e um comportamento de oscilação, para
baixo, em 2004, sem extrapolar; a partir desse ano até 2009, o
nível mais alto atingido em 2003.
Para uma visão mais clara do crescimento do ensino presencial
no período, a tabela 3 apresenta as taxas de crescimento das matrículas do ensino superior presencial, por ano, no período considerado.
Tabela 3- Crescimento de matrículas na graduação presencial e taxa
de crescimento por ano em São José dos Campos

Ano Matrículas Taxa de crescimento % na escola particular
1991
3.981
80,00
1992
4.322
8,56
80,00
1993
4.527
4,74
84,90
1994
5.198
14,82
86,90
1995
6.378
22,70
89,80
1996
6.311
-1,05
89,50
1997
6.304
-0,10
89,40
1998
7.287
15,59
90,50
1999
9.557
31,15
91,88
2000
11.494
20,26
92,84
2001
12.887
12,11
93,18
2002
16.030
24,38
94,42
2003
17.936
11,89
93,92
2004
13.209
-26,35
91,80
2005
15.098
14,30
93,31
2006
17.295
14,55
94,27
2007
15.924
-7,92
93,77
2008
16.331
2,55
93,42
2009
17.602
7,78
93,26
Fonte: elaboração própria com dados do INEP
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Observa-se, pela tabela acima, uma variação muito grande
nas taxas de crescimento das matrículas, ao longo do período,
com uma variação positiva expressiva, de 1998 a 2002, acompanhando o que ocorria no nível nacional, já que, como ressaltado,
esse foi um período de grande expansão do ensino superior no
país. Nos anos de 2005 e 2006, houve, também, uma expressiva
expansão das matrículas no município, em nível mais elevado
que no federal e no estadual, conforme mostra a tabela 4.
Tabela 4 - Taxas de crescimento das matrículas de graduação presencial, por ano, no período de 1992-2009

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
média

Brasil
1,80
3,83
4,16
5,94
6,18
4,12
9,26
11,47
13,68
12,48
14,82
11,69
7,11
6,95
5,01
4,35
4,09
0,70
7,09

Estado SP
-0,98
4,95
2,88
7,06
5,04
1,38
10,08
9,04
10,56
9,81
10,02
6,20
5,67
6,78
7,08
6,11
3,89
-0,99
5,81

SJC
8,57
4,74
14,82
22,70
-1,05
-0,11
15,59
31,15
20,27
12,12
24,39
11,89
-26,35
14,30
14,55
-7,93
2,56
7,78
9,44

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
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O crescimento das matrículas em São José dos Campos está
relacionado também ao fator interiorização do ensino superior,
a partir do ano 2001 que tem, entre outros fatores, o relacionado
(No coração, 2007) à atração que municípios com economia mais
próspera exercem sobre o ensino superior privado.
Entretanto, uma análise mais específica das taxas de crescimento
ocorridas no período, no país e no Estado de São Paulo, mostra algumas peculiaridades do processo no município de São José dos Campos.
Pode-se observar, pela tabela 2, que, em 12 dos 18 anos considerados no presente estudo, as matrículas do ensino de graduação
presencial do município de São José dos Campos cresceram em uma
taxa maior que no Estado de São Paulo e no Brasil. Em alguns desses
anos, a diferença para mais foi significativa, como, por exemplo, os
anos de 1995, 1999, 2000 e 2002. Em quatro dos anos considerados, o
crescimento das matrículas no município foi negativo e discrepante
daqueles observados em nível estadual e nacional (1996, 1997, 2004,
2007). O ano de 2004 apresenta um crescimento negativo bastante
discrepante dos outros pontos da série histórica. Para melhor visualizar esses fenômenos, o gráfico 2 é apresentado abaixo.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 2 - Crescimento das taxas de matrículas de graduação presencial por ano de 1992 a 2009

Pelo gráfico 2, pode-se notar que a representação do comportamento de crescimento das taxas de matrículas de graduação
presencial, em nível nacional e estadual, apresenta uma trajetória
menos acidentada que a do município de São José dos Campos.
Isso pode ser explicado, em parte, pelo fato de os dados do município traduzirem uma dinâmica regional ou representarem um foco
mais estreito em relação aos dados nacionais e estaduais.
Para se considerar, em alguma extensão, a dinâmica regional,
obtiveram-se dados do município vizinho de Jacareí, que, por estar
bastante próximo a São José dos Campos, permite a alunos frequentarem escolas em um ou outro desses municípios sem grandes
dificuldades de locomoção. Dessa maneira, tomando-se por base
dados do INEP, verifica-se que, de 2003 para 2004, o número de
matrículas de graduação presencial, na cidade de Jacareí, passou de
2075, em 2003, para 7085, em 2004, representando um aumento
percentual de 241,25%. Esse crescimento das matrículas, no município vizinho, é com grande probabilidade, parte importante da
explicação para a queda de matrículas (-26,35%) presenciais em
São José dos Campos, no mesmo ano de 2004. Ainda a partir de
dados do INEP, observa-se que, de 2002 para 2003, houve, também, um crescimento do número de cursos oferecidos em Jacareí,
passando de 16, em 2003, para 42 em 2004, enquanto em São José
dos Campos o número de cursos oferecidos desceu de 66 para 59
no mesmo período. O aumento do número de cursos oferecidos
em Jacareí atendeu provavelmente à demanda de alunos que vinham estudar em São José dos Campos, mas moravam no município vizinho e até alunos que moravam em bairros de São José dos
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Campos, de onde é fácil o acesso para a cidade de Jacareí.
Para uma interpretação mais aprofundada desse quadro, seria necessária uma incursão em fatores intra instituições superiores ligados a políticas de atração de alunos dos dois municípios, o
que extrapola os objetivos do presente estudo.
u O crescimento do ensino superior e
os segmentos público e privado
A análise do crescimento do ensino superior brasileiro e do
resto do mundo deve, necessariamente, considerar as características privado e público, já que essa é uma característica de tendência mundial. No caso do Brasil, o crescimento do ensino superior,
após a década de 1960, deu-se principalmente no segmento privado. Em São José dos Campos, assim como no resto do país, a evolução das matrículas deu-se também com uma predominância
nas escolas privadas, processo que decorreu da expansão de vagas
ofertadas apenas nas instituições de ensino superior privado.
O gráfico 3 mostra o crescimento das matrículas por tipo de
instituição. Nesse gráfico, as matrículas das instituições comunitárias/filantrópicas foram incluídas na categoria privada pelo fato de
cobrarem mensalidade, embora ofereçam bolsas a fundo perdido,
por força da sua condição de filantrópicas e/ou comunitárias.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 3

- Evolução das matrículas de graduação em instituições

públicas e particulares em São José dos Campos
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O crescimento do ensino presencial, em São José dos
Campos, pode ser visto, também, a partir de outra tendência observada no crescimento do ensino superior presencial brasileiro, a interiorização. Vários estudos têm mostrado esse processo
de interiorização do ensino superior. Segundo o IBGE (2009),
entre 2001 e 2009, o percentual de municípios com entidades
universitárias praticamente dobrou. No caso de São José dos
Campos, o crescimento da cidade e sua expressão econômica
contribuíram para a atração de instituições de ensino particular e pública, principalmente na primeira década deste século.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 4 - Número de cursos oferecidos pelas IES públicas e
privadas em São José dos Campos

Pode-se observar, pelo gráfico, que o número de cursos oferecidos pelas instituições privadas cresceu muito, a partir de 1999,
refletindo, também, o próprio crescimento dessas instituições no
período considerado. As instituições privadas ofereceram um número de cursos mais que 10 vezes maior que o oferecido pelas pú199

blicas a partir de 2005. Na análise de Amorim (2009), entretanto,
as escolas de nível superior públicas de São José dos Campos têm
oferecido poucas vagas e um número restrito de cursos.
É importante lembrar a tendência recente na expansão das IES
particulares no país de oferta de um número bastante variado de
cursos, em uma tentativa de abranger todos os interesses dos potenciais alunos. Segundo Sampaio (2011), a partir da década de 1990,
houve um processo de fragmentação dos cursos superiores no Brasil,
principalmente nas instituições de ensino superior privadas e nas
áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação e Administração.
Considerando-se outra categoria importante, quando se tomam o público e o privado, em termos da categoria administrativa da instituição de ensino superior, o gráfico 5 mostra a evolução
das matrículas em São José dos Campos, no período considerado.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 5 - Evolução das matrículas de graduação presencial por categoria administrativa.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 6 - Nº de cursos de graduação presencial por organização
acadêmica –1991-2009

Observa-se, pelo gráfico 5, a preponderância do crescimento
das matrículas nas universidades privadas (particular e confessional), certamente pelo oferecimento de um maior número de cursos pelas universidades, em relação a faculdades, como mostram
os gráficos 6 e 7 e pelo muito reduzido número de cursos oferecidos por instituições públicas de ensino superior no município, como também mostra o gráfico 7. Observa-se, também, pelo
gráfico 5, uma tendência de aumento de matrícula em faculdade
particular, a partir do ano de 2008. Essa tendência pode estar relacionada ao diferencial de preço da mensalidade da universidade
particular para a faculdade particular, que tem mais possibilidades de oferecer preços mais baixos, pois não lhe é exigido fazer
investimentos em pesquisas.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 7 - Número de cursos de graduação presenciais oferecidos
por categoria administrativa de 91-2009

A importância de se analisar o crescimento do ensino superior, a
partir do tipo de organização acadêmica (universidades ou faculdades), liga-se ao fato desses dois tipos de instituições diferirem quanto
às exigências para a sua constituição, entre outras, no que se refere ao
perfil do corpo docente e à manutenção de cursos de pós-graduação
e pesquisa, o que as diferencia, em tese, quanto ao perfil do egresso e
ao processo de produção de conhecimento e de inovações, por intermédio de publicações e de projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Às universidades é exigida, pela lei, a manutenção de cursos de
pós-graduação e pesquisas, além de um corpo docente altamente
titulado, o que não é exigido das faculdades, embora essas possam
fazê-lo, mas, na maioria, não o fazem, por ser um processo mais dispendioso. Rapini et al. ( 2009, p.3), ao analisarem a contribuição
das universidades e institutos de pesquisa para o sistema de inovação
brasileiro, por intermédio do “processo de aprendizagem e acumula-
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ção de conhecimentos científicos e competência tecnológica”, apontam o ITA como um dos exemplos de entrelaçamento entre o setor
produtivo, o governo e as instituições de ensino e pesquisa, no caso
da engenharia aeronáutica e a produção de aviões pela EMBRAER.
O exemplo do ITA mostra que, embora não seja universidade, realiza
pesquisas, mantendo cursos de pós-graduação “stricto sensu” e um
processo de formação e de ensino-aprendizagem altamente qualificado e voltado para a produção de conhecimentos.
u Expansão do ensino superior e gênero
Quando se analisam as matrículas do período em São José dos
Campos, pela variável sexo dos alunos, observa-se, pelo gráfico 8,
que, no período estudado, as matrículas de alunos de ambos os sexos
tiveram uma trajetória semelhante, com uma discreta superioridade
numérica feminina, a partir de 2001 e que vai aumentando até 2007.
As matrículas do sexo feminino são superiores às do sexo masculino
em 10%, em 2004, e em 9% no ano de 2005 e 2006. Entretanto, o
aumento e a diminuição das matrículas apresentam uma tendência
de crescimento ou diminuição semelhante, no período, não caracterizando, portanto, algum processo diferencial por sexo.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 8 - Matrículas pela variável sexo de 91-2009 em São José
dos Campos
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Se as tendências de expansão das matrículas no município
não são diferenciadas por gênero, constata-se que são diferentes,
quando se analisa o tipo de instituição frequentada por homens
e mulheres. Ao se analisarem as matrículas, no município, pelas
variáveis sexo e tipo de instituição ( públicas e privadas), encontra-se, como mostrado na tabela 5, que, desde o início do período
estudado no presente trabalho, a porcentagem dos alunos do sexo
masculino que eram matriculados em instituições públicas era
maior do que a dos alunos do sexo feminino.
Os resultados expressos na tabela 5 mostram que, no período
estudado, as mulheres tiveram uma participação menor que a dos
homens, em instituições públicas de ensino superior. Essa diferença diminuiu um pouco, durante o período, o que não se deu
pelo fator de aumento da proporção de matrículas das mulheres
em instituições públicas, mas pela diminuição da porcentagem
de participação dos homens nas IES públicas, acompanhada pelo
grande aumento de matrículas no ensino superior privado do
município. De fato, existiam no município, desde 1991, como já
afirmado, apenas duas instituições públicas de ensino superior,
sendo uma delas federal (ITA) e a outra estadual (UNESP).
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), uma escola
que tradicionalmente atendeu alunos do sexo masculino, somente a partir de 1996 passou a aceitar mulheres no seu vestibular,
mas, naquele mesmo ano, apenas duas candidatas do sexo feminino foram aprovadas, embora tenha havido 1550 inscritas, representando 21,5% dos candidatos. De 2006 a 2010, a porcentagem de mulheres inscritas no vestibular do ITA ficou em torno de
22% do total, sendo que, em média, 10% foram convocadas para
o curso de graduação (Estatísticas, 2012).
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Tabela 5 - Porcentagens de matrículas na graduação presencial no
ensino público e privado, por sexo, em São José dos Campos

% das
% das
% das
% das
matrículas
matrículas
matrículas
matrículas
femininas do masculinas femininas do masculinas
município do município município do município
em IES
em IES
em IES
em IES
públicas
públicas
privadas
privadas
1991

9.66

28.39

90.34

71.61

1992

8.63

23.34

91.37

76.66

1993

7.71

20.14

92.29

79.86

1994

5.91

19.02

94.09

80.98

1995

4.57

15.33

95.43

84.67

1996

4.81

15.68

95.19

84.32

1997

4.91

15.93

95.09

84.07

1998

4.89

13.81

95.11

86.19

1999

4.39

11.82

95.61

88.18

2000

4.32

10.04

95.68

89.96

2001

3.89

10.26

96.11

89.74

2002

3.44

8.35

96.56

91.65

2003

2.81

9.68

96.62

90.65

2004

4.05

13.33

95.95

86.67

2005

3.52

10.51

96.00

89.49

2006

3.19

8.74

96.39

91.26

2007

3.73

8.90

96.27

91.10

2008

4.02

9.14

95.98

90.86

2009

4.07

9.48

95.93

90.52

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
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u A evasão no ensino superior no município
A expansão do ensino superior deve ser analisada também
pelos processos de perda. A evasão é um fenômeno presente no
ensino superior, tanto no presencial como na modalidade à distância, nas instituições públicas e privadas.
As taxas de evasão no ensino privado superior brasileiro
têm sido maiores que no público. Segundo Lobo e Silva et allii.
(2007), a evasão, no ensino superior privado, entre 2000 e 2005,
apresentou uma oscilação em torno de 26% ao ano, enquanto no ensino superior público, no mesmo período, oscilou entre 9% e 15 % ao ano. No caso do município de São José dos
Campos, a taxa média de evasão na graduação presencial, observada para as instituições de ensino particulares, no período
entre 2000 e 2005, foi de 37,62, bem acima, portanto, da média
apresentada por Lobo e Silva et al. (2007), enquanto a do ensino
público foi de 10,62, dentro, portanto, do intervalo observado
em nível nacional.
Para o cálculo dos dados de evasão apresentados na tabela
6, tomou-se como ponto de partida o número de alunos ingressantes em determinado ano e o número de concluintes, 5 anos
depois, a exemplo do método empregado por Monteiro (2011),
calculando-se a taxa correspondente a cada ano. A média das taxas, do período de 1995 a 2009, é apresentada, na última coluna
da tabela 6, e revela ser o privado, superior ao ensino público,
no município.
Tabela 6 - Taxas de evasão da graduação presencial em São José dos
Campos -1995-2009
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IES
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
média

Federal
14,61
-11,94
18,95
34,86
36,67
29,31
28,83
3,60
12,40
10,32
10,66
24,60
9,85
18,46
4,23
16,36

Estadual
0,00
0,00
6,00
14,00
-6,00
6,00
-24,00
5,00
27,78
16,3
1,25
10,00
-1,25
2,5
12,5
4,67

Privada
35,95
47,35
56,77
56,85
54,98
54,01
29,69
1,11
35,91
59,55
45,47
55,01
54,18
32,06
50,52
44,63

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
Em outra maneira de se ver as perdas do sistema, o gráfico 9
mostra a evolução das matrículas e dos concluintes, por ano, no período estudado, evidenciando a discrepância entre a entrada e a saída
da graduação presencial em São José dos Campos. As setas indicam
as discrepâncias entre os ingressos e as conclusões, após 5 anos.

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
Gráfico 9 - Matrículas no primeiro ano e concluintes – São José
dos Campos
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u A oferta e a demanda de vagas no
ensino superior presencial no município
O gráfico 10 mostra a oferta de vagas de graduação presencial, no
município, pelas instituições e sua categoria administrativa. Nota-se
a grande diferença de oferta de vagas entre as instituições públicas e
as particulares, principalmente a partir de 1998, período em que o
ensino superior se expandiu. A tendência observada da oferta mostra o quanto de expectativa de expansão tinha o setor privado, em
um município com uma diminuta rede de ensino superior público.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 10 - Nº de vagas oferecidas em cursos de graduação presencial em SJC por categoria administrativa – 1991-2009 por vestibular
ou outras formas

O gráfico 11 mostra o número de inscritos no vestibular por
categoria administrativa das instituições de ensino superior
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Gráfico 11 - Nº de candidatos inscritos no vestibular por categoria
administrativa – 1991-2009

Gráfico 12 - Relação candidato/vaga por categoria administrativa
em S. José dos Campos- 1991-2009

O gráfico 12 mostra a tendência da relação candidato/vaga,
segundo a categoria administrativa da IES, para o período estudado em São José dos Campos. A tabela 7 mostra os valores da
relação candidato/vaga para o mesmo período.
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Tabela 5 - Relação candidato/vaga por categoria administrativa das
IES de São José dos Campos

IES
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Federal
37,6
32,8
25,8
21,1
26,6
31,1
38,2
38,3
47,0
52,8
67,9
60,6
60,6
61,5
50,1
58,7
33,9
29,5
27,6

Estadual

37.38
42,8
36,3
40,9
46,4
44,9
44,9
31,3
17,5
20,7
14,6
14,1
12,3
11,7
11,2
11,3
11,2
9,9
8,1

Particular Com/Confes
1,2
0,0
1,6
0,0
1,54
0,0
2,6
0,0
1,9
0,0
1,4
0,0
3,4
0,0
1,9
0,0
1,6
1,6
1,2
6,1
0,8
3,5
1,46
5,84
1,2
5,7
0,91
5,8
0,6
3,6
0,5
2,4
0,6
2,4
0,6
1,3
0,8
0,5

Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
Observa-se, pela tabela 7, a expressiva discrepância da relação candidato/vaga entre as instituições de ensino superior de diferentes categorias administrativas, principalmente entre as públicas e as privadas.
A tabela 8 mostra a média da relação/candidato vaga, até 1999
e, depois, até 2000, evidenciando o aumento da média para a categoria federal de IES, do primeiro para o segundo período considerado e a diminuição da relação candidato/vaga para a IES estadual.
As médias mostram, também, a diferença, para menor, da relação
candidato/vaga das instituições de ensino superior privadas.
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Tabela 8 - Relação candidato/vaga média para as IES de São José
dos Campos

Média da relação candidato/vaga
IES
1991-1999
2000-2009
Federal
33,16
50,31
Estadual
38,13
12,49
Particular
1,95
0,79
Comunit
3,76
3,49
Fonte: elaboração própria a partir de dados do INEP
O aproveitamento das vagas é um dado importante na análise da expansão do ensino superior. O gráfico 13 apresenta os
dados de inscrições, vagas e ingressos no município de São José
dos Campos no período estudado. Observa-se, por intermédio
do gráfico, um crescimento bastante expressivo das inscrições, a
partir do ano 2000, e uma oscilação delas nos anos seguintes, mas
sempre em um nível mais alto que o do período anterior a 2000.
No caso das vagas oferecidas, há uma discrepância significativa
até o ano de 2004. A partir de 2006, as vagas oferecidas se aproximam das inscrições. Os ingressos têm um crescimento mais lento.

