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RESUMO 
 

 

A história da fundação e desenvolvimento de uma instituição educacional, não pode 
ser desvinculada dos acontecimentos do país, sobretudo se ocorrida no último meio 
século, período ímpar na história, em que o ensino superior se expandiu de forma 
acelerada, sobretudo o privado. Este estudo do ensino superior brasileiro, 
contemplando a história da Universidade Guarulhos, tem como pano de fundo a 
história de vida de seu fundador e atual Chanceler Antonio Veronezi, como método 
de investigação qualitativa, construído por meio de entrevistas autobiográficas. 
Identificando nas narrativas momentos marcantes da história da educação brasileira, 
foram eles contextualizados no aspecto político, econômico e social. As 
transformações do processo de industrialização foram também pesquisadas 
procurando apresentar o desenvolvimento da própria cidade de Guarulhos, geradora 
da demanda por ensino superior desde a década de 1970 mantida até o momento. A 
trajetória educacional, a entrada no setor de educação, o desenvolvimento de 
habilidades de gestão e a transformação do professor do ensino médio em um dos 
mais importantes empresários e representante do setor, dotam de sentido as 
questões suscitadas, que poderão ser respondidas por pesquisadores da história, da 
pedagogia, da linguística ou da administração, entre as quais: a democratização do 
acesso, a qualidade do ensino superior, as representações sociais dos gestores e a 
“mercantilização” do setor. 

 

 

Palavras-chave: Universidades, Ensino Superior, História de vida 

 



 
 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The history of the foundation and development of an educational institution, can not 
be detached from the events of the country, especially if within the last half century, 
unique period in history, in which higher education has expanded rapidly, especially 
the private sector. This study of the Brazilian´s university education, considering the 
history of the University Guarulhos, has the background of the life story of its founder 
and current Chancellor Antonio Veronezi, as a qualitative research method, 
constructed through auto-biographical interviews. Identifying the narratives defining 
moments in the history of Brazilian´s education, they were contextualized in the 
political aspect, economic and social. The changes of the industrialization process 
were also surveyed looking to present the development of the town of Guarulhos, 
generating demand for the university education since 1970s maintained to date. The 
educational path, entering the education sector, the development of management 
skills and the transformation of the high school teachers in one of the most important 
businessmen and representative of the sector, endow sense of the issues raised, 
which may be answered by researchers at history, pedagogy or management, 
including: democratization of the access to Higher Education Institutions, the quality 
of university education, the social representations of administrators and the 
"commercialization" process of the sector. 

  
 
Keywords: Universities, Higher Education, Life History 
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1. INTRODUÇÃO– O PERCURSO 
 

 

Eu não tenho paredes,  

só tenho horizontes.  

Mario Quintana 

 

 

Como consultora na área de tecnologia de informação da Totvs, 

graduada em administração de empresas pela USJT, especialista em consultoria 

pela Cogeae/PUC e pós-graduada na área de negócios em ERP pelo IBTA, torno-

me, por convite, docente do curso de administração de empresas em uma 

conceituada universidade em Guarulhos, São Paulo. Tal contratação deu-se em 

função de minha prática profissional, por pressupor-se que essa prática resulte em 

domínio dos conhecimentos necessários às disciplinas a serem lecionadas. Embora 

exerça as atividades com empenho e correção, identifiquei carência de habilidades 

constantes da formação pedagógica, ausente em minha formação como bacharel. 

Porém, essa incerteza quanto a capacidade técnica como suficiente para atuação 

competente no processo de ensino, não é condição exclusiva minha, outros 

professores do curso superior relatam que sentem carência de formação em 

docência. 