Gráfico 13 - Demanda e oferta do ensino superior presencial em São
José dos Campos (1991-2009)
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Análises efetuadas por diferentes autores (por ex. Minto,
2006) relatam uma igualdade no aproveitamento de vagas, no
início dos anos1990, entre o setor público e o privado em nível
nacional. Em São José dos Campos, observa-se uma tendência na
mesma direção, representada pela pouca discrepância no aproveitamento de vagas entre as IES públicas e as privadas, a partir de
1993 até o ano de 1999, como apresentado na tabela 9.
Tabela 9 - Porcentagem de preenchimento de vagas no ingresso

IES
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

SJC
61,0
65,1
79,7
91,9
81,9
77,1
87,6
89,1
85,4
66,9
68,0
74,3
67,1
35,1
33,5
29,5
25,7
23,7
24,9

federal
88,1
82,7
100,0
83,8
100,0
96,7
96,5
92,5
107,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,9
96,5
81,1

estadual
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,8

particular
58,2
63,2
78,3
92,2
80,8
75,8
86,9
88,7
90,0
53,2
33,9
55,3
58,1
26,9
26,0
22,6
20,1
21,2
21,4

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
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comunitária

81,7
70,8
86,2
87,2
74,0
69,8
59,1
54,6
61,7
35,1
50,3

Verifica-se, também, por intermédio da tabela, que as proporções de aproveitamento das vagas vão diminuindo nas IES privadas,
a partir de 2000. No caso de São José dos Campos, a partir de 1999,
a universidade comunitária do município teve um aproveitamento
das vagas um pouco maior que as particulares, mas esse fato se deve
também à diminuição do número de vagas ofertadas pela IES, a partir de 2004, o que fez elevar a relação entre vagas e aproveitamento.
Quanto às IES públicas, observa-se que passaram a operar, a
partir do ano 2000, com sua capacidade máxima, chegando mesmo
a ultrapassá-la, no caso da IES estadual de São José dos Campos,
em 1999. A partir do ano de 2007, a IES federal teve um aproveitamento de vagas inferior, ano em que se iniciou o primeiro curso
do Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP em São José dos
Campos. Em 2009, a relação candidato vaga, na IES federal do município, teve a sua 3ª menor marca na série histórica em estudo.
O gráfico 14 mostra o número de concluintes dos cursos de
graduação presencial, em São José dos Campos, no período estudado. Nota-se, pelos dados presentes no gráfico, que o número de
concluintes teve um crescimento discreto até 2000 e mais acelerado a partir de 2002, vindo a cair em 2004 e novamente em 2009.

Fonte: elaboração própria com dados do INEP
Gráfico 14 - Concluintes dos cursos de graduação presencial - SJC
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u Conclusão
O ensino superior presencial em São José dos Campos
apresenta, no período considerado, uma trajetória de crescimento marcada pela sua característica de município em expansão
populacional e econômica, com indústrias estratégicas e uma posição importante no cenário estadual e nacional. Observa-se, no
período, uma predominância de instalação e de crescimento de
matrículas de instituições de ensino superior presencial privadas,
que vieram a atender à procura da população do município e região por ensino superior, em um contexto de pouca participação
de instituições públicas. Somente a partir dos últimos anos, tem
havido a instalação, no município, de algumas instituições públicas que aumentaram a oferta de vaga desse segmento de ensino
superior. São necessários, certamente, mais estudos quantitativos
e qualitativos, que possam iluminar a compreensão da trajetória
do ensino superior no município e sua relação com a dinâmica
econômica e social da cidade.
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7
Análise das interações espaciais a partir
de uma tecnópole brasileira: o caso do
município de São José dos Campos, SP
Adriane Aparecida Moreira de Souza
Wanderley Messias da Costa
u Introdução

I

nterações, fluxos de mercadorias e de informações e
geração de novas técnicas, produtivas são características que
sempre fizeram parte da existência humana. É certo que o
aperfeiçoamento das técnicas se deu de modo mais rápido a partir
do século XX, ampliando-se a capacidade da produção de bens de
serviços e proporcionando-se maior interação entre as sociedades;
mas tal processo, de modo algum, teve origem nesse século.
No século XVI, com as Grandes Navegações, houve a ampliação do comércio e do intercâmbio entre diferentes regiões do planeta, até então auto-suficientes e com poucas relações entre si. A
partir de meados do século XVIII, a Revolução Industrial iniciou
uma nova forma de produzir e uma nova organização do espaço.
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Nos anos que se seguiram, houve o aprimoramento das técnicas
produtivas e a utilização de novas fontes de energia. Os avanços
dos meios de transportes e de comunicação facilitaram o deslocamento de maiores quantidades de mercadorias, pessoas e informações entre regiões distantes e contribuíram para a organização
de uma nova hierarquia entre os lugares, agora caracterizada pelo
surgimento de lugares produtivos especializados.
Interações e trocas foram temas discutidos no início do século XX por Vallaux. Com propriedade, o autor afirma que a circulação não é somente uma questão econômica, nem somente o
movimento de produtos, mas também de homens, e, com eles,
informações, conhecimento, hábitos culturais e religiosos. No livro “O Solo e o Estado”, Vallaux (1914, p. 267) esclarece:
Desde luego, los hombres no cambian solamente productos;
cambian también pensamientos; la circulación no es solamente económica y más fuera de toda a intervención del Estado; es aún interespiritual, y el cambio de pensamientos no es menos importante
que el de los productos [...].
Em sua análise, Vallaux alerta sobre o papel da informação
como elemento de transformação social, mas, para além dessa
questão, a informação é o elemento que promove o desenvolvimento científico e o aperfeiçoamento técnico. Como produto do
conhecimento, a tecnologia gera mudanças em todos os domínios, mas, sobretudo, no da produção1.
Iniciado após a Segunda Guerra Mundial, o atual período de1. Embora não seja a temática deste trabalho, as palavras de Landes (1998)
são pertinentes para a elaboração de uma análise mais ampla a respeito do
desenvolvimento de C&T na atualidade. Para Landes, o conhecimento é o fator
que diferencia países ricos de países pobres. Ao analisar a questão da saúde em
países pobres, o autor (p. 15) esclarece: “[...] Ciência e tecnologia são as chaves:
quanto mais se dispõe de conhecimento, mais se pode fazer para evitar a doença
e fornecer melhores condições de vida e trabalho”.
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nominado “técnico-científico”2 caracteriza-se pela modernização
das técnicas produtivas via desenvolvimento científico; por novas
formas de relações sociais favorecidas pelos avanços tecnológicos
de setores derivados da eletrônica e pela criação de novas estruturas espaciais, organizadas pelo e para o desenvolvimento tecnológico. Segundo Santos (2004, p. 238):
Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo
tempo técnicos e informacionais, já que, graças à extrema
intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles
já surgem como informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a informação.
No contexto espacial, verifica-se que os lugares mais representativos do período técnico-científico são aqueles em que são
desenvolvidas atividades voltadas à construção do conhecimento
e ao desenvolvimento tecnológico. Nesses lugares são desenvolvidos os insumos necessários à inovação encontrada em bens produzidos por Empresas de Base Tecnológica (EBTs) e nos serviços.
A forma, a organização e o funcionamento conferem a esses
espaços diferentes denominações, tais como polos tecnológicos,
tecnópoles, tecnopolos, parques tecnológicos e cidades da ciência. No entanto, em razão da brevidade deste estudo, recorremos
à concepção de Castells e Hall (2001, p. 31), que, genericamente,
definem esses espaços como “formas específicas de concentración
territorial de innovación tecnológica con un potencial para generar
una sinergia científica y una productividad económica”.
Estudos mostram que, no Brasil, o processo de inovação tecnológica ocorre de forma centralizada. A exemplo da industrialização,
o desenvolvimento de tecnologia é maior nas regiões Sul e Sudeste.
2. Segundo Santos (2004, p. 238), o período técnico-científico foi assim
denominado, no ano de 1968, por Radovan Richta.
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Nessa última e, mais especificamente, no estado de São Paulo, é que
se localiza a maior parte dos municípios portadores de infraestrutura
para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, como é o caso de
São Paulo, Campinas, São Carlos e São José dos Campos, os quais receberam apoio governamental na década de 1970. Conforme Furtado
(2005, p. 43), essa década foi “uma verdadeira idade de ouro para a
C&T, com a formação de numerosos institutos públicos e a promoção
da pós-graduação nas universidades públicas”, contribuindo para que
em Campinas, São Carlos e “sobretudo em São José dos Campos”, fossem criadas estruturas características de polos tecnológicos.
Referente ao município de São José dos Campos, pode-se
afirmar que as bases que deram início ao processo de formação
de um Polo Científico-Tecnológico remontam à década de 1940,
quando o governo brasileiro, por intermédio do Ministério de
Aeronáutica, criado em 1941, escolheu o município para a implantação de uma estrutura propícia à capacitação tecnológica e
industrial do País para o setor aeronáutico.
Com a inauguração, em 1951, do Centro Técnico de Aeronáutica
(CTA), desde 2009, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), por meio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e,
no ano de 1961, do Grupo de Organização da Comissão Nacional de
Atividades Espaciais (GOCNAE), desde 1990, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), foram iniciadas, na cidade, as atividades
voltadas ao desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (C&T) e a produção de conhecimento especializado no setor aeroespacial.
Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), publicados em 2001, comparam São José dos
Campos a cidades como Seattle, nos Estados Unidos, e Toulouse,
na França, no que se refere à projeção regional e internacional que
possuem – em razão da especialização produtiva, coincidentemente “polos aeronáuticos” –, e pela influência que exercem sobre lu222

gares localizados além dos limites de seus respectivos hinterlands.
Com base em pesquisas realizadas em instituições representantes do setor, verifica-se que, por meio do segmento aeroespacial, São José dos Campos desenvolve e estreita relações com
outras localidades e adquire projeção nacional e internacional.
A partir do ITA, INPE, Embraer e de outras empresas do setor, o
município chega a países como a França, EUA e China.
No que se refere a interações, verifica-se, também, que a existência de programas de pós-graduação específicos nas áreas de
Engenharia Aeronáutica e de Ciências Espaciais oferecidos pelo ITA
e INPE gera uma forte demanda por profissionais vindos de outras
regiões do País e do mundo3. Nesse sentido, em uma síntese dos resultados obtidos, este trabalho dedica-se à identificação das localidades mais representativas no processo de interação com o município,
dada a oferta de cursos de pós-graduação pelas referidas instituições.
u ITA e INPE no processo de interação do município
com outras localidades: síntese dos resultados e
principais conclusões
Dados referentes ao período compreendido entre os anos de
1963 e 2004 revelam que 1.560 pessoas concluíram cursos de PósGraduação oferecidos pelo ITA, sendo 1.496 provenientes de instituições nacionais e 64 de instituições estrangeiras. Na década de 1960,
foram identificados 79 concluintes e num período de apenas 4 anos,
entre 2001 e 2004, 368. Em âmbito nacional, a demanda pelos cursos
3. A metodologia utilizada para a aquisição e análise dos dados apresentados
neste artigo é descrita na Tese de Doutorado de autoria de Adriane A. M. de
Souza, intitulada “A especialização do lugar: São José dos Campos, como centro
da tecnologia aeroespacial no País, defendida em 2008, no Departamento de
Geografia Humana da Universidade de São Paulo (USP).
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será sempre maior por profissionais provenientes de outros municípios do estado de São Paulo, seguidos pelo Rio de Janeiro e Minas
Gerais. No entanto, foram identificadas instituições localizadas em
praticamente todo o País, com exceção apenas dos estados do Acre,
Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Alagoas (tabela 1, figura 1).
Tabela 1

– Número de concluintes dos cursos de pós-graduação do

ITA provenientes de instituições nacionais – 1963-2004.

Origem
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro

n° de
concluintes
999
152
108

Rio Grande do
Sul
Pará
Distrito Federal
Paraná
Ceará
Santa Catarina
Pernambuco
Bahia

60
30
22
19
19
15
15
9

Origem
Paraíba
Espírito Santo
Rio Grande do
Norte
Maranhão
Goiás
Mato Grosso
Amazonas
Mato Grosso do
Sul
Piauí
Sergipe
Total

nº de
concluintes
9
8
8
6
5
4
3
3
1
1
1.496

Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do ITA. Elaboração:
Adriane A. M. de Souza.
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Fig. 1

– Localidades no País mais representativas no processo de inte-

ração entre o ITA e instituições de origem dos concluintes dos cursos de
pós-graduação no período de 1963 a 2004. Fonte: Secretaria Acadêmica
de Pós-Graduação do ITA. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

De outros países, a procura pelos cursos será maior por profissionais vindos de instituições localizadas na América do Sul.
Apesar de pouco representativa, a participação de profissionais
provenientes de instituições estrangeiras demonstra que o ITA
manteve interações com instituições de diversas localidades e
que, desse modo, São José dos Campos também desenvolveu interações com países da Ásia e Europa (tabela 2, figura 2).
Do mesmo modo que o ITA, o INPE, a partir do ano de 1968,
com a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu na área de
Ciências Espaciais, contribui para a interação do município com
diversas regiões do Brasil e do mundo.
No período compreendido entre os anos de 1970 a 2004, 1.490
pessoas concluíram os cursos de Mestrado e de Doutorado, sendo
1.424 provenientes de outras localidades do Brasil e 66 de outros
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países. Quando considerado o País, verifica-se que somente não
foram identificados concluintes cujas instituições de origem estão
localizadas nos estados do Amapá e Roraima (tabela 3, figura 3).
Tabela 2 – Número de concluintes dos cursos de pós-graduação do
ITA provenientes de instituições estrangeiras – 1963-2004

n° de
concluintes
Peru
15
Bolívia
10
Equador
5
China
5
Argentina
4
Colômbia
4
Estados Unidos
4
Chile
3
Venezuela
3
Origem

Origem
Paraguai
Itália
Rússia
Índia
Alemanha
França
Ucrânia
Israel
Total

nº de
concluintes
2
2
2
1
1
1
1
1
64

Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do ITA. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

Fig. 2

- Países mais representativos no processo de interação entre

ITA e instituições de origem dos concluintes dos cursos de pós-

226

graduação no período de 1963 a 2004. Fonte: Secretaria Acadêmica de
Pós-Graduação do ITA. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.
Tabela 3 – Número de concluintes dos cursos de pós-graduação do
INPE provenientes de instituições nacionais – 1970-2004

Origem
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande
do Sul

n° de
concluintes
734
197
119

Espírito Santo
Ceará
Amazonas

nº de
concluintes
8
8
6

107

Alagoas

5

Distrito Federal

40

Pará
Pernambuco
Paraná
Paraíba
Rio G. do Norte
Goiás
Santa Catarina
Bahia

32
32
31
28
23
16
11
11

Origem

Mato Grosso do
Sul
Sergipe
Maranhão
Mato Grosso
Acre
Rondônia
Tocantins
Piauí
Total

5
3
2
2
1
1
1
1
1.424

Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do INPE. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.
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Fig. 3 – Localidades no País mais representativas no processo de interação entre o INPE e instituições de origem dos concluintes dos cursos de
pós-graduação no período de 1970 a 2004. Fonte: Secretaria Acadêmica
de Pós-Graduação do INPE. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

Constata-se, ainda, que grande parte dos concluintes estrangeiros dos cursos oferecidos pelo INPE, veio de instituições localizadas na América do Sul, sobretudo do Peru, entretanto, durante os anos de 1970 e 2004, também houve a participação de
profissionais provenientes de instituições localizadas em países
como Índia, Egito, Japão, França e outros (tabela 4, figura 4).
Tabela 4 – Número de concluintes dos cursos de pós-graduação do
INPE provenientes de instituições estrangeiras – 1970-2004
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Origem
Peru
Argentina
Chile
Índia
Colômbia
Egito
Venezuela
Uruguai
Taiwan
Japão

n° de
concluintes
18
10
8
4
4
3
2
2
2
2

Origem
França
Bolívia
Estados Unidos
Indonésia
Inglaterra
Israel
Itália
Rússia
Ucrânia
Total

nº de
concluintes
2
2
1
1
1
1
1
1
1
66

Fonte: Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação do INPE.
Elaboração: Adriane A. M. de Souza.

Fig. 4 - Países mais representativos no processo de interação entre
o INPE e instituições de origem dos concluintes dos Cursos de pósgraduação no período de 1970 a 2004. Fonte: Secretaria Acadêmica de
Pós-Graduação do INPE. Elaboração: Adriane A. M. de Souza.
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Verifica-se, portanto, que o desenvolvimento de atividades
ligadas ao ensino, à pesquisa e à inovação tecnológica, de fato, foi
preponderante para que, ao longo das últimas quatro décadas,
fossem intensificados os fluxos de interação entre São José dos
Campos e outras localidades do Brasil e do mundo.
Considerando esse aspecto e tendo como referência o território nacional, constata-se que é do próprio estado de São Paulo
que provém a maior parte dos profissionais para o aperfeiçoamento nas referidas áreas. Em um período de 41 anos, 2.920
profissionais tornaram-se mestres e doutores pelo ITA ou INPE,
sendo que 59% vieram de instituições de ensino localizadas neste
estado. Observa-se, ainda, que os estados do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais são a origem do segundo e do terceiro maiores grupos de profissionais. De instituições desses estados, 576 profissionais concluíram os cursos, sendo 305 do Rio de Janeiro e 271 de
Minas Gerais, correspondendo a 10% e 9,2%, respectivamente,
do total. Assim, observa-se que, por intermédio dos cursos oferecidos por essas Instituições, o município estabelece interações
com praticamente todo o País, não tendo sido identificados, apenas, registros de instituições de ensino localizadas nos estados do
Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Alagoas.
A participação de estrangeiros nos cursos de pós-graduação é antiga, principalmente quando considerados os dados do
INPE, nos quais encontra-se registrada, no ano de 1971, a conclusão no curso de Mestrado em Ciências Espaciais de um estudante do Egito. Ao longo das quatro décadas analisadas, considerando as duas instituições, foram identificadas 130 conclusões
de estrangeiros, dos quais 97 de outros países do Continente,
sobretudo de países vizinhos, como o Peru, de onde vieram 33
pessoas. Contudo, observa-se que, mesmo em menor número,

230

os cursos também foram procurados por profissionais de países
da Ásia, em especial da China, de onde vieram 5 estudantes; da
Europa, sobretudo da França, com a participação de 3 estudantes e da África, mais especificamente do Egito, de onde vieram 3
estudantes.
A análise dos dados referentes à procura dos cursos de pósgraduação oferecidos pelo ITA e INPE deixa claro que, de fato, a
cidade exerce um papel de relevância na produção e na difusão
de conhecimento científico. A existência de uma estrutura que
favoreça a produção do conhecimento especializado nas áreas de
Engenharia Aeronáutica e Ciências Espaciais é um aspecto que
diferencia a cidade, em relação a outras do País.
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E

ste texto é fruto da reflexão feita pelo corpo docente do Curso Normal Superior, criado pela Universidade
do Vale do Paraíba, no município de São José dos CamposSP, a fim de atender à legislação educacional do país, que passou
a exigir o nível superior para o exercício do magistério, ou seja,
o curso nasceu a partir de necessidades educacionais, políticas e
sociais específicas.
Pesquisas sobre instituições escolares brasileiras desenvolveram-se, sobretudo, a partir dos anos 1990. Representam, hoje,
um tema significativo, no âmbito da história, da sociologia e da
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filosofia da educação. Segundo Nosella e Buffa (2005), esses estudos podem resvalar em frequentes reducionismos, em análises
saudosistas, refletindo um olhar personalista, particularista e em
uma descrição laudatória. Devido ao difícil distanciamento necessário por parte do pesquisador, nesse tipo de pesquisa, torna-se necessário o cuidado para produzir um resultado final crítico
e proveitoso.
O pressuposto metodológico deste artigo está embasado em
um projeto de pesquisa, intitulado: História e Filosofia de instituição escolar: avaliação do Curso Normal Superior. Um dos tópicos desse projeto diz respeito ao levantamento dos estudos sobre
a instituição educativa em foco, realizado a partir do ano 2000,
quando houve o levantamento, a análise crítica da produção legislativa existente e a construção do Curso Normal Superior.
A pesquisa sobre instituições escolares tem integrado o universo relacionado aos estudos da história da educação, buscando, em sua grande maioria e, inicialmente, instituições escolares
antigas e socialmente prestigiadas. Apresenta-se, como preocupação dessa pesquisa, o estudo da história da instituição educacional, que também privilegie, dentre outros tantos aspectos, a
questão legal, o currículo e o perfil do educando. Abrangem-se,
ainda, certos aspectos e características da escola, como a formação dos professores, a evolução do currículo e as inovadoras
experiências pedagógicas.
Dentre as fontes utilizadas, pode-se citar: a legislação, os documentos oficiais da criação da instalação do curso, as memórias dos dirigentes, professores, ex-alunos, os questionários, os
livros didáticos, os diários de classe, os currículos e programas
das disciplinas, os cadernos dos alunos, os materiais didáticos, os
jornais da época e fotografias.
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Sabe-se que os autores que pesquisam a educação a partir de
instituições defendem uma linha metodológica, na qual descreve
o particular, explicitando suas relações com o contexto histórico educacional, político e legislativo dialeticamente relacionado.
Assim sendo, o referencial metodológico que norteou o estudo
do Curso Normal Superior da UNIVAP procurou ilustrar o clima
cultural e educacional do momento da sua criação, assentada na
necessidade de formar professores para a educação infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental. Na descrição desse contexto,
situam-se tendências que influenciam as relações educacionais,
contextos sociais e culturais que, segundo Sanfelice:
Para os positivistas, o dado empírico é um absoluto, um
fim em si mesmo. Não se propõem eles nem o conhecimento, nem a mudança da sociedade como um todo.
Assim, no estudo de uma instituição escolar, o pesquisador positivista se encanta com as fontes e acredita que
os dados falam por si. Sua postura fundamental é descrever fielmente a maior parte de dados da Escola.
O idealismo, por sua vez, supervaloriza a subjetividade
e a intencionalidade humanas. Essa tendência teórica
considera que a ideia é o demiurgo da história. Desse
ponto de vista, o pesquisador, ao retratar a história de
uma instituição escolar, atribui o mérito principal da
sua criação e sucesso, aos fundadores, ao pensamento
dos grandes pedagogos e às atividades formativas daquela específica escola.
Para o estruturalismo, a sociedade é o resultado de um
mero jogo entre estrutura e superestrutura, sem direção
histórica, sem contradições reais e sem riscos. Tanto na
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Grécia clássica, como na sociedade feudal ou na capitalista moderna, o jogo é o mesmo: uma dialética ‘domesticada’, cujo resultado já é conhecido a priori, pois
tese e antítese respeitam necessariamente as regras e os
limites de um jogo.
Pretende-se não apenas registrar o passado, por meio de
uma narrativa baseada em fontes, mas compreender e interpretar a própria educação praticada em um espaço. A singularidade
das instituições educativas mostra e esconde como ocorreu e/ou
ocorre o fenômeno educativo escolar de uma sociedade, em que,
segundo Sanfelice:
o essencial é tentar responder à questão: o que esta instituição singular instituiu? O que ela instituiu para si,
para seus sujeitos e para a sociedade na qual está inserida? Mais radicalmente ainda: qual é o sentido do que
foi instituído?
Muitos de nós talvez aqui nos surpreendamos. Qual é
o significado de instituir? O Dicionário Houaiss (2001)
nos informa: dar formação; educar; instruir ... criar;
fundar ... Então, podemos dizer que se produz um trabalho historiográfico das Instituições Escolares para interpretar o sentido daquilo que elas formaram, educaram, instruíram, criaram e fundaram, enfim, o sentido
da sua identidade e da sua singularidade.
Um curso criado no município de São José dos Campos, na
Universidade do Vale do Paraíba, direcionado à formação docente para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na inauguração do século XXI, ano 2000, significa resgatar as
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questões educacionais do início do século anterior e refletir sobre
elas. Algumas vozes do passado tornam-se presentes em questões
apresentadas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de
1932, como atesta o documento: A reconstrução educacional no
Brasil - ao povo e ao governo, que considerava que, se o educador
tivesse formação mais ampla, poderia:
ver o problema educacional em conjunto, de um ponto
de vista mais largo, para subordinar o problema pedagógico ou dos métodos ao problema filosófico ou dos
fins da educação; se tem um espírito científico, empregará os métodos comuns a todo gênero de investigação
científica, podendo recorrer a técnicas mais ou menos
elaboradas e dominar a situação, realizando experiências e medindo os resultados de toda e qualquer modificação nos processos e nas técnicas, que se desenvolveram sob o impulso dos trabalhos científicos na
administração dos serviços escolares.
Nesse sentido, centrado no documento dos Pioneiros da
Educação Nova, sobre os fins e as finalidades da educação e a formação docente, em especial para os anos iniciais do ensino fundamental, na época, denominado de ensino primário, pensava-se
na necessidade de preparação dos docentes em nível superior:
A preparação dos professores, como se vê, é tratada
entre nós, de maneira diferente, quando não é inteiramente descuidada, como se a função educacional,
de todas as funções públicas a mais importante, fosse
a única para cujo exercício não houvesse necessidade
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de qualquer preparação profissional. Todos os professores, de todos os graus, cuja preparação geral se adquirirá nos estabelecimentos de ensino secundário,
devem, no entanto, formar o seu espírito pedagógico,
conjuntamente, nos cursos universitários, em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nível superior e incorporadas às universidades. (Manifesto dos Pioneiros
da Escola Nova).
Posteriormente, em 1946, consubstanciou-se, com o fim do
Estado Novo, uma Constituição de cunho democrático e liberal
que, na área educacional, adotou-se o preceito de que a educação
é direito de todos, determinando a obrigatoriedade do ensino primário. Inspirações como essas provinham dos princípios proclamados pelos Pioneiros, no Manifesto da Educação Nova.
Somente na década de 1990, com a LDB, é retomada a discussão sobre a formação do profissional da educação infantil e dos
anos iniciais do ensino fundamental. De acordo com Kishimoto
(1998), a formação profissional para a educação infantil ressurgiu com o clima instaurado, após a Constituição de 1988, com
Estatuto da Criança e do Adolescente,com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e com a Lei Orgânica de Assistência
Social. Tais dispositivos legais inseriram a criança de 0 a 6 anos no
interior do sistema escolar, na educação básica, garantindo-lhes
o direito à educação e, consequentemente, impondo ao Estado
a obrigatoriedade de oferecer instituições para essa faixa etária.
Nessa abrangência, Kishimoto (1998) comenta:
A urgência em integrar o cuidado e a educação, buscando dar continuidade à formação da criança em ins-
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tituições diversas – como creches, pré-escolas, classes de
alfabetização, centros de educação infantil, centros de
recreação, casas de infância, entre outras – que convivem neste país continental com profissionais que dispõem, ainda, de precária formação, com grande contingente de leigos, desnuda a premência de reformas
institucionais e preparo dos profissionais.
Historicamente essa formação vinha sendo ofertada
pelos cursos de pedagogia e o exercício profissional, estendido aos egressos dos cursos de magistério, de nível
médio e a leigos.
Pesquisas e estatísticas realizadas no contexto nacional da década de 1990 demonstravam a precariedade da formação dos professores atuantes na pré-escola, conforme tabela e gráfico a seguir:
Tabela 1.

Brasil

%

Total de Professores
Professores com Fundamental
Incompleto
Professores com Fundamental
Completo
Professores com Médio
Completo
Superior Completo Pedagogos

219.593

100%

13.474

6,13

15.984

7,27

146.205

66,57

43.930

20%

Formação de Professores de Pré-escola no Brasil em 1998.

Fonte: Kishimoto (1998).
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De acordo com o gráfico, os professores de pré-escola, no território brasileiro, em grande maioria, representada por 67% eram
egressos do Ensino Médio. A situação em creches ainda era mais
preocupante, conforme atesta Kishimoto (1998):
A situação nas creches é mais complicada. O tradicional
abandono e descaso fruto de uma política de exclusão desses profissionais no campo da educação, reflete-se no contingente de leigos que não se pode precisar pela falta de estatísticas. Mesmo nos grandes centros urbanos, a qualificação
requerida é, ainda, de ensino fundamental. Há, certamente,
um grande contingente que sequer completou o ensino
fundamental. Que soluções serão adotadas? Expulsá-los do
sistema ou aproveitá-los por meio de programas de qualificação em parceria com organizações diversas?
A situação das séries iniciais do ensino Fundamental, principalmente classes de alfabetização, apresentava, em 1998, o se242

guinte quadro quanto à formação dos professores atuantes:
Unidade da Federação
Brasil
%
Total

46.126

100

Fundamental Incompleto

7.107

15,4

Fundamental Completo

6.059

13,13

Médio Completo

28.743

62,31

Superior Completo

4.217

9,14%

Para melhor visualização, esses números podem ser interpretados a partir do seguinte gráfico:

Conclui-se, portanto, que a maioria dos professores atuantes na
pré-escola, ou seja, alfabetizadores, eram egressos do ensino Médio.
A Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos
apresentava corpo docente, em sua grande maioria, com formação em magistério nível médio, para a atuação nas modalidades
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dessa
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forma, com a inauguração do Curso Normal Superior da Univap,
a Prefeitura Municipal assinou convênio assumindo 50% da mensalidade de 100 professores com magistério em nível de ensino
Médio, ficando 30% e 20%, respectivamente, para a Universidade
e educadora.
Considerando os novos desafios voltados à formação de professores no Brasil e, propostos para a Educação Básica, presentes
na LDB/96, desafios esses que orientaram mudanças nos diversos
setores dos meios educacionais, conforme estabelece o art.62 da
LDB -lei 9394:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em nível de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
da educação infantil e nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
Foi nesse contexto que ocorreu a criação do Curso Normal
Superior. O curso teve início no 2º semestre do ano de 2000, tendo
sido criado pela Resolução Nº. 05/CIUS/2000. Foi reconhecido pelo
MEC, pela Portaria nº. 3.304, de 18 de outubro de 2004, e, posteriormente, avaliado pelo MEC com critério máximo de pontuação. O
Normal Superior ofereceu, em sua abertura, 360 vagas, sendo 240 no
Campus Aquarius e 120 no Campus Villa Branca, em Jacareí.
Em sua criação, o curso contou com 281 alunos, chegando
ao terceiro ano com mil alunos. Por meio de levantamento de
dados referentes à matrícula, constatou-se que, até o ano de 2002,
a maior parte dos alunos matriculados no curso Normal Superior
era constituída por pessoas que lecionavam nas redes municipais
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de ensino. Dessas, há desde aquelas que concluíram no período
o Curso de Magistério em nível Médio, até aquelas pessoas que o
concluíram há mais tempo, por exemplo, há trinta anos.
Nas novas turmas de 2003 e 2004, apesar do número de alunos com experiência no magistério oficial ter sido menor, ainda
assim, foram encontradas diferenças significativas em relação à
faixa etária, às experiências anteriores relacionadas ao ensino,
aos centros de interesses, ao domínio de conteúdos específicos
próprios da Educação Básica. Essas questões fazem do Normal
Superior, um curso com características e demandas específicas
diferentes dos outros cursos de licenciatura, o que se refletiu na
metodologia e na organização curricular.
Dessa forma, o curso teve a pretensão, segundo seu projeto
pedagógico, de constituir um fator de concretização do Projeto
Institucional da Instituição, centrado em funções política e ética;
a primeira com o intuito de colocar a educação como fator de
inovação e mudanças na região; e a segunda, de forma que, ao
desenvolver a sua missão, a UNIVAP observasse e disseminasse
os valores positivos que dignificam o homem e a sua vida em sociedade. Ainda relacionado com o Projeto Institucional, o curso
focou a intenção em uma proposta de transformação social e de
comprometimento com a comunidade acadêmica.
Na UNIVAP, o curso Normal Superior compreendeu duas
licenciaturas: a referente à docência na Educação Infantil e a que
se refere à docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Cada uma delas efetivadas mediante a integralização de 2.800
horas, desenvolvidas ao longo de três anos letivos. A matriz curricular foi organizada a partir de dois anos comuns, sendo o último, específico e abrindo-se a possibilidade de o aluno adquirir as
duas licenciaturas no período de quatro anos.
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De acordo com o documento Proposta de Diretrizes para a
formação de professores da Educação Básica, em cursos de nível
superior (MEC, Maio/2000), bucou-se:
elevar a formação ao nível superior, por si só, não é garantia da qualidade esperada. É preciso que essa formação responda de fato às demandas da atuação profissional do professor (...). Para tanto, o domínio da dimensão teórica do
conhecimento para a atuação profissional é essencial, mas
não é suficiente. É preciso saber mobilizar o conhecimento
em situações concretas, qualquer que seja sua natureza.
Essa perspectiva trouxe para a formação de professores o
conceito de competência, o que refletiu não só nos objetivos de
formação de professores, como também na eleição de conteúdos,
na organização dos espaços curriculares, na abordagem metodológica. Assim, o Curso Normal Superior apresentou, como princípios norteadores, os mesmos instituídos pelos quatro pilares da
educação, a saber: aprender a fazer; aprender a ser; aprender a
aprender e aprender a conviver.
Em sua proposta, o Curso Normal Superior orientou-se para
a concretização em uma abordagem centrada nas competências
que, de acordo com Perrenoud (1999), tende a considerar os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas conforme
as necessidades, a fim de que se possam resolver determinadas
situações-problema. É, pois, a capacidade de agir eficazmente, em
um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,
mas sem limitar-se a eles.
O projeto pedagógico do curso fez referência, ao discorrer
sobre a fundamentação teórica metodológica, aos princípios, às
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concepções, aos pressupostos filosóficos e metodológicos que
nortearam e organizaram o processo educacional. O ponto de
partida foi a concepção de conhecimento na qual os demais elementos construtores tornaram-se resultantes de um esforço de
articulação e de busca de coerência entre os fundamentos e as
questões próprias das ações docentes.
Em sua organização curricular, o Curso Normal Superior
privilegiou os conteúdos em suas diferentes dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, bem como o tratamento metodológico dado a eles constituíram instrumentos de construção e
desenvolvimento de competências. A seleção e organização desses conteúdos, como critérios de relevância para o exercício profissional, concorreram para possibilidades de o aluno desenvolver
características inerentes à prática docente, tais como: comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática;
compreensão do papel social da escola; domínio dos conteúdos
relacionados às áreas/disciplinas, objeto da atividade docente,
de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação
interdisciplinar; conhecimento de processos de investigação que
possibilitassem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.
Sabe-se que, na trajetória da formação profissional docente,
delineou-se, ao longo da história, transformações sócio-culturais
proporcionadas pela sociedade brasileira, com as suas novas
realidades e conquistas. Transformações que geraram conhecimentos sociais e culturais que, constantemente, ultrapassaram as
raias delimitadoras das disciplinas curriculares, e que, por isso,
necessitam, pelas suas características, serem articuladas com os
conhecimentos disciplinares, os quais, por si só, não atendem aos
anseios dos diversos segmentos sociais e de suas demandas.
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Sendo assim, evidencia-se, permanentemente, um acréscimo
de exigências à profissão professor, e, dessa forma, exige-se desse
profissional saberes e metodologias de diversos campos de conhecimento, para que ele possa transitar e atuar, proficientemente, com as diversidades que se apresentam no contexto escolar.
Com a promulgação da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB, novas propostas são construídas
para que a formação docente se apresente em igualdade de condições e o professor possa enfrentar os desafios que se configuram.
São engendrados encaminhamentos para que o docente possa
exercer a sua profissão de forma a contribuir com a formação
de cidadãos capazes de construírem conhecimentos e desenvolverem habilidades e atitudes para atuarem, conforme as suas aptidões, nos segmentos sociais, para os quais tenham vocação.
Essa Lei, ao determinar a formação em nível superior de professores que atuavam e que atuariam na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, ocasionou debates, em âmbito nacional, relacionados às concepções de formação docente, dos
quais resultaram diversas propostas relacionadas a essa finalidade.
No entanto, a proposta que se efetivou no campo institucional-educativo não considerou as reivindicações de educadores e
as experiências construídas pelas instituições formadoras brasileiras. Ela trouxe a concepção que reflete as tendências atuais
de formação de professores em nível internacional, desenvolvida principalmente por autores, como, por exemplo, Nóvoa e
Perrenoud, para os quais, existe a necessidade de constituir profissionais voltados à auto-formação docente, em uma perspectiva critico-reflexiva, e que, para isso, devem-se construir competências que deem aos professores condições de transformar a sua
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prática docente, considerando as bases culturais, sociais, científicas e educacionais, de modo autônomo e de maneira criativa.
Criou-se, então, o Curso Normal Superior.
Nesse contexto, novos discentes e professores-alunos se matricularam nesse novo curso, o qual objetivava, principalmente,
em relação a estes, transformar-lhes a prática profissional docente, em virtude das exigências da atual escola; e, em relação aos
demais alunos, formar novos professores que deveriam ser capazes de lidar com as diversidades que se apresentavam, naquele
momento, na instância escolar.
Nesse contexto, as turmas que se formaram para cursar o
Normal Superior eram, em sua maioria, compostas por alunos-professores que, em virtude da exigência da Lei, voltaram aos
bancos escolares, devido à necessidade de um título específico, de
nível superior.
E dessa nova clientela, principalmente a composta por alunos que já se encontravam ministrando aulas e que foram, diretamente, atingidos pela nova LDB, pôde-se coletar relatos diversos,
como, por exemplo:
Vim para este curso por força da Lei, mas valeu à pena, pois
mudei, radicalmente, a minha prática docente; Agora me sinto,
realmente, um mediador, deixei de ser transmissor de conhecimentos e estou, de fato, me dando muito bem com os meus alunos e eles estão, realmente, aprendendo.
Já os que não se encontravam, naquele momento, em sala de
aula, perceberam e vivenciaram as novas metodologias, e trouxeram significativas contribuições, ao interagirem com os demais colegas de sala de aula
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O Curso Normal Superior proporcionou a toda a sua clientela
a visão de que um professor necessita mais do que um curso médio
pode lhe proporcionar. Apontou para a emergente necessidade dos
educadores acompanharem as mudanças ocorridas socioculturalmente e as descobertas realizadas nos diversos campos de conhecimento e, desse modo, serem capazes de refletir sobre a sua práxis
e de perceber a necessidade constante de repensar a sua atuação,
para que seu trânsito e atuação se deem de forma proficiente, com
as diversidades que se apresentam no contexto escolar, para que,
dessa forma, façam a diferença no campo educacional brasileiro.
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9
Por uma História da Educação:
Acervos Escolares e Memória
Zuleika Stefânia Sabino Roque
Maria Aparecida Papali
Nara Rubia Martins
Carlos Eduardo de Quadro
Suele França Costa
u Acervo: campo de pesquisa, espaço de memória...