Segundo pesquisas apresentadas no Congresso sobre Formação de 

Educadores, UNESP, 20051, não há exigência de conhecimentos de base 

pedagógica para a docência no nível universitário, pois, sendo a identidade da 

profissão docente o ensino, pressupõe-se que apenas o domínio do conhecimento 

                                                           
1VIII Congresso Estadual Paulista Sobre Formação de Educadores – Modos de ser educador: artes e técnicas 
ciências e políticas. São Paulo: UNESP, Pró-Reitoria de Graduação, 2005. Disponível em  
http://www.unesp.br/prograd/e-book%20viii%20cepfe/LinksArquivos/CapaAbertura2005.pdf. Acesso em 
14/12/2013. 

 

http://www.unesp.br/prograd/e-book%20viii%20cepfe/LinksArquivos/CapaAbertura2005.pdf
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científico e técnico em um campo do saber, capacita o profissional a ensinar; 

bastando “saber para ensinar”.  

Marcos T. Masseto (2012, p.15) afirma que esse pressuposto se 

fundamenta na crença de profissionais e de instituições que o contratam de que 

“quem sabe, sabe automaticamente ensinar”, pois qualquer profissional sabe 

explanar sobre os assuntos de seu domínio e sabe mostrar na prática como se faz.  

A instituição escolar, precisamente a sala de aula, tem sido o espaço 

comum de formação do docente do ensino superior, propiciando a ele a “autonomia” 

de aprender enquanto faz. Mormente os docentes principiantes se baseiam na 

perspectiva da “aprendizagem por observação” que fizeram no seu tempo de 

estudantes, reproduzindo o que observaram de seus professores. 

Porém, ensinar exige, segundo Masseto, e concordo com a 

afirmação: “isso tudo e competência adquirida com formação pedagógica [pois ele] é 

um educador, alguém que tem a missão de colaborar eficientemente para que seus 

alunos aprendam.” Esse é seu ofício e compromisso. (2012, p.15) 

Além do aprendizado solitário do docente universitário, outra 

característica igualmente importante é que a iniciativa de investir no 

desenvolvimento de sua formação tem sido individual. Não diferente da que tenho 

vivido.  

Minha inquietude levou-me a buscar complementar as competências 

adquiridas no exercício da docência, assim, decidindo cursar a pós-graduação stricto 

sensu, embora o fizesse independentemente de a legislação atual prever esse 

caminho.2  

Imaginava que o mestrado, mais do que a concessão de um título 

acadêmico, me ensinaria a melhorar meu desempenho em sala de aula e meu 

relacionamento com os discentes.  Porém, descobri logo que o mestrando é “um 

                                                           
2A Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 – prevê no Art. 66. “A preparação para o exercício do magistério 
superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.” 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686059/artigo-66-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
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aprendiz de pesquisador”3 cuja identidade se define pela sua competência em 

pesquisar.  

Portanto, como “aprendiz”, o mestrando não pode confundir o curso 

como uma escolarização de alto nível, nem confundi-lo com “formação em serviço 

para docentes do ensino superior [...] a essência do mestrado é a formação do 

pesquisador”, que deve escolher seu tema de pesquisa atentando aos objetivos do 

seu estudo, sua disponibilidade de tempo e de recursos. (Larroca, 2005, p.121). 

Os cursos de graduação lato sensu priorizam o saber técnico 

decorrente da prática profissional dos seus docentes. A pós-graduação stricto sensu 

prioriza a realização de pesquisas decorrentes da prática acadêmica. Assim, temos 

que os locos de formação privilegiam o conhecimento de conteúdo para exercer a 

carreira docente no ensino superior, lembrando-se que a avaliação da qualidade do 

professor provém da quantidade de sua produção acadêmica. 

Embora não sendo o objetivo dessa formação Stricto Sensu, recebi 

as duas coisas, a melhoria no desempenho como docente e a iniciação no papel de 

“aprendiz”. Desde a elaboração do pré-projeto, tomo contato com autores não 

dantes estudados e ideias que representam ou confrontam com meu modo de 

pensar, e percebo-me deslumbrada com as possibilidades de aprendizado do porvir. 