O

Acervo Escolar, como objeto de interesse da
História, precisa ser compreendido além de sua função
administrativa e burocrática. O corpus documental produzido por uma escola, ao longo de sua existência, é fonte rica em
instrumentos para a compreensão do cotidiano da Instituição,
bem como para a assimilação das relações e dos processos históricos vivenciados pela comunidade na qual a Escola está inserida.
A cidade e o modo como os sujeitos sociais se articulam no
contexto histórico têm influência decisiva no ambiente escolar.
Tais influências, por sua vez, permanecem, mesmo que de forma
subjacente, registradas na documentação.

253

Sendo assim, a viabilização do acesso ao material produzido
nas escolas não significa apenas a preservação da memória de
uma instituição isolada, mas significa a manutenção da História
de uma instituição que possui imbricações e interconexões com a
dinâmica social, histórica, política e econômica da cidade.
De acordo com a historiadora Nadia Gaiofatto Gonçalves:
Documentos oficiais, como atas ou relatórios, por
exemplo – [...] registram e constituem a cultura material escolar, específica daquela instituição [...] são testemunhos da vida institucional, da sua cultura e memória, com as particularidades da escola que os produziu;
[...] deve-se ‘sem deixar de integrá-la na realidade mais
ampla que é o sistema educativo, contextualizá-la,
implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma região, [...] por fim sistematizar e (re)
escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico’ (Gonçalves,
2006, p. 3).

u Especificidades e dificuldades do corpus
Para que se compreenda a importância da documentação escolar, algumas características do corpus1 precisam ser
consideradas.
Em primeiro lugar, a escola deve ser entendida como um es1. Entenda-se Corpus Documental como o conjunto de documentos à
disposição do pesquisador; neste caso específico, o acervo escolar.
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paço no qual os poderes públicos desenvolvem suas propostas
ideológicas. Dessa forma, a documentação escolar jamais poderá
ser considerada um mero registro ou uma fonte “neutra”, pois sua
finalidade específica se congrega, inevitavelmente, ao projeto de
um governo que é mediador do sistema educacional. Sendo assim, de acordo com Le Goff:
[...] O documento não é inócuo. É antes de mais nada
o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante
as quais continuou a viver, esquecido, durante as quais
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio
(Le Goff, 1990, p. 472).
Da mesma forma, é preciso compreender que o ambiente escolar é um campo de sociabilidade, no qual os modos de pensar
de uma comunidade (cidade) são vivenciados. Contudo, embora
comungue de diversos elementos culturais oriundos da comunidade no qual se insere (já que se origina dela), possui sociabilidades e dinâmicas que lhe são peculiares. De acordo com a
historiadora Maria João Mogarro:
As instituições escolares têm-se vindo a afirmar como
microcosmos, com formas e modos específicos de organização e funcionamento. As escolas são estruturas
complexas, universos específicos, onde se condensam
muitas das características e contradições do sistema
educativo. Simultaneamente, apresentam uma identidade própria, carregada de historicidade, sendo possível construir, sistematizar e reescrever o itinerário de
vida de uma instituição (e das pessoas a ela ligadas), na
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sua multidimensionalidade, assumindo o seu arquivo
um papel fundamental na construção dessa memória
escolar e da sua identidade histórica (Mogarro, 2005:
104-105).
De fato, a comunidade escolar tem um “modo de pensar”
próprio, que se articula com os projetos político-ideológicos municipais, estaduais e nacionais, e dialoga com as sociabilidades locais, sendo constantemente permeada por essa cultura.
u Tipos documentais e suas possíveis leituras
A gama documental presente em um acervo escolar é bastante extensa, compreendendo desde Livros de atas de reuniões
pedagógicas, Livros de Cadastro e Matricula de alunos, livros de
ponto de funcionários, mapas de movimento, livros de registro
de expedição, certificados de conclusão de curso, folhas de pagamento, prontuários de alunos e professores, até fotografias, jornais, cadernos de alunos, bandeiras etc.
Este estudo busca demonstrar, por meio da análise de documentos oriundos dos Acervos Documentais da Escola Estadual
Olímpio Catão (o primeiro Grupo Escolar de São José dos
Campos) e da Escola Estadual João Cursino, as múltiplas possibilidades que os documentos escolares podem oferecer aos interessados na história da educação no município, bem como na
própria história da cidade.
u Atas
O excerto a seguir foi extraído do Livro de Atas da
Congregação de Professores da E.E. João Cursino:
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Ata da segunda Reunião da Congregação dos
Professôres do Colégio Estadual e Escola Normal “Cel.
João Cursino” de São José dos Campos. Aos vinte e quatro dias do mês de março de mil novecentos e sessenta,
às dez horas, na sala de Biblioteca dêste estabelecimento reuniu-se a Congregação sob a presidência de Sr.
José Madureira Lebrão, muito digno diretor [...] O Sr.
Presidente iniciou os trabalhos lendo um telegrama do
Sr. Secretário da Educação que autorizou a instalação
do Curso Colegial Noturno nêste estabelecimento, para
atender ao pedido dos alunos de Sant’ana que alegavam
não poder frequentar o curso colegial, por trabalharem
durante o dia. Leu em seguida o Sr. Presidente um ofício
da Seccional de Taubaté solicitando informações sôbre
as condições gerais do prédio para o funcionamento do
Colégio à noite. O curso deverá ser instalado até o dia
trinta e um do corrente. Julga no entanto o Sr. Diretor
importante essa instalação, de que à noite funciona no
prédio um curso superior, que além de manter estudantes de mentalidades diferentes, agrava-se ainda
o fato, digo, agrava-se ainda mais o caso, pelo fato de
virem muitos dêles de localidades as mais diversas,
inclusive da Capital, trazendo como conseqüência,
para o meio de adolescentes ainda em formação, costumes e ideias completamente em desacôrdo com a
orientação dêste estabelecimento (Acervo da E.E. João
Cursino, Livro de Atas da Congregação de Professores,
Set/1958 à Abr/1961, Grifo Nosso).
Interessante verificar a preocupação da Instituição com a
chegada de “ideias” e “mentalidades” da Capital. Tal preocupação
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é bastante compreensível, no contexto da década de 1960, período no qual a cidade de São José dos Campos crescia econômica
e industrialmente, atraindo um considerável contingente populacional de outras localidades. Esse fenômeno se deu por conta
do processo de descentralização industrial na Grande São Paulo,
conduzido pelo governo federal, no sentido de planejar o desenvolvimento econômico de outras regiões do país, a partir da industrialização (Souza e Costa, 2010, p. 91).
As Atas da E.E. João Cursino também nos permitem compreender um pouco da cultura escolar no contexto da década de 1960.
Verifica-se, por exemplo, uma constante necessidade de se manter a
disciplina e a ordem no ambiente escolar. Em Ata, datada de 1º de
março de 1961, tem-se um trecho bastante elucidativo: “Os professores não deverão adentrar a sala de aula sem que a classe esteja em
silêncio, de pé, à espera do mestre.” (Acervo da E.E. João Cursino,
Livro de Atas da Congregação de Professores, Set/1958 à Abr/1961).
Outro detalhe interessante encontra-se na Ata de 10 de fevereiro de 1961, no qual um coronel do CTA é convidado a proferir
uma palestra na escola:
Também o senhor Presidente aventou a ideia de convidar o Senhor Coronel Sobral do Centro Técnico da
Aeronáutica a fim de proferir a primeira aula do ano,
ou seja, a aula inaugural do estabelecimento para o ano
de mil novecentos e sessenta e um. A ideia foi aplaudida
plenamente pelos presentes (Idem, Ibidem).
São constantes, nesses documentos, citações sobre o CTA,
bem como sobre o ITA, numa clara busca pelo fortalecimento de
uma cultura tecnológica dentro na escola, como visto, também,
em ata de 10 de maio de 1960:
Inicialmente, o Senhor presidente participou aos pre-
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sentes que conseguira da direção da biblioteca do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica um estágio de
quinze dias para os alunos do nosso estabelecimento
(Idem, Ibidem).
A figura a seguir trata-se de um termo de abertura de Ata de
Inauguração do novo prédio da escola, datado de 27 de julho de
1967 (data do bicentenário da cidade2):

Fig. 1 - de Ata de Inauguração, 1967. Fonte: Acervo E.E. João Cursino.

Percebe-se nesse trecho uma insistência no tradicionalismo
2. Comemorada a partir da elevação da localidade à Vila de São José do
Parahyba no ano de 1767 (Oliveira et al., 2010). Para aprofundar-se no assunto,
recomendamos a leitura do capítulo 2 do terceiro volume dessa coleção.
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da escola: um “velha instituição” com “roupas novas, que, no entanto não alterarão sua tradicional seriedade” (Idem, Ibidem).
Pode-se entrever nesses documentos um pouco da realidade
do E.E. João Cursino na década de 1960: uma instituição que se
articula entre o tradicionalismo e a busca pela modernização, imposta pelo contexto histórico, e que revela, subjacentemente, em
seus registros, essa relação por vezes conflituosa.
A presença militar na escola é também constante. Não por
acaso existe entre os documentos um livro destinado ao registro
dos certificados de reservista dos funcionários.

Fig. 2: Termo de Abertura do livro registro dos certificados de reservista, 1945. Fonte: Acervo E.E. João Cursino.
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u Imagens
No acervo da Escola Estadual Olímpio Catão, encontrou-se uma série de fontes iconográficas, que permitem diversas
discussões.
A figura 3, cuja data não se pode precisar, mas que provavelmente, remonte aos primeiros anos da escola (fundada em 1896),
trata-se da fotografia de uma das classes masculinas.

Fig. 3 - Classe masculina , s/d. Fonte: Acervo EE Olímpio Catão.

Repare-se que existe apenas um aluno negro na classe e que
ele é o único a trajar uma blusa sem gola, bem mais simples que
as dos demais alunos. Lembrando-se que essa fotografia provavelmente foi tirada poucos anos depois da abolição, não é difícil
compreender o porquê desse fato.
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Na figura 4, observa-se, novamente, a existência de apenas 1
aluno negro, contudo percebe-se a presença de diversas crianças
com traços orientais.

Fig. 4 - Classe masculina, 1952. Fonte: Acervo EE Olímpio Catão.

A análise das fotografias serve de ponto de partida para discussões
sobre a questão racial no início do século XX, ou, ainda, sobre os significados da imigração japonesa na cidade de São José dos Campos.
u Jornais
Outro tipo documental encontrado no acervo da EE Olímpio
Catão são os jornais internos. O jornalzinho “A formiguinha”, datado de 1971, é extremamente emblemático para esta análise.

Fig. 4 - Jornal “A Formiguinha”. Fonte: Acervo EE Olímpio Catão.
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Em meio ao regime militar, o jornal escolar traz fortes referências ao patriotismo. Já na matéria de apresentação, termos
como “entusiasmo cívico” e “militância” são empregados.
Êste é o primeiro número de O “Formiguinha”, cujo nome foi
escolhido por votação pelos alunos, numa bela demonstração de
entusiasmo cívico e que hoje, apresentamos a eles, às professôras
e senhores pa’s, que se interessam por assuntos escolares. Será um
jornal mensal e deverá ser esperado ansiosamente por todos que
aqui militam.” (A Formiguinha, nº 1, 1971, p. 1, Grifo nosso).
Na sequência, um artigo intitulado “Como eu, criança, sirvo
a minha Pátria” (A Formiguinha, nº 1, 1971, p. 3), encimado pela
máxima “Quem não vive pra servir, não serve pra viver” (Idem,
Ibidem), completa a publicação:

Fig. 5 - Jornal “A Formiguinha”. Fonte: Acervo EE Olímpio Catão.

263

Outro interessante jornal interno é o “Bôa Vontade”, datado
de 1947. Nessa publicação percebe-se um incentivo crescente ao
trabalho, à disciplina e à competição.

O trabalho [...] quem não trabalha não é digno de viver.
Todos nós temos que trabalhar, e
devemos trabalhar com
amôr. Quem não trabalha mais tarde poderá tornar-se um ladrão
ou um assassino, um infeliz. Quem não traha e vive a custo do
trabalho alheio é um parasita [...]
Fig. 6 - Jornal “Bôa Vontade”, 1947. Fonte: Acervo EE Olímpio Catão.
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Analisando-se as informações contidas nos jornais, consegue-se perceber dados sobre a economia joseense na década de
1940. O jornal traz um “calendário agrícola” assinado por um
aluno do 3º ano masculino, revelando a predominância rural do
município:
Plantar feijões e capíns. Na horta pouco se pode plantar durante esse mês [...] chegar terra, estrumar, regar. [...] Invernar
bois magros (Bôa Vontade, nº 1, 1947, p. 3).
u Conclusão
Verifica-se, portanto, a importância da preservação dos
documentos nas escolas, por meio de acervos organizados.
A relevância dos acervos escolares ultrapassa uma simples
organização, uma vez que os documentos possuem um grande
valor histórico, em virtude do contingente de informações que,
direta ou indiretamente, vinculam-se ao cotidiano escolar, às ideologias incutidas na sociedade, ao plano de governo e projetos
políticos da época, às questões econômicas, políticas e sociais etc.
De fato, os acervos escolares, em seus mais diversos tipos
documentais (jornais, atas, mapas de movimento, diários de
classe, cadernos antigos etc), propiciam criar uma compreenssão da dinâmica social, na qual atores, antes anônimos, passam
a contribuir historicamente para o entendimento do cotidiano
escolar e da sociedade.

s
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S

egundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(lei n.º 8.069/1990), em seu artigo 53, a educação é um
direito que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa,
ao preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para
o trabalho. O referido dispositivo legal, também, assegura às
crianças e aos adolescentes, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, obrigatoriedade e gratuidade do
ensino fundamental, inclusive aos que a ela não tiveram acesso
na idade própria.