Luiz A. Cunha, Demerval Saviani, André Gattaz, Marcos F. Montysuma, Zeila 

Demartini, Pierre Bourdieu, Maria Isaura Queiroz, Heloisa Szymanski, Conceição 

Passeggi, tornam-se nomes com alma, com quem divido a vida durante toda a fase 

de mestrado. 

Sinto-me feliz por receber como orientadora justamente quem 

debateu meu pré-projeto na entrevista durante o processo seletivo. Imediatamente 

leio seus textos em diversos livros e revistas, bem como tomo contato com diversos 

autores que fazem citações de seus trabalhos, e percebo que irei aprender muito. 

Sob alguns aspectos não foi uma ilusão. Sob outros fui instruída a “entender que é 

assim mesmo”. 

                                                           
3 Fazendo referência a LAROCCA, Priscila et al. A formulação dos objetivos de pesquisa na pós-graduação: 
uma discussão necessária.  
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Pesquisei, para melhor analisar minhas frustrações, a relação 

orientador-orientando em programas com nota acima de cinco. A prática do 

“autodidatismo” imposto ao orientando, além de encontros superficiais e negligência 

por parte do orientador foram identificados, bem como relações saudáveis, 

responsáveis pela conclusão de dissertações de qualidade e que contribuem para a 

consolidação do conhecimento científico. 

A princípio interpretei que o termo “conceder autonomia ao 

orientando” pode ser empregado pelo orientador para “deixar o orientando sozinho”, 

e entendo que esse comportamento, para mim desvirtuado, é resultado de políticas 

educacionais que levam à sobrecarga de trabalho e escassez de tempo dos 

professores doutores, face às exigências de publicação impostas pela CAPES. Não 

se trata então de uma questão de meu curso específico.  

No entanto, apesar dos percalços, pela indicação de minha 

orientadora, indicação de textos pelos professores durante as aulas e busca pessoal 

constante, conheci conceitos que se tornaram muito caros. Meus conhecimentos e 

interpretações sobre a educação e, mormente a educação no ensino superior, viram-

se ampliados mediante participação nas atividades acadêmicas obrigatórias, eletivas 

e programadas exigidas para obtenção de créditos, sobretudo mediante as 

discussões entre os professores doutores e os mestrandos após leitura prévia dos 

textos indicados.   

As disciplinas que abordaram a Educação não-formal, Educação a 

Distância, Fracasso Escolar, Realidades Brasileiras, Seminários de Pesquisa, 

Docência no Ensino Superior, Filosofias da Educação, Pesquisa em Educação, e 

Seminários de Dissertação, cursadas nessa ordem, levaram-me a conhecer os 

processos de aprendizagem, os grandes educadores, os problemas educacionais, 

as políticas educacionais, o comportamento dos professores e alunos, suas 

representações quanto ao ensino, as tendências na educação e principalmente o 

processo de pesquisa acadêmica. Percebi, logo cedo, o quanto ainda tenho de 
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estudar, corroborando Sócrates citado pela Profª Dra. Lucia Villas Boas em seu 

primeiro dia de aula “Só sei que nada sei.”4 

Ao iniciar os estudos de Mestrado no PPGE/UMESP intentava 

pesquisar a ocorrência de preconceito e diversidade de gênero, raça, idade, classe 

social, sexualidade, e cor, nas salas de aula do ensino superior, mediante 

entrevistas com docentes de graduação universitária. A ideia que tinha sobre o 

assunto me fazia crer ter o objeto definido, inclusive apresentando-o em Congresso 

da UMESP. 

As certezas foram enfraquecendo, substituídas por novas questões 

despertadas durante as aulas e leituras, sobretudo pelas conversas, mesmo as 

informais com minha orientadora. Despertado o interesse pelos estudos sobre a 

história oral, abriu-se-me o mundo para os clássicos, António Nóvoa, Conceição 

Passeggi, Daniel Bertaux, Maria Isaura Queiroz, Elizeu Clementino. 