269

Mesmo como todo o aparato legal, o analfabetismo ainda faz
parte da realidade brasileira. Em pleno século XXI, são cerca de
20 milhões os analfabetos e a essa quantia ainda se somam outros
brasileiros que possuem apenas rudimentos da leitura e da escrita.
Várias foram as mudanças na política de alfabetização nos
últimos anos. No estado de São Paulo, ocorreu a implantação do
Ciclo Básico (decreto n.º 21.833/83), que integrou e passou a ver
de forma contínua a aprendizagem como um processo nas duas
primeiras séries do ensino fundamental.
As pesquisas sobre o analfabetismo brasileiro utilizaram dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), de 2000. Um marco importante nos estudos sobre alfabetização foi a publicação do livro Psicogênese da
Língua Escrita, de Emília Ferreiro, em 1984, que influenciou nas
políticas públicas de formação inicial e continuada para professores alfabetizadores.
A Psicogênese possibilitou a compreensão do processo de
aquisição da lectoescrita, serviu de base para que os educadores
percebessem como organizar, didaticamente, as situações de prática, tanto da leitura como da escrita, a tipologia textual mais adequada à determinada fase e as questões ortográficas e gramaticais.
Nesse percurso histórico, as políticas pedagógicas apontaram
caminhos. Os materiais e guias curriculares produzidos para a
alfabetização, até então, evidenciavam uma visão estereotipada e
idealizada de aluno e de escola. Acreditava-se que o aluno nada
trazia na sua bagagem sócio-cultural e de falante ativo. A escola,
representada na figura do professor, colocava-se como detentora
do conhecimento.
A escola, tal qual a concebemos, é uma instituição recente,
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principalmente quando nos referimos à escola pública. Sabe-se
que, a partir de 1960, foi quando ela se comprometeu, de fato, a
assumir a alfabetização das classes populares.
A garantia e o acesso à leitura e à escrita, por parte de toda
a população brasileira, estão constantemente na pauta de planos
de governos. Apenas o discurso a favor da escolarização básica
da população não basta. Faltam ações efetivas e continuidade em
projetos educacionais, que são, muitas vezes, interrompidas por
questões partidárias.
O período compreendido entre o término da Segunda
Guerra Mundial e o Regime Militar no Brasil é marcado por várias reformas no Ensino, a maioria delas fruto de encomenda do
governo brasileiro a organizações internacionais, tendo como
objetivo a democratização do ensino e, consequentemente, a garantia do acesso à escola pública a todos os cidadãos brasileiros.
Pela primeira vez, no Brasil, essa possibilidade parecia viável. Para
alcançar esse objetivo, a iniciativa privada foi chamada a participar. Resgatou-se, nesse momento, a concepção social do Brasil
Colônia: às camadas populares subalternas, eram reservados os
trabalhos braçais e o acesso à escola pública; às camadas superiores dominantes, eram oferecidos, em escolas particulares, o trabalho teórico e a elaboração do planejamento intelectual.
As reivindicações feitas pela classe média por maior número
de vagas para a universidade tiveram como resposta a reorganização do Sistema Educacional Brasileiro, direcionado a cursos de
nível técnico, pois, consumada a instalação das empresas multinacionais no País, buscava-se mão-de-obra especializada, visto que
“as forças produtoras e as relações de produção, características do
capitalismo, somente se concretizam e expandem num universo
de valores, ideias, noções e doutrinas apropriadas” (Ianni, 1976).
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Com a obrigatoriedade do então chamado ensino de primeiro
grau, o Estado abarcou a responsabilidade pelo ensino público dirigido às classes populares da sociedade brasileira. Com essa medida, ampliou-se o acesso à escola pública, e consequentemente:
a expansão das matrículas provocou mudanças no cenário tradicional da escola: salas maiores, períodos
intermediários, recrutamento de novos professores;
muitos egressos de instituições de ensino precárias;
tumultos no processo de adaptação às mudanças curriculares e aos critérios de aprovação, enfim um conjunto de fatores que dificultou a compreensão do que
havia de mais relevante acontecendo no cenário escolar
(Branco, 1997).
A escola pública brasileira entrou em um período que, mais
tarde, se denominaria, não muito apropriadamente, redemocratização do ensino.
Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei número 9394/96,
que trata da organização do Sistema de Ensino e de uma Base
Curricular Comum para todo o território brasileiro, sob a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
A LDB possibilitou a reorganização do Ensino na Rede
Estadual, por meio da Deliberação do Conselho Estadual de
Educação (CEE) n°9/97, que se refere aos oito anos iniciais de escolaridade do Ensino Fundamental, compreendendo uma estrutura didática organizada em dois segmentos: O Ciclo I refere-se
aos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental; o Ciclo II, aos
quatro anos finais do Ensino Fundamental.
Nos ciclos, a forma de educação escolar é a de Progressão
Continuada. Para compreender melhor o ensino em ciclos, é ne-
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cessário o conhecimento da Teoria do Desenvolvimento de Piaget
e colaboradores. Para esse autor:
a ação humana consiste neste movimento contínuo e
perpétuo de equilibração. É por isto que, nas fases de reajustamento ou equilibração inicial, se pode considerar as
estruturas mentais sucessivas que produzem o desenvolvimento como formas de equilíbrio, onde cada uma constitui um progresso sobre as precedentes. Mas também é
preciso compreender que este mecanismo funcional, por
mais geral que seja não explica o conteúdo ou estrutura
das diferentes necessidades, pois cada uma dentre elas é
relativa à organização do nível considerado (Piaget, 1989).
Sendo assim, os interesses de uma criança dependem, a cada momento, do conjunto de noções adquiridas e das disposições afetivas,
já que estas tendem a completá-la em busca de melhor equilíbrio.
Dessa forma, por meio dos ciclos e pelo regime de progressão
continuada, é possível desenvolver uma ação pedagógica alicerçada na aprendizagem, a fim de deslocar o foco do processo do
ensino para o da aprendizagem; ou seja, a meta agora é o processo
de construção da aprendizagem, não mais a simples identificação
das dificuldades como condição individual do aprendiz.
O percurso identificado pela trajetória de escolaridade dos alunos das classes populares na escola pública tem sido permeado, em
grande porcentagem, pelo fracasso, salvo experiências isoladas, que
se constituem em ilhas de excelência. Os resultados necessitam ser
analisados para que se possa reverter essa realidade, uma vez que a
exigência do mundo globalizado aponta para cidadãos não só alfabetizados, mas também letrados.
Nesse panorama de espaço-tempo, em que a educação ocorre,
pretende-se tecer considerações relacionadas à prática de alfabetiza-
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ção no contexto atual - após as contribuições da psicologia genética de Piaget; os quase vinte anos da publicação das ideias sobre a
Psicogênese da aquisição da leitura e escrita, estudada por Ferreiro e
Teberosky, nos anos 80, para os quais, o processo de ensino e aprendizagem é estudado a partir do sujeito cognoscente, acrescentando-se
as contribuições das áreas da sociologia, psicolinguística, psicologia
que, de forma rica e sólida, aprimoraram as nossas visões acerca do
processo de ensino e aprendizagem da língua materna, -, centrando-se, agora, no modo como a criança aprende.
Acrescente-se a esse contexto, particularmente, as nossas investigações como professores alfabetizadores e “formadores de formadores”, uma vez que utilizamos, em nossa prática docente, as contribuições relativas ao Letramento, termo saído da psicologia social e que,
gradativamente, vai se incorporando ao conceito de alfabetização.
Pretende-se, a partir deste texto, entender e investigar o saber e o fazer sobre a alfabetização, tarefa sempre árdua, quando
o ponto de partida é o “não encerrar o assunto” e sim revisitar as
questões incomodativas inerentes a esse processo.
Revendo as formas tradicionais, pelas quais a alfabetização se
realizou no contexto escolar, percebemos que, antes dos anos oitenta, a questão central que se apresentava era o crédito que os educadores depositavam na eficácia dos métodos analíticos e sintéticos.
Encontra-se no pensamento de Ferreiro a constatação dessa valorização sobre o método, no imaginário do professor. Para essa autora:
a preocupação dos educadores tem-se voltado para busca do ‘melhor’ ou mais eficaz deles, levando-se, assim,
uma polêmica em torno de dois tipos fundamentais:
métodos sintéticos, que partem de elementos menores
que a palavra, e métodos analíticos, que partem da palavra ou unidades maiores (Ferreiro, 1991).
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No final da década de 1970, a Secretaria Estadual da Educação
do Estado de São Paulo (SEE/SP) realizou pesquisas para identificar e quantificar a extensão dos problemas da repetência e de
evasão. Os resultados mostraram que mais de 40% de crianças
eram reprovadas no primeiro ano. Esse quadro apresentou-se
mais crítico nas regiões em que se concentrava a população menos favorecida, a periferia urbana, onde os índices porcentuais
apontaram para 70% dos alunos.
A Secretaria de Estado da Educação, após extenso período,
em que os educadores se viram apartados do debate e da reflexão educacional, em virtude do excessivo centralismo vigente em
nossas políticas públicas e do autoritarismo, embutidos nessas
mesmas políticas, vigentes em todo o país, estampadas diretamente na administração da rede pública de ensino, assistimos,
a partir de 1983, ao reinício de um longo processo de discussão
que, pode-se dizer, perdura até hoje no sistema de ensino paulista.
Nesse ano, o parecer do Conselho Estadual de Educação, CEE
n°1913/83, publicado no Diário Oficial de 31/12/83, aprovou a implantação do Ciclo Básico (CB), na rede estadual de ensino. No
início do ano letivo de 1984, o Ciclo Básico foi implantado. A SEE/
SP, ao optar pela aprendizagem em ciclo, respaldou-se nos trabalhos de desenvolvimento humano de Piaget e na pesquisa sobre a
construção da escrita de Ferreiro e Teberosky, resultados socializados na década de 1980. Como primeira meta para a superação
dos problemas de aprendizagem dos alunos das classes populares,
foi buscar fundamentação teórica que fosse mais adequada à realidade da escola pública. Ancorada em aportes teóricos, a Secretaria
deliberou que as crianças passariam a ficar seis horas/dia na escola.
As discussões iniciadas na década de 1980 e a proposta de
reorganização do sistema por intermédio do Ciclo Básico e da
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Jornada Única, instituída pelo Decreto nº 21.833 de 28/12/83 caracterizando-se por integrar, de forma contínua, o processo de
ensino e aprendizagem correspondente às duas primeiras séries
do primeiro grau -, propiciaram a reorganização gradativa do
trabalho escolar, de forma a tratar adequadamente as necessidades de aprendizagem dos alunos, no decorrer do período dos dois
primeiros anos letivos de escolarização.
O objetivo, então, era o de avançar nas concepções e crenças
dos educadores, para que se conscientizassem de que o ensino
da língua materna era muito mais que uma questão de método.
Para isso, foram produzidos materiais instrucionais, especialmente para a área de alfabetização, pela CENP (Coordenadoria
de Estudos e Normas Pedagógicas). Esses materiais expressavam,
e guardam, até hoje, as marcas, concepções e ações políticas de
uma época, deixando-nos compreender as intenções acerca do
processo de aquisição da leitura e da escrita.
Após esse período de reflexão, advindo dos conhecimentos
trazidos pelas pesquisadoras Ferreiro e Teberosky, os quais se
pautam nas contribuições da psicologia genética de Piaget, começamos a centrar nossas ações e nossa concepção de conhecimento e de alfabetização a partir do sujeito aprendiz, a maneira
como ele organiza o aprendizado. Seus conhecimentos prévios a
respeito da linguagem começam a ser investigados e considerados
na concepção dos educadores.
As concepções piagetianas apontam que o sujeito cognoscente busca apreender e compreender, por meio dos seus próprios mecanismos, em interação com o mundo. Por conseguinte,
a representação de aprendizagem e a intervenção docente nem
sempre coadunam com o tempo interno de aprendizagem dos
sujeitos aprendizes, o que acaba justificando a consolidação e a
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manutenção, na escola, do trabalho por seriação e não por ciclo.
Percebe-se, dessa forma, que há um descompasso entre o que é
teorizado e aquilo que, posteriormente, é oficializado, como foi o
caso da proposta do Ciclo Básico.
Sabemos da complexidade que é intervir na crença dos fazeres
pedagógicos dos educadores, o quanto prescrever um currículo, fazer
uma proposta ou mesmo estabelecer diretrizes educacionais é mais
profundo e complexo do que se pensa. Esse se constitui no grande desafio da academia, de quem pensa educação: estabelecer o equilíbrio e
a consonância entre a teoria, a prática docente e o real cotidiano multifacetado do universo da instituição escolar e seus protagonistas.
Vivemos, pela nossa história de descontinuidade política, em
constante transição em relação ao caminho do aprendizado da
língua materna, e, como aponta Freire:
a transição se torna então tempo de opções. Nutrindo-se
de mudanças, a transição é mais que mudança. Implica
realmente a marcha que faz a sociedade na procura de
novos temas, de novas tarefas ou, mais preciosamente,
de sua objetivação (Freire, 1989).
Em relação ao aprendizado da lectoescrita (aprendizado da
leitura e da escrita), temos observado que os métodos tradicionais
de alfabetização vêm, ainda, insistindo na afirmativa de querer
ensinar essa competência, de forma empírica, a partir da verbalização, treino visual e motor, e da demonstração reiterada e repetitiva da relação existente entre a escrita alfabética e os aspectos
sonoros da fala. Partem do pressuposto de que essa relação pode
ser ensinada por meio do ensino descontextualizado e mecânico,
do vínculo entre as letras e os fonemas, como se essa relação fosse
aprendida passivamente, e não como fruto de construção real em
interação com a linguagem escrita.
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Esse conceito só reafirma a limitação do termo alfabetização,
como vem sendo entendido e praticado ainda hoje na escola domínio do código da leitura e da escrita. Nesse momento, ressaltamos a importância dos estudos acerca do letramento - denominação cunhada em 1996, segundo Soares (1998), por Kato, e
que vem sendo utilizada na educação e nas ciências linguísticas,
a partir da segunda metade dos anos oitenta. No Brasil, a pesquisa sobre letramento vem sendo desenvolvida principalmente por
Ângela Kleiman e Magda Soares, com o objetivo de explicar o
efeito social da escrita nos estudos sobre alfabetização.
Para definir o termo Letramento, recorremos à obra de
Magda Soares “Letramento: um tema em três gêneros”, na qual,
a partir de estudos de outros autores, a autora busca pontuar o
termo no campo da Educação e das Ciências Linguísticas.
Nesse sentido, a escrita é vista, dentro do Letramento, como um
processo de real democratização da cultura, e não apenas como um
objeto da atividade escolar. O letramento traz à tona o caráter social
da escrita: extrapola o caráter limitador da alfabetização, por abarcar
e legitimar estratégias e vivências construídas e desenvolvidas pelo
sujeito no seu cotidiano para situações de uso da leitura e da escrita.
Entendemos o letramento como uma possibilidade real, em
que o ser humano vivencia a função social do uso da leitura e
da escrita, reafirmando o caráter ancestral de aprender e viver
em grupo próprio de sua espécie, uma vez que, segundo Colello
(1995, p. 11), “ao contrário dos animais, cujas bases fisiológicas
determinam suas possibilidades e limites, o homem conta com
um equipamento não corpóreo – a razão – que lhe permite uma
infinidade de oportunidades na manifestação de si”.
Encontramos, ainda, na mesma autora que:
aproveitando-se da tradição, das convenções e das con-
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quistas de seus antepassados, a cultura é construída a
partir de intercâmbios entre os homens. Ela seria impossível se o indivíduo encerrasse em si a sua história
de vida. (Colello, 1995).
Alfabetizar e letrar, a partir da demanda de que a sociedade
necessita, é o grande desafio da educação do nosso século. Desafio
para países como o Brasil, em que se atravessa o limiar do caos
educacional com um grande contingente de analfabetos, incluindo-se, nesse contexto, crianças, jovens e adultos.
Acreditamos que, ao trabalharmos a aquisição da leitura e da
escrita, com o objetivo de alfabetizar letrando, a escrita cumpre
a sua função social, em uma direção transformadora, que aponta
caminhos, que alerta, que não fica restrita à sala de aula, Que esses
conhecimentos e ensinamentos gerados voltem-se para o mundo
como possibilidade de interferência e transformação, para que,
de forma coletiva e crítica, todos o repensem e exercitem o processo de uma cidadania, de fato, cidadã.
Assim sendo, os textos, no processo de ensino e aprendizagem, relacionado à aquisição da escrita, requerem nova dimensão de produção e de abordagens, e, consequentemente, um novo
professor/mediador, para a construção de uma nova sala de aula.
Kaufman e Rodriguez (1995), quando nos falam dos
textos e das funções da linguagem, apontam para as diferentes
intenções do emissor, que essas unidades comunicativas contêm.
Ou seja, os textos, às vezes, informam-nos, em outras, convencemnos, ou, ainda, querem seduzir-nos. Para essas autoras:
o texto é o tapete: combina diferentes recursos da língua, combina diferentes classes de ações, seleciona palavras, privilegia determinadas relações sintáticas, etc.
para transmitir diferentes intenções. Estes tecidos, estas
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tramas, são a narrativa, a argumentação, a descrição e a
conversação (Kaufman e Rodrigues, 1995).
Pensarmos nessa dimensão de produção textual conduz-nos
a um determinado modelo de educador. Perguntamos, que modelo de professor/educador seduz o seu aluno por esse caminho,
por essa trilha de encantamento com as letras?
Acreditamos, também, que é aquele educador que vê e concebe
os seus alunos com capacidades - como as suas -, de olhar, sensibilizar-se e de querer falar sobre o mundo que o cerca; é aquele que pesquisa, que busca alimentar-se, que consegue ver as reais necessidades
e prazeres da leitura e da escrita. Ou seja, o educador que se apresenta
para o seu aluno o conceber-se como modelo: de leitor, de escritor,
de mediador, no seu processo de construção de conhecimentos.
Dessa forma, a sala de aula, para possibilitar a aprendizagem,
não deve e nem pode resumir-se a um espaço físico nas
dependências escolares, na qual se colocam carteiras “geralmente
na mesma posição” e lousa. Local em que os alunos entram,
sentam-se, ouvem, repetem, copiam e saem.
Em contrapartida, a sala de aula deve ser concebida como um
espaço onde se dá a inter-relação professor e alunos, alunos e alunos, acreditando que, de fato, nesse lugar, e a partir dele, aconteça
um diálogo dinâmico entre os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem e todos saiam modificados, a cada encontro; onde o
olhar de cada um consegue recortar e enxergar coisas (antes nunca
vistas e nem experimentadas), uma vez que se trata de um micro e,
concomitantemente, de um macro universo: a sala de aula.
Dessa forma, pode-se aceitar o “desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do
escrito, é o de conseguir que todos os seus ex-alunos cheguem

280

a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores”
(Lerner, 2002).
A partir da concepção vigente, no cenário educacional, de
que a formação continuada do professor é elemento diferencial
para qualquer política educacional, é que vimos a crescente parceria entre a universidade e a escola, na contribuição da formação
docente. A qualidade do ensino depende da qualidade dos professores, isto é, a qualidade da educação depende da qualidade do
pessoal que nela trabalha.
Em nossa região, os programas PROFA (Programa de
Professores Alfabetizadores), Teia do Saber e Letra e Vida contaram
com a participação da Universidade do Vale do Paraíba na capacitação dos professores da educação básica, pontuando o papel da
universidade em estabelecer cursos de formação, que consideram
o aspecto da mudança dos conteúdos curriculares, o importante
papel do avanço da ciência e as transformações das exigências sociais requeridas, necessitando, assim, de um sistema de formação
permanente do professor, a fim de ajudá-lo a enfrentar as mudanças que se projetam, ao mesmo tempo em que a universidade, efetivamente, consolida um espaço de parceria e responsabilidade na
construção desse novo paradigma educacional: educação continuada como sinônimo de qualidade de práxis educativa.
Um dos programas de que a universidade participou e obteve
resultados positivos, em âmbito geral, foi o Programa Teia do
Saber, que foi uma experiência muito significativa, em relação à
reflexão e à transposição dos conceitos fundamentais para o trabalho do professor alfabetizador.
O grupo responsável pela alfabetização, Ciclo I e II, desenvolveu, com o grupo de professores, o modelo freireano de alfabetização emancipadora, em que o professor, dentro da formação
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continuada, é encarado como ser crítico e tem valorizada sua
bagagem social e pedagógica, construída com o ponto de partida para analisar, não apenas de que modo constroem ativamente
suas experiências, mas de que modo a construção social e teórica dessas experiências lhes proporcionam a oportunidade de dar
sentido e expressão a suas necessidades e vozes, como parte de
um projeto social com o todo da escola, na qual está atuando.
A alfabetização, nesta perspectiva, é um processo autocrítico do
verdadeiro sentido do que é estar alfabetizado e letrado, concebendo a linguagem e o poder indissociáveis e entrelaçados, que
conferem uma dimensão fundamental à ação humana e à transformação social.
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11
Educação e Patrimônio:
Encontros possíveis
Antonio Carlos Oliveira da Silva
Donato Donizete dos Santos Ribeiro
Vitor Chuster

E

ste artigo objetiva promover uma breve reflexão
sobre a importância do Patrimônio Cultural e das práticas
educativas que possibilitem maior acesso aos bens culturais. Para isso, fazem-se necessárias algumas explicações.
O termo Patrimônio significa, no terreno jurídico, o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, ou o conjunto
de bens de uma entidade. Em outro aspecto, mais no âmbito das
ciências humanas, o patrimônio pode ter o sentido de bens materiais e imateriais significativos para uma coletividade.
Segundo Montes, o patrimônio está diretamente relacionado
à memória, considerada um dos elementos fundamentais para a
disseminação e a manutenção dos aspectos culturais das comunidades. As lembranças, transmitidas e reinventadas pelos ho-
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mens, durante séculos, constroem significados e símbolos, tanto
para as mentes humanas, promovendo as memórias familiares e
as aprendizagens informais, quanto para os espaços de vivência,
promovendo a criação de marcos comemorativos e de memória
(Montes, 2010, pp. 128-133 ). Assim, pode-se dizer que o homem,
sendo um ser social, transforma a natureza (cultura) e relaciona-se coletivamente; constrói marcos e cria patrimônios.
Choay defende que o conceito de monumentos deve seu sentido original ao latim monumentum, que deriva de monere (advertir,
lembrar) “aquilo que traz à lembrança alguma coisa” (Choay, 2006,
p. 18). Nesse sentido, encontra-se implícita uma forte natureza afetiva: “tocar, pela emoção, uma memória viva”. Assim, para o autor
chamar-se-ia (...) “monumento tudo o que for edificado por uma
comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou
crenças. (...) Mas esse passado invocado, convocado, de certa forma
encantado, não é um passado qualquer: ele é localizado e selecionado
para fins vitais, à medida em que pode, de forma direta, contribuir
para manter e para preservar a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar.” (Choay, 2006:18).
O monumento aparece presente em todos os continentes e
em praticamente todas as sociedades dotadas ou não de escrita
(Idem, p. 18). Esse sentido original foi perdendo progressivamente a importância nas sociedades ocidentais, deslocando-se para a
beleza, a grandeza, o poder político e econômico e a proeza técnica envolvida na construção desse edifício (Choay, 2006, p. 19).
Vê-se aí que a ideia de rememorar, lembrar por meio de marcos,
existe há milênios na história humana.
No entanto, a visão de Patrimônio comumente aceita no
Ocidente, nos tempos atuais, provém da França, mais propria-
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mente dos anos posteriores à Revolução Francesa de 1789. Essa
revolução foi responsável por uma mudança de mentalidade
acerca dos bens patrimoniais. Anteriormente, na monarquia
absoluta francesa, todos os bens coletivos eram propriedade
do Rei, que era a representação física da própria Pátria, cujo
poder político era adquirido por um suposto direito divino e
de ancestralidade. A partir da perda da imagem de um soberano absoluto, seus bens passaram para o Estado republicano
pós-revolucionário.
Esse novo Estado, bastante abstrato, em contraposição à figura corpórea do Rei, precisava ser representado, construído nas
mentes de seus cidadãos. Uma das maneiras encontradas foi a
criação dos Monumentos Nacionais. Esses monumentos foram
considerados símbolos do povo e da nação francesa, recém-instituída. Os marcos comemorativos, físicos (estátuas, nomes de rua,
prédios preservados, objetos, museus) e temporais (datas de fundação, festas cívicas, entre outros) serviram (e ainda servem) para
lembrar a existência da Nação e, por conseguinte, incutir sentidos
e significados de Estado nos cidadãos. Nesse aspecto, “co-memorar” tem o sentido de lembrar junto, lembrar coletivamente.
Ao mesmo tempo, nesse turbulento período da história
francesa, eclodiram vários distúrbios coletivos, investidos especialmente contra os signos da nobreza, motivados pelo rancor
acumulado pelo poder monárquico destituído e pelos processos de miserabilidade sofridos por grande parte dos franceses.
Monumentos foram depredados, como a Catedral de Notre
Dame, especialmente em seu pórtico, quando a representação dos
reis de Judá foi vandalizada. A criação dos Monumentos Nacionais
foram, também, uma maneira de assegurar a manutenção da economia do Estado, visando à preservação de seu patrimônio.
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As relações entre poder e economia encontram-se entrelaçadas nas políticas de Patrimônio Cultural no Ocidente, como processo de construção social do que se deve destacar ou se esquecer
das sociedades.
No Brasil, a criação de uma estrutura de proteção ao
Patrimônio intercalou-se aos projetos políticos nacionalistas do
Brasil e às propostas de identidade dos intelectuais modernistas
das décadas de 1920 e 1930. Em 1928, Mário de Andrade promoveu a viagem de Redescoberta do Brasil, visitando, com vários
artistas e intelectuais, cidades brasileiras, buscando monumentos
e manifestações artísticas. Em 1933, Ouro Preto foi considerada Berço da Nacionalidade, tornando-se o primeiro Patrimônio
Nacional. Mário de Andrade foi escolhido por Gustavo
Capanema, Ministro da Educação e Cultura do Governo Vargas,
para elaborar o projeto de lei para preservação do Patrimônio
Nacional. O projeto de lei nº 25 foi aprovado em 30/11/19371.
Porém, o projeto original de Mário foi modificado, para adequar-se aos interesses do Estado Varguista, retirando-se itens relacionados à preservação das culturas populares e da pluralidade de
tradições que existiam no território nacional. Em 1937, criou-se
o SPHAN (Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional)2. Em grande parte de sua história, o IPHAN promoveu uma política de preservação calcada no patrimônio edificado,
consagrando os símbolos do poder político, religioso, militar e de
1. Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, acessível no site JusBrasil http://
www.jusbrasil.com.br/legislacao/109250/decreto-lei-25-37 no dia 08/11/2010
às 13h55m.
2. O SPHAN transformou-se em DPHAN (Departamento do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), para tornar-se, finalmente, em IPHAN (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
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grupos de poder: capelas, cadeias, palácios, igrejas, quartéis, casa
de câmara, apagando “(...) marcas importantes do cotidiano e da
experiência social vivenciada por grandes contingentes da população.” (Fenelon, 1992). No entanto, não se pode deixar de lado
a importância das atividades do IPHAN, na preservação desses
patrimônios, de inegável valor histórico e artístico. Porém, essa
instituição de preservação, em suas primeiras décadas de atividade, centrou sua política de preservação do patrimônio cultural na
salvaguarda da memória de alguns grupos sociais, deixando de
lado grandes parcelas da população (Fenelon, 1992).
Nos últimos anos, a política preservacionista nacional modificou-se, principalmente após o decreto nº 3551, de 4 de agosto
de 2000, promovendo inventários e políticas de salvaguarda do
Patrimônio Imaterial, visando a promover a preservação da pluralidade de sentidos e significados sociais. Além disso, encaminham-se propostas no sentido de promover o acesso às pesquisas
desenvolvidas pelo instituto acerca do patrimônio nacional para
as comunidades. Desde a década de 1980, o IPHAN vem produzindo projetos e publicações visando a estimular a educação
Patrimonial como forma de sensibilizar para a preservação da
memória e seus signos concretos. Durante esse percurso, as políticas de preservação brasileiras se descentralizaram. No estado de
São Paulo, criou-se o CONDEPHAAT, em 1968.
Em 1984, foi constituído, na cidade de São José dos Campos,
o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Artístico, Paisagístico e Cultural - O COMPHAC - órgão de caráter consultivo, atualmente formado por 19 membros e composto por 16 entidades representativas (OAB, universidades,
ACI etc.). O COMPHAC tem como objetivo a preservação e a
conservação do Patrimônio Cultural significativo para a cidade,
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sejam móveis (mobiliário, objetos, documentos oficiais ou privados etc), imóveis (edifícios, praças), ambientais (paisagísticos,
massas vegetativas ou espécimes) e imateriais (saberes, festividades, expressões linguísticas e culturais). Em 1993, foi criado o
Departamento de Patrimônio Histórico – DPH -, órgão ligado
à Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR, que tem como
missão auxiliar tecnicamente o COMPHAC, emitindo pareceres
técnicos, relatórios de vistorias aos bens preservados, ou seja,
sugerindo ações de manutenção e de restauração dos bens preservados e emitindo pareceres sobre a importância ou não de
algum bem indicado à preservação.
Nesses mais de vinte anos de existência do COMPHAC, foram
oficialmente preservados no município: 26 edifícios e conjuntos
arquitetônicos3, aproximadamente 400 espécimes arbóreas, além
de móveis, objetos diversos, séries documentais importantes sobre a história de São José dos Campos, entre o final do século XIX
e início do XX (COMPHAC, 2008).
Entre essas preservações, tem-se a Igreja de São Benedito, capela construída no final do século XIX, pela Irmandade de São
Benedito, uma entidade religiosa formada por homens livres pobres e negros forros, representando a religiosidade popular, mar3. O Setor de Preservação do Sanatório Vicentina Aranha possui em torno
de 15 edificações existentes, sendo eles: Pavilhão São João, Pavilhão São José,
Pavilhão Central, Pavilhão Marina Crespi, Refeitório, Pavilhão Alfredo Galvão,
Pavilhão Paulista, Lavanderia, Caldeira, Laboratório, Manutenção, Necrotério,
Portaria, Capela e Gruta. A Zona de Preservação do Complexo Tecelagem
Parahyba possui em torno de 22 elementos preservados (edificações, painéis e
paisagismo) elencadas em sua lei de preservação e em torno de 60 edificações
existentes em seu perímetro. Assim, o número de edificações multiplica-se
consideravelmente. COMPHAC existente no site http://www.fccr.org.br/index.
php?option=com_content&view=section&id=21&Itemid=160, visitado em 13
de setembro de 2010 às 23h07.
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cada pelo sincretismo religioso e pelos conflitos com os poderes
formais da Igreja Católica.4
A legislação municipal possibilita a atuação da população na
preservação, ao propiciar que qualquer cidadão possa requerer
a preservação de um edifício, árvore ou saber fazer, proporcionando, assim, a descentralização das decisões acerca dos bens
preservados. No entanto, poucos foram os pedidos nesse sentido,
demonstrando desconhecimento da população acerca da lei, ou
mesmo certa indiferença dos joseenses pelo assunto. Ao mesmo
tempo, existe um considerável desconhecimento acerca dos patrimônios preservados na cidade, além de parca atuação da população em torno de sua fiscalização.
Visando a uma maior participação das comunidades na gestão e na fiscalização do Patrimônio Cultural joseense, o DPH vem,
desde 1998, desenvolvendo projetos de educação patrimonial. O
objetivo maior desses projetos é a difusão das pesquisas desenvolvidas pela Divisão e, especialmente, a sensibilização da comunidade para a preservação e a manutenção do Patrimônio Cultural
e sua importância como elemento identitário do município.
Em uma primeira etapa, esse projeto visava a apresentar aos
alunos das escolas públicas e privadas informações acerca dos
Patrimônios Culturais preservados no município. O projeto consistia na apresentação, por uma monitora com formação pedagógica, de um vídeo sobre os bens preservados do município e a ex4. A Igreja, preservada na década de 1980 pelo CONDEPHAAT e em 1986,
pelo COMPHAC, é cara aos devotos do santo, que todos os anos cobram das
instituições públicas sua abertura, especialmente para a Festa de São Benedito,
em que são realizadas novenas e realizados moçambiques, demonstrando
a permanência, mesmo numa cidade que se apresenta como moderna,
tecnológica, industrial, outras memórias que compõem a polifonia da cidade.
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posição de maquetes e painéis sobre alguns bens preservados da
cidade, que permaneceria uma semana em cada escola da região.
Em 2003, esse projeto foi reformulado. Para isso, criou-se
um Programa, denominado Programa de Educação Patrimonial
– PEP, com vários projetos interligados. Tinha por objetivo aproximar as crianças do Patrimônio local, para que elas pudessem,
por elas próprias, vivenciar sensações e reflexões por intermédio do contato direto com os edifícios preservados. O Programa
constituia-se de três grandes projetos: Projeto Nas trilhas
Urbanas, Exposições Patrimoniais e Concursos Patrimoniais. As
trilhas urbanas, iniciadas com o Projeto Nas Trilhas do Passado,
consistem em um passeio, a pé, no centro histórico, pontuando-se os bens preservados. O projeto Exposições Patrimoniais,
consta de duas exposições anuais, no Espaço Cultural Mário
Covas, sobre temas relacionados à memória e à História da
cidade de São José dos Campos. E, finalmente, os Concursos
Patrimoniais, que são concursos para escolas públicas e particulares, com temas relacionados à História de São José dos
Campos e a seus patrimônios. Nesse artigo, ressaltar-se-ãos a
história e o desenvolvimento do Projeto Nas trilhas Urbanas.
Inaugurado como o Projeto Nas Trilhas do Passado (2003),
atualmente inclui o Projeto Nas Trilhas do Parque (2006), que
apresenta a história da industrialização de São José dos Campos
em sua primeira fase, da Tecelagem Paraíba e do Parque da Cidade
e Nas Trilhas do Vicentina Aranha (2009), que apresenta a fase sanatorial de São José e o Sanatório Vicentina Aranha.
Esses três projetos compreendem trilhas urbanas a pé, com
duração média de duas horas e meia, ocorrendo em dois períodos, de segunda-feira a sexta-feira. Nesses passeios visitam-se
os patrimônios preservados por lei, em São José dos Campos,
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com a monitoria de estagiários de História e de Pedagogia, que
apresentam informações gerais acerca dos bens e da história da
cidade. Cabe às escolas o agendamento do passeio, o transporte
e alimentação das crianças.
Pelo projeto já passaram, aproximadamente, 31.000 alunos5,
entre crianças, jovens e adultos, nesses últimos sete anos, número
que vem ses ampliando a cada ano de atividade. Além do crescimento no número de visitantes, houve grandes alterações nos
conteúdos apresentados nas trilhas, procurando-se adaptar a metodologia do projeto aos objetivos do programa.
Utiliza-se o projeto Nas Trilhas do Passado como exemplo
das mudanças ocorridas e de como a educação patrimonial é um
elemento fundamental para as ações na área de preservação.
Nas Trilhas do Passado tem como objetivo apresentar o centro
histórico da cidade para crianças e adolescentes das escolas públicas e privadas de São José dos Campos. Desde 2003, em atividade,
passou por várias modificações em seu conteúdo e estratégias, de
forma a adequar-se aos objetivos maiores do programa. A proposta
inicial visava a somente apresentar os bens preservados (em torno
de onze edificações), existentes no centro histórico6, de forma pontual. Uma apresentação em telão mostrava a história de São José
em várias fases: aldeia, agrícola, sanatorial e industrial.
5. Esse número corresponde aos agendamentos das três Trilhas, não se incluindo
a visitação às Exposições Patrimoniais e nem as inscrições nos Concursos.
6. O perímetro considerado como centro histórico pelo projeto compreende
a área delimitada pela Avenida São José, Rua Siqueira Campos, Rua Francisco
Rafael, e Rua Francisco Paes. A escolha dessa área foi empreendida tendo em
vista o tempo de percurso e a importância dos marcos existentes nos limites
desse perímetro, como, por exemplo: a Igreja São Benedito (Praça Afonso Pena),
o Banhado, a Igreja Matriz , o Mercado Municipal, A Residência João Batista de
Souza Soares, entre outros.
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Em um segundo momento, integraram-se os bens preservados na história de São José, visando a melhor compreensão da
importância dos Patrimônios Históricos como testemunhos dos
processos históricos por que passaram as comunidades às quais
pertencem. Essa mudança, embora tenha diminuído a quantidade de bens visitados, promoveu uma maior integração dos alunos
com a história de São José dos Campos e um entendimento dos
motivos da preservação de vários Patrimônios da Cidade.
Alcançada mais essa etapa, buscou-se relacionar os bens patrimoniais ao cotidiano da cidade, aproximando esses edifícios
dos significados constituídos no dia-a-dia das comunidades.
O antigo Theatro São José, atual Biblioteca Pública Cassiano
Ricardo, por exemplo, era apresentado tendo em vista sua história específica. Um prédio construído no início da década de 1920,
mais propriamente entre os anos de 1909 e 1910, de arquitetura
eclética, constituindo-se em um dos únicos espaços de entretenimento da cidade. Propriedade de Bertolino Leite Machado, era
também um cinema e, na década de 1940, foi desativado, por ser
considerado insalubre e possível foco de tuberculose na cidade, já
Estância Hidromineral e Climática. Foi adaptado para ser Paço
Municipal, permanecendo, nessa atividade, até a década de 1980,
quando a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo transferiu-se para
o prédio. Foi preservado em 1994, por lei municipal nº 5467/94.
Em 1996 foi restaurado, modificando-se toda a sua área interna7.
No entanto, ao se inserir o Theatro no contexto da cidade,
pôde-se analisá-lo como o representante dos desejos de seus governantes de se igualar às capitais brasileiras, influenciadas pelos
7. Theatro São José, acessível pelo do site http://www.fccr.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=326:theatro-sao-jose&catid=134:bens-preservados&Itemid=159 em 06/11/2010, às 19h52m.
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padrões das cidades europeias, a chamada Belle Époque. Em São
José dos Campos, podem-se ver esses desejos nos almanaques das
primeiras décadas do século XX, em que se fortalecia uma imagem de cidade, separada dos aspectos rurais. Assim, a construção
do Theatro Municipal seria um símbolo do crescimento da cidade
e a possibilidade da entrada dos comportamentos dos membros
das elites das capitais, por intermédio de peças de origem europeia e mesmo de filmes dos estúdios de todo mundo. Essa importância pode ser vista, inclusive, na constituição de uma comissão
especial da Câmara Municipal de São José dos Campos, em 1907,
para tratar da construção do Theatro, fato esse que se concretizou
com a concessão do direito de construção a Leite Machado.
Aprofundando-se mais no tema, encontrou-se toda uma vida
cotidiana em torno do Theatro, divertindo-se e mesmo sobrevivendo das atividades do espaço de recreação. Na década de 1920,
o Theatro São José já era, também, cinema e exibia uma variada
gama de filmes nacionais e internacionais: faroestes, dramas, comédias, terror etc. O comportamento das personagens das películas promovia novas formas de viver e de convívio entre as gerações,
ao mesmo tempo que veiculava os padrões estados-unidenses de
vida8. Ao mesmo tempo que os filmes veiculavam comportamentos externos à cidade, no Theatro São José havia um desejo de reconhecer São José como localidade urbana e moderna, por parte
de uma parcela endinheirada e de relativa influência política na
cidade. Havia toda uma parcela da população oriunda das áreas
rurais, que foi se fixando na cidade, muito devido às parcas condições de existência nos campos de São José, nas primeiras décadas
8. Mais detalhes sobre o Theatro São José ver: SILVA, Antonio Carlos Oliveira da
et FRAGA, Estefânia Knotz Canguçu. Em cena: Teatro São José, um Patrimônio,
múltiplos significados (1905-1940) in ZANETTI, Valéria (org.) Os Campos da
Cidade: São José Revisitada. São Paulo: Intergraf, 2008, v.1, pp. 95 a 116.
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do século XX. Há informações do período sobre a ampliação das
áreas utilizadas para a produção de gado leiteiro, produção essa
que necessitava de menor número de trabalhadores que a produção de café. Ao mesmo tempo, essa produção incorporava as pequenas propriedades, expulsando esses produtores para a cidade.
Essa população sobrevivia de pequenas atividades, nas ruas da cidade, como a venda de doces, salgados, pequena produção de leite
de cabra, corte de lenha e múltiplos trabalhos domésticos. Esses
vendedores coalhavam a frente do Theatro, quando em dias de
festa, como Nhá Francisca, dona de um tabuleiro de pastéis que
ficava em local fixo, na frente do cinema, no lado da Rua Sebastião
Humel. Segundo Siqueira, nem quando chovia, Nhá Francisca saía
de seu ponto, pois possuía um enorme guarda-chuva, que não deixava molhar a brasa, que mantinha quente seus pitéus e a si mesma
(Siqueira, 1991, p. 322). Mulheres, muitas vezes, chefes de família
e crianças eram a grande maioria desses trabalhadores, que, também, frequentavam esse cine-teatro (Silva, 2009, p. 116).
Assim, nessa nova proposta, procurou-se entender a relação
entre patrimônios e pessoas que habitavam a cidade. Buscou-se
sensibilização para o fato de que os patrimônios possibilitam
apresentar às gerações atuais de São José, a vida de pessoas do
passado, longínquo ou recente da cidade, que sobreviveram,
construíram suas vidas e deixaram marcas na cidade, embora
muitos de seus vestígios tenham desaparecido ou sejam exíguos.
Dessa forma, ampliaram-se as personagens e os sujeitos históricos relacionados aos bens preservados, procurando demonstrar às crianças que visitam os bens a relação entre Patrimônio,
memória e cotidiano da cidade, tendo em vista uma maior pluralidade de memórias e abarcando as próprias contradições do
processo de constituição da cidade.
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Considera-se que o próximo passo no programa, é a constituição de estratégias visando a conhecer os sentidos construídos
pelas crianças, acerca dos bens preservados e dos espaços públicos
visitados. Esse procedimento, de cunho pedagógico, efetivou-se,
inicialmente, por intermédio da contratação de novos especialistas, na área pedagógica, que têm como proposta reformular os
materiais pedagógicos utilizados nas trilhas e elaborar dinâmicas, visando a ampliar a participação dos alunos visitantes aos
passeios, para compreender quais as suas reflexões desenvolvidas
pelos mesmos durante as trilhas.
Em suma, o Programa de Educação Patrimonial da cidade de
São José dos Campos tem como objetivo uma sensibilização acerca dos aspectos preceptivos e prospectivos do bem preservado.
Ao longo dos anos, as instituições de preservação do Patrimônio
Cultural buscam se aproximar dos marcos de memória construídos pelas comunidades. Nesse sentido, os projetos de educação
patrimonial têm-se mostrado um eficiente veículo de comunicação com as suas comunidades, especialmente com as novas gerações. Em São José dos Campos, esse projeto vem, a cada ano,
readaptando-se, visando à reflexão sobre a cidade em que vivemos e por que foi construída: por pessoas e para pessoas.
Mais do que mostrar um passado, o Patrimônio Cultural estimula a reflexão sobre o presente e a relação com esse tempo,
na cidade em que se habita: sobreviver, divertir-se e escrever a
própria história.