Essa aproximação foi intensificada pelas participações na Oficina de 

Metodologia de Pesquisa: a História Oral na USCS, ministrada pelo Professor Jorge 

González, da Universidade Autônoma do México5, no 40º Encontro Nacional do 

CERU na USP6, em Palestras do Profº Dr. François Bonvin, Pesquisador da Ecole 

des Hautes Etudes e Sciences Sociales - EHESS, Paris, França na UMESP7, e na 

USP8, nos Encontros de História Oral na UNICAMP9, em São Paulo, e na UNILA10 

na Foz do Iguaçu, no curso “Fotobiografias”, no SESC Belém, com a professora 

                                                           
4 Frase completa de Sócrates: “Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles 
que acham que sabem alguma coisa”.  
5 Realização: Pós-Graduação em Comunicação e Inovação/USCS e Pós-Com Metodista. 05 e 06/11/2012. 
6 Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos – CERU/USP. 05 a 07/06/2012. 
7 Realização: Programa de Pós-Graduação em Educação Metodista e CERU. “Pierre Bourdieu: seu referencial 
teórico continua atual. São Paulo, 14/11/2012. 
8  Fórum: Retorno à obra “La Misére de monde” 20 anos depois. No 40º Encontro CERU 
9 X Encontro Regional Sudeste de História Oral. Educação das sensibilidades. Violência, desafios 
contemporâneos. UNICAMP, Campinas, 10 a 13/09/2013. 
10 VII Encontro Regional Sul de História Oral. História Oral e a Integração Latino-Americana. UNILA, Foz do 
Iguaçu, 09 a 11/10/2013.  
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Fabiana Bruno,11 e em palestra sobre o processo de escrita de Biografias com Elias 

Awad no CRASP12.  

Enfim, esses estudos constantes e práticos, com fins acadêmicos, 

ampliaram-me o olhar, além de me apresentarem a vasta produção científica de 

autores atuais no campo da história oral, docentes em universidades brasileiras, 

José C. Sebe Meihy, Verena Alberti, Antonio Montenegro, Marcos Montysuma, tendo 

o prazer de conhecer pessoalmente alguns deles. 

Dois temas já se destacavam em meu interesse de pesquisa, o 

ensino superior e a história oral. Assim, meu objeto de estudo começou a ser 

delineado,  com a preocupação da escolha de um tema original. 

Cláudio de Moura Castro (1978, p.55-57) chama a atenção para o 

conceito de originalidade nas pesquisas, afirmando que originalidade não se trata de 

um tema ainda não abordado, antes, trata da pesquisa ter um “aspecto inovativo”. 

Pode ser o emprego de um novo método para investigar a mesma questão, 

investigação da mesma questão em outra área ou região, ou atualização de 

pesquisa em outro momento social e político. Essa originalidade no sentido de 

“descobrir” algo não dito pelos outros estudiosos, contemplando a importância e 

viabilidade da pesquisa. 

O que se escreve sobre o ensino superior? O que é importante 

escrever? O que é viável de ser escrito? Autores que passaram a fazer parte de meu 

pensamento e minha cabeceira. João Palma, Carlos B. Martins, Helena Sampaio, 

Luiz A. Cunha fizeram-me questionar a importância do setor no Brasil, as 

características das instituições públicas e privadas, as condições de acesso, o grau 

de qualidade.  

Para Zeila de Brito Fabri Demartini, embora presente na memória de 

todos os brasileiros, a memória da educação escolar ainda é pouco conhecida. 

                                                           
11 Oficina de Fotobiografia realizada com base em suas pesquisas de mestrado e doutorado na Unicamp, 
realizadas nos sábados de agosto/2014. 
12 Palestra no CRA em 27/08/2014 sobre Aspectos de Liderança identificadas nas biografias de empresários 
brasileiros. 

http://www.encontro2010.historiaoral.org.br/resources/anais/2/1263174965_ARQUIVO_RESUMO_ABHO_2010.pdf
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Assim, como orientadora, incentiva a pesquisa sobre o ensino superior, afirmando 

haver “poucas pesquisas ainda”. Define-se assim, o objeto deste trabalho. 

Objeto definido, cabe definir com que abordagem e metodologia. A 

história oral nos pareceu apropriada.  Mas, como aliar ensino superior e história 

oral?  

Novo pré-projeto é escrito e apresentado ao fundador da 

Universidade Guarulhos, sugerindo ser ele o sujeito da pesquisa.  Aos 70 anos de 

idade, está plenamente atuante como Chanceler da universidade, atuando também 

em entidades ligadas ao setor, tais como ANUP do qual foi fundador e SEMESP. 

Identificar suas contribuições para o desenvolvimento do ensino 

superior no Brasil em seus quase 50 anos de carreira, é o objetivo contemplado no 

projeto. 

Minha orientadora aprova o projeto afirmando que talvez ele não 

aceite, pois “é gente muito ocupada para entrevistas”.  

Diante de seu rápido aceite, as entrevistas começaram 

imediatamente, não intuitivas, porém de acordo com metodologia indicada na 

investigação bibliográfica por M. Isaura Queiroz, Lucília Brioschi e Maria Helena 

Trigo, M. Helena Brandão, Conceição Passeggi. 

A abordagem (auto)biográfica, nomenclatura empregada por 

Passeggi (2004),13 não comporta a identificação de problemas e a elucidação de 

hipóteses. Tendo o objetivo de revelar a vida humana na totalização do contexto 

social e suas mediações, foi considerada adequada e passou a ser adotada nesta 

pesquisa. 

As entrevistas, à medida de suas realizações, demonstraram a 

necessidade de complementação dos períodos no tempo com o contexto ambiental 

social. Assim, associamos o contexto à história de vida do sujeito. 

                                                           
13 Nomenclatura que será explicada no capítulo 1 tópico História Oral  
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A quantidade de dados e riqueza de informações obrigou-me a 

limitar a pesquisa até o ano 2010, quando a Universidade Guarulhos completou 40 

anos.  

Sendo administradora de formação, e docente da área, é desse 

lugar que muitas vezes o texto foi escrito. Mormente ao examinar o perfil e a carreira 

do entrevistado, que como fundador, ora gestor de faculdades, ora reitor, transita 

com desenvoltura entre ambas as áreas, a educação e a gestão de empresas.   

Doravante questões como a subjetividade do relato oral de vida, a 

relação indivíduo e coletivo na história oral e sua cientificidade, abordagem 

qualitativa da pesquisa, interferência do entrevistador, denominações do método 

(auto)biográfico e legitimação terminológica, serão exploradas.  

A dissertação é assim apresentada: 

 Introdução – o percurso da pesquisa; 

 Capítulo 1 – os principais conceitos aplicados na pesquisa, e sua 

metodologia de realização; 

 Capítulo 2 – a história da educação e da industrialização na 

cidade de Guarulhos, contextualizadas na história do país; 

 Capítulo 3 – a Universidade Guarulhos; 

 Capítulo 4 – a trajetória de vida do sujeito da pesquisa, o 

educador empresário Antonio Veronezi, que foi dividida em 3 

Atos. Compreende o Ato I, os primeiros anos, desde o 

nascimento até a formação como químico. O Ato II, a entrada no 

setor de educação e sua trajetória nos últimos 50 anos no setor. 