s
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12
Memórias de docentes: trajetórias
acadêmicas na Universidade do
Vale do Paraíba (Univap)
Valeria Zanetti
Maria Aparecida Papali
Maria Tereza Dejuste de Paula
Douglas de Almeida Silva
Juliana Eliza Viana
Rafael de Paula Silva
u Contexto Histórico da FVE/Univap

A

história da Fundação Valeparaibana de
Ensino (FVE) mescla-se com a história de São José dos
Campos, quando, a partir da década de 1960, o município construiu novos alicerces identitários, projetando-se no
cenário nacional como cidade industrial e moderna.
A cidade sanatorial das décadas de 1930 e 1940, grande polo
de concentração de tuberculosos, inaugurou a segunda metade do século disposta a desenvolver projetos e experiências que
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mudassem sua trajetória e suas relações políticas, econômicas e
sociais1, notadamente depois dos avanços da medicina e do controle da tuberculose no Brasil.
Localizado em espaço geográfico privilegiado, o município
de São José dos Campos recebeu o impulso da construção da Via
Dutra, em 1950, além do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (Souza; Costa,
2010, p. 93). Junto com as grandes indústrias que começavam
a se instalar na região, tais como a General Motors, a Eaton e a
Avibrás, na década de 1950, a Embraer na década de 1960, a cidade percebeu a necessidade de criar, em seu espaço, Cursos e
Faculdades de nível superior para atender a essa nova demanda.
A cidade, que já possuía o ITA e o CTA, passou a contar com
os esforços de professores como Everardo Passos e Domingos de
Macedo Custódio, membros da Sociedade Civil Mantenedora da
Escola de Comércio de São José dos Campos, que conseguiu, em
1954, a instalação da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, nas
dependências da Sociedade (Monteiro, 2002, p. 21-26).
Por essa época, instalou-se também na cidade a Faculdade de
Odontologia da UNESP e foi criada a ETEP (Escola Técnica Prof.
Everardo Passos). Em 1959, membros da Sociedade Civil decidiram
criar e implantar o IVE – Instituto Valeparaibano de Ensino, com o
objetivo de oferecer cursos superiores em diferentes áreas de ensino.
Em 1961, foi finalmente inaugurada a sede própria da Faculdade de
Direito do Vale do Paraíba (localizada na atual Praça Dias Castejon),
naquele momento, já mantida pelo IVE (Monteiro, 2002, p. 38).
A década de 1960 foi realmente transformadora para a cidade
de São José dos Campos, ocasião em que a cidade pacata e pobre
1. Maiores informações sobre a história de São José dos Campos, recomendamos
a leitura dos livros da Coleção História e Cidade, volumes I a V.
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de suas origens começou a dar lugar a uma cidade moderna e
industrializada. Em 1961, com a criação do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), o perfil tecnológico da cidade se
consolidava (Souza; Costa, 2010, p. 100-101). Esse novo contorno, por sua vez, exigia que outros cursos e outras especialidades
de ensino fossem criadas para atender à demanda da sociedade,
principalmente no setor empresarial. Sendo assim, em 1961, foi
criada a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
do Vale do Paraíba, passando a ser mantida pelo IVE (Monteiro,
2002, p. 41).
Foi nesse clima de mudanças que teve início a criação da
FVE (Fundação Valeparaibana de Ensino), cujas raízes estão relacionadas ao IVE. Em 1963, o professor da Faculdade de Direito
do Vale do Paraíba, José Cretella Júnior, então presidente do
Instituto Valeparaibano de Ensino (IVE), sugeriu aos demais
colegas que seria pertinente transformar aquela Instituição em
uma Fundação, dadas as possibilidades de crescimento no âmbito
educacional que a mudança traria.
Em 24 de agosto de 1963, o IVE tornou-se uma Fundação,
recebendo o nome de Fundação Valeparaibana de Ensino. No documento oficial de nascimento da Instituição, ficou estipulada a
doação do espaço da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba,
como sede inicial, bem como o terreno de 8.377m² em seu entorno. No dia 16 de agosto de 1963, foi realizada a primeira
reunião do Conselho Diretor da nova Fundação, composto dos
seguintes membros: dr. Célio de Melo Almada, como primeiro
Presidente; dr. Eduardo Campos Maia Netto, como primeiro
Vice-Presidente, dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso como
segundo Vice-Presidente e o dr. Jamil Mattar de Oliveira, como
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Primeiro Secretário (Monteiro, 2002, p. 43-45).
No final da década de 1960, foram criadas várias faculdades,
todas mantidas pela FVE. Em abril de 1967, foi autorizada, pelo
governo federal, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras (Decreto nº 60.554); em 1968, foi autorizado o funcionamento da Faculdade de Engenharia de São José dos Campos
(Decreto nº 62.631); e em 1969, receberam autorização de funcionamento a Faculdade de Serviço Social “Ministro Tarso Dutra”
(Decreto nº 64.195) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
“Elmano Ferreira Veloso” (Decreto nº 66.024). Nas décadas posteriores, 1970 e 1980, a FVE continuou a crescer, buscando atender às necessidades educacionais da comunidade joseense.
Em 1992, foi criada a Universidade do Vale do Paraíba, agregando novos campi e cursos, consolidando a pesquisa acadêmica, a extensão à comunidade e as ações sociais. Atualmente,
a Univap possui cinco campi em funcionamento, o Campus
Centro, o Campus Urbanova e o Campus Aquarius, em São José
dos Campos; o Campus Villa Branca, em Jacareí; é o Campus
Platanus, em Campos do Jordão2. É um campus desativado: o de
Caçapava.
Em sintonia com o projeto de crescimento e modernização,
protagonizado pela sociedade de São José dos Campos, a FVE
criou bases sólidas, buscando responder aos anseios da cidade,
no momento em que São José procurou se desvencilhar de sua
identidade sanatorial e, conforme a historiadora Valéria Zanetti
(2012), sobrepor a essa identificação uma nova identidade, a de
cidade industrial, tecnológica e aberta a novas possibilidades.
Neste capítulo, procura-se entender como alguns docentes
discorrem sobre a sua vida acadêmica e que tipo de relação es2. Ver mais informações em: http://www.univap.br/univap/historico.php
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tabelecem com a história da Univap/FVE. Para tanto, a pesquisa
baseia-se na História Oral e nos depoimentos orais do acervo do
Centro de História e Memória da Univap/FVE (CEHVAP)3.
u História Oral: uma breve exposição
As memórias de professores da Univap, sob a ótica da
História Oral, compõem este capítulo. Indaga-se sobre como os
professores entrevistados recompõem suas lembranças sobre a
História da universidade.
Primeiramente, será feita uma breve exposição sobre a
História Oral, utilizando estudos de Verena Alberti. A História
Oral se estabeleceu como metodologia para a história, constituindo ricas fontes para o estudo da História Contemporânea,
após a invenção do gravador à fita em 1948. Utilizada nas mais
diversas áreas do conhecimento, a História Oral se estabeleceu
como uma metodologia interdisciplinar. Nos anos 1960, com o
aperfeiçoamento do gravador à fita tornaram-se frequentes as
“entrevistas de história de vida”. Conhecida nesse período como
História Oral “militante”, novos pesquisadores encontraram na
metodologia uma forma de dar voz às minorias, estabelecendo
uma História “vista de baixo”, mais democrática, em contraposição à abordagem positivista, que destacava o documento exarado
pelo poder público como incontestável e possível para produzir
3. O CEHVAP, coordenado pelas professoras Maria Aparecida Papali e Valéria
Zanetti, foi criado em 2011 e já conta com um acervo documental considerado
de fontes escritas e orais. O Centro de Memória institucional da Univap é
alimentado continuamente com documentos gerados pela FVE, pelas faculdades
e suas mantidas, além de contar com um rico arquivo oral de sujeitos ligados, de
alguma forma, à instituição.
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conhecimento científico. Para Verena Alberti, os pesquisadores da
História Oral “militante” se equivocaram, ao acreditar que o testemunho oral era a própria “História”.
Na década de 1970, o sucesso da História Oral “militante”
propiciou uma sistematização do método pelos intelectuais acadêmicos (Alberti, 2005, pp. 155-159) e acirrou um intenso debate
sobre o uso das informações oriundas de depoimentos orais.
Alguns historiadores não acreditam na confiabilidade da
fonte oral, por acreditarem na deterioração física e na nostalgia
provocada pela idade avançada, nas tendências pessoais do entrevistador e do entrevistado e na influência de versões coletivas do
passado. Para esses historiadores, essas questões resultam na ideia
de “distorções” na memória. Esse debate propiciou a criação dos
primeiros manuais de História Oral, como critério para avaliar a
confiabilidade do depoimento oral (Thomson, 1981, pp. 51-52).
Na década de 1980, as mudanças ocorridas na escrita da
História e a inserção de temas contemporâneos estabeleceram
um campo novo: a História do Tempo Presente. O depoimento
deixou de ser exclusivo do autor, tornando possível a compreensão da visão de mundo contida no relato em consonância com
o contexto histórico (Alberti, 2005, p. 163). Longe de utilizar a
História Oral apenas como uma “outra fonte” em auxílio às fontes escritas, historiadores orais dos anos 1980 utilizavam as ditas
“distorções” da memória para uma melhor compreensão das reminiscências e da subjetividade (Thomson, 1981, p. 53).
No final do século XX, as mudanças tecnológicas alteraram
o conteúdo dos arquivos históricos, inserindo não apenas os depoimentos orais, como também músicas, fotografias, caricaturas,
filmes, monumentos, artesanato etc. O diálogo da História Oral
com outras disciplinas tornou-se importante, para sua aceitação
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pelos historiadores na década de 1990 (Alberti, 2005, p. 164).
Hoje, a História Oral se estabelece como uma nova área de pesquisa para a compreensão das histórias de vida dos sujeitos que
viveram importantes momentos no passado.
u Lembranças de professores
da Universidade do Vale do Paraíba
Como os professores da Universidade do Vale do Paraíba
recompõem suas lembranças? Para responder a essa questão,
utilizaram-se passagens importantes dos relatos dos professores.
O Prof. dr. Sergio Reginaldo Bacha4 graduou-se em 1979 na
Faculdade de Direito de São José dos Campos (que hoje pertence à
Univap). Retornou à instituição como docente em 1986. Ocupou o
cargo de chefe do Departamento de Apoio aos Estudantes, de 1990 a
1992. Trabalhou no setor de concessão de bolsas de estudos e de assuntos que, segundo o entrevistado, afligiam a Faculdade de Direito.
No dia 1° de Abril de 1992, dia de criação da Universidade do Vale
do Paraíba, o Reitor, Prof. dr. Batista Gargione Filho, nomeou o Prof.
Sérgio Bacha coordenador pedagógico do curso de Direito. Entre os
anos de 1999 e 2006, o Prof. Bacha dividia seu tempo à frente da
coordenação do curso de Direito com a direção da faculdade, substituindo o diretor da faculdade que se licenciou por motivo de doença.
Em 2006, o Prof. Bacha havia retornado às atividades de professor
integral da Faculdade de Direito, até sua nomeação como Diretor
Acadêmico da Faculdade de Direito, no ano de 2012.
O Prof. Sérgio Bacha iniciou seu depoimento, registrando
4. Entrevista concedida ao Centro de História e Memória da Univap/FVE
(CEHVAP) em 28 de maio de 2012.
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um breve relato sobre sua experiência na Universidade do Vale
do Paraíba. Mas a maneira resumida, no início do depoimento
do Prof. Sérgio Bacha, demonstra um dos fenômenos da memória: “A memória é seletiva, nem tudo fica gravado, nem tudo fica
registrado” (Pollak, 1992, p. 4).
Durante o trabalho de realização das entrevistas, os entrevistadores fizeram perguntas similares aos entrevistados, entre elas,
havia a pergunta sobre os nomes de antigos professores da Univap.
O Prof. Sérgio Bacha descreveu com afetividade a lembrança do
professor Hugo Benatti, professor do qual ostenta em sua sala um
porta-retrato, bem como se recorda dos professores: Francisco
José de Castro Pimentel, Roberto Gentil de Almeida Pedroso,
Tito Roberto Liberatto, Raul de Azevedo Castro, Hermenegildo
de Souza Rego, Fernando Pedroso, Lecyr Durval Branco, Silvio
Marques Neto e Altino Bondesan. A busca pela memória traz
fragmentos de imagens, assim registrada pelo professor: “[...] é
um filme que passa [...]. É um filme que vai passando pela nossa
cabeça” (Bacha, 2012).
Paul Ricoeur abordou a questão da lembrança-imagem, ou
seja, da lembrança como imagem do passado em seu livro: A
Memória, a História e o Esquecimento. Nessa obra, Ricoeur expôs o clássico problema filosófico da confusão entre memória e
imaginação. A corrente platônica aborda o problema da memória e da imaginação, tratando a lembrança como a “representação presente de uma coisa ausente”. A corrente aristotélica trata
a lembrança como a “representação de uma coisa anteriormente
percebida” (Ricoeur, 2007, pp. 27, 61). Lembramo-nos de acontecimentos, lugares ou personagens por intermédio das imagens
do passado. O clássico problema filosófico coloca em dúvida a
confiabilidade da memória, devido às entidades fictícias que po-
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dem ou não se tornar reais na lembrança. Mas é no aspecto da
percepção que a frase do Prof. Bacha interessa: “É um filme que
vai passando pela nossa cabeça”.
A lembrança como imagem comporta a dimensão de percepção do passado, ou seja, é a percepção de um ato que não mais
existe. A presença real de um passado irreal (Ricoeur, 2007, p. 64).
Um filme é uma sucessão de imagens registradas em uma película sensível à luz, tornando visível aos olhos humanos acontecimentos do passado. A frase do Prof. Sérgio Bacha demonstra que
algumas experiências não podem ser descritas pela linguagem falada ou escrita, a experiência é sentida na consciência e no corpo
dos sujeitos históricos.
Geraldo Vilhena de Almeida Paiva5, professor do curso de
Serviço Social da Univap, graduou-se em Administração Pública
pela Fundação Getúlio Vargas e no curso de Serviço Social da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa última universidade,
lecionou como professor auxiliar, entre 1963 a 1964, até ser preso
pelo regime militar que derrubou o presidente João Goulart, em
31 de março de 1964. Foi professor fundador da Faculdade de
Serviço Social da Universidade de Taubaté (Unitau), mas, devido a sua posição política contra o regime militar e sua participação ativa nos movimentos estudantis, foi demitido em 1968 da
Unitau, tachado de comunista.
Com a sua demissão da Unitau, iniciou sua especialização em
Planejamento Econômico e Social, promovida pela Comissão de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social (CEPAL).
Após o período de especialização, o professor Geraldo
Vilhena mantinha-se distante dos quartéis militares. Foi nesse
5. Entrevista concedida ao CEHVAP em 7 de outubro de 2011.
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período de fuga que chegou à cidade de São José dos Campos.
O professor Geraldo Vilhena lembrou-se de sua conversa com
o prefeito da época: Elmano Ferreira Veloso.6 Devido à falta de
profissionais preparados para atuar na área de serviço social em
São José dos Campos, o prefeito Elmano Ferreira Veloso pediu ao
professor Geraldo Vilhena que o ajudasse a realizar um projeto de
lei. Criou-se o Departamento do Bem-Estar Social, sob a direção
do Prof. Geraldo Vilhena.
No dia 10 de maio de 1969, foi criada a Faculdade de Serviço
Social de São José dos Campos. Mantendo dupla atuação na
Prefeitura Municipal e na Faculdade de Serviço Social, intermediou a contratação dos primeiros estagiários da prefeitura
municipal da cidade. Foram contratados 54 estagiários, para
atuarem no serviço social, desenvolvendo trabalhos nas favelas
do Banhado, Vidoca, Linha Velha e na criação das Sociedades
de Amigos de Bairro da cidade que, segundo o Prof. Geraldo
Vilhena, chegavam ao número de 78 sociedades. O Prof. Vilhena
destacou alguns convênios importantes, dentre eles: o convê6. Elmano Ferreira Veloso foi prefeito de São José dos Campos por quatro
mandatos, estando à frente da administração municipal por 11 anos. Nomeado
pela primeira vez pelo governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros,
em 1949, foi exonerado um ano depois. Nomeado, novamente, por Jânio
Quadros, permaneceu no cargo de 1955 a 1958. Eleito democraticamente nos
dois últimos mandatos, de 1959 a 1962 e, finalmente, de 1966 a 1970. Suas
realizações na área da educação foram: a Escola Técnica de Comercio Olavo
Bilac e o ginásio noturno, em 1954. A fundação da Faculdade de Direito de São
José dos Campos. A fundação do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia
(CDT), em 1956, que mais tarde viria se tornar a Escola Técnica Everardo
Passos (ETEP). A inauguração na nova sede do Grupo Escolar Olímpio Catão,
em 1959. A Faculdade de Farmácia e Odontologia de São José dos Campos, em
1960, e a fundação de diversas instituições do ensino superior, como: Ciências
Econômicas e Administração, Filosofia, Ciências e Letras, Engenharia e Serviço
Social (Faro, 2008, p. 48,49).
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nio assinado entre o Diretor do Centro Técnico de Aeronáutica
(CTA); Brigadeiro Paulo Victor da Silva, e o Reitor do Instituto
Técnico de Aeronáutica (ITA); o professor Francisco Antônio
Lacaz Netto; concedendo treinamento profissional a 100 crianças
da Favela da Linha Velha, realizado no ITA.
Outro acontecimento destacado pelo professor Geraldo
Vilhena foi a solicitação dos militares para que se desenvolvesse
um Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente para
o prefeito interventor, que tomaria posse em 1970, o brigadeiro
Sérgio Sobral de Oliveira. O professor lembrou-se da assistente
social de nome Diná, formada da primeira turma da Faculdade
de Serviço Social, que assumiu a condução do Programa de
Atendimento à Criança e ao Adolescente. Na segunda turma de
Serviço Social, formou-se Hélio Augusto de Souza, ex-aluno e ex-estagiário do Professor Geraldo Vilhena. Hélio Augusto de Souza
viria a se tornar prefeito de São José dos Campos, com a renúncia
do prefeito Robson Marinho.
Com base nesse relato, tem-se material suficiente para o estudo acerca da memória do Prof. Geraldo Vilhena, utilizando-se um conceito clássico desenvolvido na década de 1930 por
Maurice Halbwachs: a memória coletiva. Para Halbwachs, “nossas lembranças permanecem coletivas”, mesmo que um acontecimento seja testemunhado por uma só pessoa, nossas lembranças
são lembradas pelos outros, ou seja, pelo grupo social que o indivíduo sente-se pertencer.
Halbwachs faz uso do clássico problema filosófico da lembrança-imagem, dando o exemplo de um acontecimento relembrado no encontro de um indivíduo com um antigo grupo. A
lembrança do ato, que não fazia mais parte do indivíduo, retorna
como uma imagem do passado, quando do reencontro entre am-
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bos. Nesse exercício de relembrar, a lembrança pode permanecer
estranha ao indivíduo, mesmo não se tratando de imagens fictícias; a lembrança permanece irreal (Halbwachs, 1990, pp. 24-28).
Como isso é possível?
De um lado, o esquecimento ocorre pela dissolução do grupo, não apenas a separação física dos indivíduos, mas uma dissolução do grupo no interior do sujeito. No simétrico oposto, pelo
grupo no qual o indivíduo divide suas experiências, a lembrança
permanece viva no tempo presente, pois, mesmo separados fisicamente, os laços que unem o sujeito com o grupo permanecem
em sua interioridade.
Tome-se por referência a entrevista de Antônio de Souza
Teixeira Júnior7, para se investigar o conceito de memória coletiva. O Prof. Antônio de Souza Teixeira Júnior atuou na Univap
desde 1992. Antônio Teixeira recompôs suas lembranças, desde
sua graduação em Matemática, sua atuação como professor secundário nas cidades de Taubaté e Monteiro Lobato. Abandonou
o magistério para iniciar sua vida acadêmica. Foi diretor da
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de
Ciências (FUNBEC), e presidente da Associação Brasileira de
Indústria Médica e Odonto-Hospitalar (ABIMO).
A convite do então Reitor da Universidade de São Paulo
(USP), Prof. José Goldemberg, e ex-colega da FUNBEC, assumiu
a prefeitura da cidade universitária da USP e o cargo de diretor
do Fundo de Construção da USP (FUNDUSP). O Prof. Antônio
Teixeira também trabalhou na Secretária da Educação do Estado
de São Paulo, juntamente com o Prof. José Goldemberg. Na mesma secretaria, possuía, também, o segundo cargo de Chefe de
7. Entrevista concedida ao CEHVAP no dia 8 de março de 2012.
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Gabinete e Secretário Adjunto. Após a saída de José Goldemberg
para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Prof. Antônio
Teixeira foi indicado por José Goldemberg a exercer a direção da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
A história de Antônio Teixeira se entrelaça com a história da Univap, durante o exercício de suas funções na secretaria executiva do Ministério da Educação, cargo exercido após a
FINEP. Substituindo o Ministro da Educação, José Goldemberg,
o Prof. Antônio Teixeira Júnior assinou a declaração de criação
da Universidade do Vale do Paraíba, no dia 2 de dezembro de
1992. Nesse período, o Prof. Antônio Teixeira deixou de exercer
suas funções no MEC, pois José Goldemberg havia feito pedido
de exoneração do cargo. No dia 2 de novembro de 1992, a convite
do reitor da Univap, Prof. Baptista Gargione Filho, veio a São José
dos Campos para discutir a proposta do reitor em lhe conceder o
cargo de Pró-Reitor de Extensão da Univap. Assumiu esse cargo
até 2011, quando a saída do Prof. Gargione Filho à frente da reitoria da Univap o obrigou a assumir as funções de vice-reitor da
universidade.
Durante a entrevista, o Prof. Antônio Teixeira Júnior destacou, com muita riqueza de detalhes, sua vivência anterior à
Univap. Seus pensamentos estavam distantes do tema da entrevista, a Univap, e muito mais próximos de suas experiências à frente
dos cargos administrativos assumidos na FUNDAP, ABIMO, USP,
FINEP e no Ministério da Educação, assim como sua amizade
com José Goldemberg. Essas características demonstram o sentimento de afetividade do professor Teixeira Júnior, ao trazer lembranças vividas entre os grupos dos quais o professor fez parte
durante sua carreira profissional.
A memória é um fenômeno construído coletivamente, sub-
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metido a transformações e mudanças constantes. Com base nessas informações, utiliza-se outro conceito da memória abordado por Michael Pollak, para auxiliar no estudo das memórias: a
identidade. Primeiramente, é importante frisar que a memória é
construída de forma consciente ou inconscientemente, submetida a flutuações e a preocupações; sua organização é realizada no
tempo presente.
“A memória é o elemento constituinte do sentimento de
identidade”, ao lembrarmos-nos do passado, apresentamos nossa
própria imagem construída durante toda a vida para ser aceita
pelos outros. O sentimento de identidade possui três características básicas: o sentimento de pertencimento ao grupo, a continuidade no tempo e por último o sentimento de coerência, ou seja,
de conformidade às novas ideias (Pollak, 1992, pp. 4-5).
A Prof.ª Dr.ª Adriane Aparecida Moreira de Souza8 iniciou
sua carreira na Universidade do Vale do Paraíba como secretária do Instituto de Ciências Biológicas, após graduou-se em
Geografia pela mesma universidade, em 1994. Obteve ajuda do
diretor do Instituto de Ciências Biológicas, que intermediou sua
contratação como professora do Colégio Univap Villa Branca e
Univap Jacareí, para que obtivesse uma bolsa no mestrado de
Planejamento Urbano e Regional oferecido por essa instituição,
com bolsa de estudo integral. Uma frase muito importante para
se compreender o sentimento de identidade aparece na fala da
professora da seguinte forma: “Costumam falar que sou cria da
Univap”. Registra-se nessa frase o sentimento de pertencimento
ao grupo; assim como o sentimento de continuidade e coerência, identificados em seu relato, ao se analisar toda sua trajetória
8. Entrevista concedida ao CEHVAP no dia 24 de outubro de 2011.
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como ex-aluna e docente da universidade.
Além do sentimento de identidade do indivíduo, é de suma
importância destacar o reconhecimento, pelos outros, dessa identidade compartilhada. Um exemplo disso pode-se constatar, no
depoimento da Prof.ª Dr.ª Sandra Maria Fonseca da Costa9, docente da Faculdade de Educação e Artes, diretora do Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) e vice-reitora da Universidade
do Vale do Paraíba, que recomenda aos entrevistadores o depoimento da professora Adriane Moreira Souza, considerado de grande importância devido sua trajetória na universidade. Segundo
Pollak, a construção da identidade se estabelece por intermédio de
uma negociação com os outros, em que são avaliados os critérios
de aceitabilidade, credibilidade e admissibilidade, pois a construção da identidade não se isenta de mudanças (Pollak, 1992, p. 5).
A Prof.ª Dr.ª Angela Loschiavo Arisawa10, docente, diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Vale
do Paraíba e vice-presidente da Fundação Valeparaibana de
Ensino, graduada em Biomedicina pela Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto e com doutorado em Odontologia pela Unesp,
Campus São José dos Campos, está na Univap desde 2001. Em
seu depoimento, relata que ficou por muitos anos afastada da
área acadêmica. Em um dado momento de sua vida, trabalhou
em rede bancária por quinze anos.
A Prof.ª Emilia, conhecida na instituição como Prof.ª Mirela,
alega que, ao chegar em São José dos Campos, em 1977, encontrou poucas oportunidades para trabalhar em sua área, pois o seu
curso de graduação em Biomedicina foi voltado para pesquisa e
docência em nível superior.
9. Entrevista concedida ao CEHVAP no dia 15 de setembro de 2011.
10. Entrevista concedida ao CEHVAP em 27 de abril de 2012.
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Com um pedido de licença do banco em que trabalhava, descreve que seu doutorado foi realizado com muito esforço e empenho, sendo finalizado em 2000. A Prof.ª Emilia ainda relembra que
foi chamada para uma conversa, pelo então diretor da Faculdade
de Ciências da Saúde, Prof. Renato Amaro Zângaro, na época, para
uma possível vaga na instituição. Dessa forma, em 2001, iniciou
suas atividades na Univap nos cursos de Odontologia, Fisioterapia
e Enfermagem.
No decorrer de seu depoimento, verifica-se o sentimento de
pertencimento, de sua realização profissional e, também, pessoal:
Eu estou aqui, candidatei-me à reitora, mas não fui eleita.
Eu entendo que pessoas mais capacitadas foram escolhidas, o que eu acho muito correto, mas eu deixo claro que
eu fiz uma opção, em 2007, pela instituição, porque eu
era professora concursada em outra instituição e, ao ser
convidada para assumir a direção, como era um cargo de
dedicação exclusiva, fiz minha opção pela Univap. Abri
mão, pedi demissão do meu emprego, que era público, e
fiquei na Univap. Acho que essa é a maior prova de minha crença na Univap (Arisawa, 2012).
Ainda no fim de sua entrevista, diz que sua entrada na Univap
foi um diferencial em sua vida, pois pôde fazer o que sempre almejou: ser docente e fazer sua pesquisa de forma mais ampla.
Declara se sentir muito feliz com seu trabalho.
Sobre a identidade, enriquece-se essa discussão, inserindo-se o início do depoimento do prof. Me. Luiz Carlos de Andrade
Aquino11, docente da Faculdade de Direito e Chefe de Gabinete
11. Prof. Luiz Carlos de Andrade Aquino, docente da Faculdade de Direito da
Universidade do Vale do Paraíba. Entrevista concedida ao CEHVAP em 19 de
outubro de 2011.
316