O ato III apresenta a fase moderna, atuação como Chanceler na 

UnG e como Secretário na ANUP e características como 

empreendedor e administrador; 

  Capítulo 5 – a visão do entrevistado sobre questões da área 

educacional e síntese de sua relação familiar; 

 Capítulo 6 – as considerações finais. 
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Parafraseando Ianni em “Cidadão do Mundo” (2002, p.30), nesse 

“fascinante palco da história, está em curso a formação [...] do indivíduo” e nos 

inspirando nisso, construímos a história como um palco com cenas e cenários. Os 

“marcos” foram aglutinados em determinado período - de tempo ou realizações e 

tratados como “ciclo”.14  

Cada “ciclo” relevante foi tratado como uma cena que reflete a 

presença do “personagem” em um determinado contexto ou “cenário”, que marcam 

a continuidade de sua trajetória. A nomeação das cenas foi inspirada nos principais 

marcos identificados e representados.15 

                                                           
14 Os modelos de Ciclo de Vida são bastante empregados pelos administradores de empresas para observarmos 

como as organizações se desenvolvem ao longo do tempo. Destaca-se o modelo proposto por Mintzberg (1984), 

que contempla quatro estágios: formação, desenvolvimento, maturidade e declínio. Incorpora a ideia de que as 

fases são sucessivas e concomitantes. Considerou-se adequado o emprego do termo nesta pesquisa, por 

contemplar os estágios de vida do entrevistado, cujas narrativas foram descritas de forma sequencial e linear, de 

acordo com o proposto por Mintzberg. 

15 O termo “marco” ou “milestone” é utilizado pelos gerentes de projetos para designarmos um ponto de 

controle, checagem ou marcas de desenvolvimento. Representa a conclusão de um conjunto de tarefas ou fase.  

Nessa pesquisa é empregado para definir as cenas como fases marcantes da vida do narrador. 
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CAPÍTULO 1 – A RESPEITO DA PESQUISA 
 

 

1.1. Principais conceitos 
 

 

Aprendiz de pesquisador 
 

 

No espírito de deixar claro o caminho realizado durante a pesquisa, 

para que outros pesquisadores, conhecedores deste processo possam “beber de 

sua fonte” é que este capítulo foi escrito.16 

A partir deste capítulo será empregada a primeira pessoa do plural. 

O termo “nós” fará alusão a eu como pesquisadora responsável por este trabalho, 

porém reconhecendo a contribuição de outros colaboradores e seus créditos, tais 

como os professores do mestrado, a minha orientadora e as arguidoras da banca de 

qualificação, o que resulta na pessoa “nós”. 

Em cada um dos estudos realizados para assimilação das teorias, 

recorremos a diferentes fontes para obtenção dos dados, tendo sido levantada e 

analisada inicialmente a bibliografia especializada sobre a temática proposta, para 

formulação do objetivo e do período a ser abordado e delinear os procedimentos da 

pesquisa. 

As proposições das questões a serem estudadas, a coleta e a 

análise dos dados, dependerão em grande parte do grau de 

assimilação crítica das teorias pelo pesquisador – entendendo-se por 

assimilação crítica a reflexão aprofundada do pesquisador sobre os 

                                                           
16 Roseli Fischmann incita o mestrando a escolher um tema instigante, a propor questões, e a não “cair no lugar 
comum”, deixando claro o percurso que fez, para que ooutros pesquisadores “bebam na sua fonte”. 
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conjuntos de abstrações que já encontra prontos ao iniciar o trabalho. 

(Queiroz, 1992, p.22) 

Thomaz Kuhn em 1962, em seu livro “A estrutura das revoluções 

científicas”, referencial “clássico” de discussão entre os filósofos da ciência, embora 

escreva que a leitura dos clássicos famosos perpetua a mesmice da ciência normal 

(p.72) - normal como baseada em pesquisa anterior, determinada pela inspeção de 

um paradigma e aplicação de seus conceitos para solução dos problemas, 

aprendizagem pela experimentação - afirma que todo o diálogo do cientista maduro 

é com os cientistas anteriores (p.33). Kuhn incita-nos a ler os clássicos ou os 

trabalhos de outros pesquisadores sobre os clássicos (p.207 e 208). Assim fizemos. 