da Reitoria da Universidade do Vale do Paraíba. Os mesmos aspectos que foram ressaltados no relato da professora Adriane
Moreira Souza aparecem na fala desse docente. O Prof. Aquino
formou-se na Faculdade de Economia da Univap de São José dos
Campos em 1984. Ingressou no curso de Ciências Sociais, no ano
seguinte, pois não havia se encantado pela área econômica. Disse
o professor Luiz Aquino:
Este curso eu levei muito a sério. Adorava, era o que eu
gostava de fazer. Eu me lembro dos dois últimos anos
do curso, na época toda a administração das Faculdades
Integradas era aqui nesse campus Castejón e no campus
Paraibuna e eu estudava no curso de Ciências Sociais
no Largo das Letras, hoje desativado. Muitas vezes, o
reitor, na época já era o prof. Baptista Gargione, presidente da FVE, e era diretor das Faculdades Integradas,
me percebia na sala de aula estudando, às vezes antes da
aula ou mesmo depois da aula” (Aquino, 2011).
Reconhecido por seu esforço e dedicação pelos docentes das
Faculdades Integradas, Luiz de Andrade Aquino foi contratado
como docente, um ano após sua graduação, em 1989 (Idem).
Esses “passados importantes” são moldados por nossa identidade, a fim de se estabelecer uma harmonia entre reminiscências
e identidades. O Prof. Aquino buscou, em suas lembranças, um
sentido em sua vida, ao compor suas reminiscências e, ao relatá-las, procurou o reconhecimento público de suas identidades e
reminiscências para a preservação social e emocional no grupo
social (Thomson, 1981, pp. 56-57).
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A Prof.ª Dr.ª Ana Enedi Prince12, docente da Faculdade de
Educação e Artes da Universidade do Vale do Paraíba, graduou-se em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais de
São José dos Campos, em 1985, mantida da FVE. Especializouse em Didática do Ensino pela mesma instituição. Em 1989, foi
admitida como professora de quinta a oitava séries nos colégios
mantidos pela FVE. Lecionou a disciplina de História, dos anos
de 1989 a 2001, no Ensino Fundamental, até receber o convite da
Prof.ª Me. Maria Valdelis Nunes Pereira para lecionar a disciplina
Planejamento e Ensino de História para o curso de Pedagogia no
Instituto Superior de Educação, criado naquele período.
Ressalta-se, em Pollak, a construção da memória determinada pelos anseios e pelas preocupações do presente, assim como a
relação com a temporalidade: passado, presente e futuro. Ao relembrarmos, identificamos quem éramos no passado, como somos no presente e o que pretendemos ser no futuro.
Percebe-se a dialética da temporalidade ao se analisar a entrevista da professora Ana Enedi. Essa docente lembra-se de
quem era no passado: uma jovem da cidade de Monteiro Lobato.
Lembra-se dos motivos pessoais para escolher o curso de História
e a grande concorrência do vestibular daquele período; sua trajetória como professora do ensino fundamental e o ensino superior.
No presente, a Prof.ª Ana Enedi participa de encontros na
Universidade de São Paulo, onde discute, juntamente com outros
profissionais, a permanência da escola tradicional em um mundo
de transformações constantes. Essa característica do presente influencia as suas reflexões sobre o futuro da escola.

12. Entrevista concedida ao CEHVAP em 21 de maio de 2012.
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A composição das lembranças da professora Ana Enedi é organizada pela relação passado, presente e futuro. No final de cada
resposta, identifica-se uma reflexão sobre metodologias de ensino. Por exemplo: os entrevistadores perguntaram à professora se
existia algum evento marcante, em sua trajetória, como aluna e
como docente. Para a depoente, o evento mais marcante de seu
período, como aluna, eram os fóruns realizados na faculdade.
Utilizava-se dos temas discutidos na semana, para propiciar um
ambiente participativo e enriquecedor.
A professora relata sua experiência como docente, aplicando
esse método de aprendizagem, que a marcou no ensino superior.
Utiliza-se da continuação desse relato para desferir duras críticas
ao modelo escolar, pois, segundo a professora, a escola: “deixou
de ser local de conhecimento”. Para ela, o professor precisa trabalhar de forma diferenciada com os alunos. (Prince, 2012).
Por intermédio dos argumentos de Thomson, ressalta-se a
composição das reminiscências como uma forma de dar sentido
à nossa vida. Com base nesses argumentos, inserem-se algumas
palavras da professora Ana Enedi, que refletem esse aspecto da
memória: “Por que eu estou falando para você dessa experiência
que eu tive como formação inicial, que foi no curso de História, e
depois na formação enquanto professora? Eu apliquei isso que eu
tinha visto na faculdade, porque, até em função de eu não ter tido
as matérias didáticas, eu estava sempre em busca de alternativas e
tudo mais” (Prince, 2012) [Grifo nosso].
Essas perguntas povoam todas as respostas da professora Ana
Enedi. Elas demonstram sua forma de se expressar. O ouvinte
aprende pelas perguntas e respostas lançadas pela oradora. Mais
do que isso, ao perguntar: Por que eu estou falando para você
[...]? A professora Ana Enedi realiza a pergunta a si mesma. Ela
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conhece a resposta, mas o exercício de relembrar reforça o sentido de sua própria vida, assim como reforça a sua identidade
como professora.
Percebe-se, por meio dessas análises, feitas a partir das memórias dos professores da Univap, que se aprendeu mais sobre os
significados da memória do que os eventos históricos da universidade possam significar.
Segundo o historiador Alessandro Portelli, a fonte oral contém em si mesma toda a subjetividade do expositor, diferentemente de outras fontes históricas, nas quais a subjetividade não é
percebida (Portelli, 1997, p. 31).
Para finalizar as discussões, tratar-se-á, brevemente, acerca da
relação entre História Oral e Ética. No final de sua entrevista, o
professor Geraldo Vilhena revelou o período em que a FVE estava
ameaçada de sofrer uma intervenção pelo comando militar de
Caçapava, este último cumprindo ordens superiores de Brasília.
O professor Geraldo Vilhena não informou a data desses acontecimentos, muito menos o nome dos presidentes da FVE que sofreram sanções públicas. Ainda, segundo ele, o brigadeiro Paulo
Victor, a fim de evitar a intervenção militar na Univap conversou
com o general de Caçapava sobre uma possível solução para a
FVE. Os professores Hernandes, Hugo Benatti, Francisco José de
Castro Pimentel, Moacyr Benedito de Souza e Geraldo Vilhena
foram chamados para uma reunião com o brigadeiro Paulo Victor
e o general de Caçapava. Depois de uma exposição sobre os motivos da intervenção militar, foi concedida aos cinco professores,
permissão para que estes modificassem toda a direção da FVE, no
prazo estipulado de 48 horas. Esse prazo foi cumprido com sucesso
e a FVE não sofreu nenhuma intervenção13 (Vilhena, 2011).
13. Sobre a presença ativa dos militares em São José dos Campos, destaca-se
a intervenção no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) durante o golpe
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Para Portelli, não há técnicas de entrevista, mas éticas de entrevista, como o respeito e a paciência. O entrevistado não deve
ser tratado como um objeto de investigação, “mas como um sujeito de um passado compartilhado” (Portelli, 2010, p. 6). A entrevista deve se estabelecer em um ambiente de igualdade, desenvolvendo-se uma troca entre entrevistador e entrevistado, a fim
de se evitar uma comunicação distorcida. Porém a igualdade não
depende do entrevistado ou do entrevistador, mas das condições
sociais estabelecidas (Portelli, 1997, p. 3).
Sob a perspectiva da História Oral, podem-se vislumbrar as
lembranças e as memórias de alguns docentes da Universidade
do Vale do Paraíba. Suas trajetórias e vivências foram marcadas
também de acordo com o processo de crescimento da instituição.
Observa-se que, por muitas vezes, o sentimento de realização esteve inserido tanto no lado profissional quanto no pessoal.

s

de 1964, sob a alegação da existência de elementos “subversivos” e comunistas
no Instituto. O modelo de ensino idealizado pelo diretor do Centro Técnico
de Aeronáutica (CTA), brigadeiro Cassimiro Montenegro Filho, era visto
com reservas pelos militares. Em 1964, doze alunos e dois professores foram
afastados. Cassimiro Montenegro foi afastado do comando do CTA em 1965
e o reitor do ITA, prof. Marco Antônio Guglielmo Cechini, pediu demissão no
mesmo ano (Silva; Fischetti,2006, pp. 142,143,144).
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É mais fácil mimeografar o
passado que imprimir o futuro
(Zeca Baleiro)
Esse fragmento da canção explicita
parte da inquietação que acomete
os educadores que encaram
cotidianamente o desafio das salas
de aula. A imagem desta capa
contempla o prédio da Faculdade
de Direito que é uma das primeiras
instituições de ensino superior do
município. Hoje, em meio a tantos
outros; na velocidade que nos
imprime a vida de cosmopolitas, a
fachada da Castejón, foi eleita, por
nós, as organizadoras, como
símbolo de um elo entre passado e
futuro no qual predomina o
idealismo e a convicção de todos
aqueles que abraçam a educação
como profissão e reconhecem nela
a sua devida importância.
Este volume da coleção
debruçou-se sobre a Educação no
município de São José dos
Campos, contemplando o período
do século XIX ao XXI, desde as
séries iniciais da Educação Básica
até a Pós Graduação.