José Carlos Sebe Bom Meihy (2006), em texto que discute as 

tendências da História Oral, comenta a característica da nova geração de 

pesquisadores, de se manterem “alheias as práticas ‘dependentistas’ de legitimação 

dos próprios trabalhos segundo inspiração estrangeira.” (p.200) 

Talvez fazendo parte desta nova geração, embora intuitivamente, 

esta pesquisa valeu-se de literatura clássica estrangeira sim, mas propositalmente 

se referência também em autores e pesquisadores nacionais. 

Kuhn (2003), para quem “o mau carpinteiro culpa suas ferramentas 

pelo seu fracasso” (p.110) apresentou a noção de “quebra de paradigmas”. Coloca 

também em discussão as teorias e os métodos, que resultam no “progresso da 

ciência” ou verdadeira “revolução”.    

Esta dissertação não pretende provocar uma “revolução cientifica” e 

não apresenta aspectos “extraordinários” que alterem “paradigmas”. Atentou para o 

uso de melhores “ferramentas”, sustentadas pela leitura de clássicos nas diferentes 

áreas de abordagem. Essa leitura foi realizada conjuntamente com textos de autores 

contemporâneos, acrescido de conhecimentos anteriores, uma vez que no processo 

de pesquisa, o pano de fundo hermenêutico17 sempre está presente, “no sentido de 

que não podemos partir do nada”. (Demo, 2012, p. 39)  

                                                           
17Hermenêutica remete à prática, requer habilidade de reflexão. Deriva do grego hermeneuein, é tida como a 
filosofia da interpretação. Interpretação dos produtos da mente humana que caracterizam o mundo social e a 
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Pedro Demo, ao abordar o “compromisso educativo” no contexto da 

universidade, afirma que fazer pesquisa requer grande “bagagem” teórica, inclusive 

para a feitura de coletas e análise crítica dos dados, e referencia o “exercício prático 

constante e recorrente”, como a “fase educativa” da pesquisa. 

Assim fizemos, concordando com Demo (2012, p.54) para quem 

aprender é dureza e alegria, ao mesmo tempo, podendo ser tanto mais alegre 

quanto mais tomado a sério sua dureza “[...] sempre que conseguimos nos envolver 

emocionalmente em qualquer esforço, este se torna menos perceptível como 

esforço e muitas vezes acabam confundindo-se com o prazer”.  

É desse lugar, do esforço e do prazer da pesquisa que 

apresentaremos agora o seu percurso fundamentado no referencial teórico 

estudado.  

 

 

Pesquisa qualitativa 
 

 

Um aspecto bastante discutido desde o processo seletivo e durante 

as aulas no mestrado, diz respeito à abordagem da pesquisa a ser realizada, se 

quantitativa ou qualitativa.  

Em função da apresentação do resultado parcial no Congresso 

Metodista 2012 da pesquisa Diversidade em sala de aula, cujos formulários foram 

respondidos por 507 alunos e 31 professores de 5 diferentes cursos universitários, 

foi preciso compreender as diferenças e razões do emprego de um ou de outro tipo 

de pesquisa.  

                                                                                                                                                                                     
cultura. Com a significância da práxis relacionada a uma arte, tem como principal expoente Gadamer, em 
GADAMER, H.G. Verdade e Método. Petrópolis, RJ: Ed.Vozes, 2002. 
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Conceitos iniciais simplificavam que o método quantitativo propicia 

precisão e objetividade e o qualitativo aprofunda um tema de estudo, a fim de 

conhecer de perto um fenômeno, os próprios sujeitos, enquanto agentes nas 

coletividades sociais, podendo utilizar como técnicas os relatos orais 

complementados por fotos, filmes, documentos, etc. 

Segundo Bogdam e Biklen, em “A pesquisa qualitativa em 

educação” (1982 apud Ludke; André, 1986) a pesquisa qualitativa não busca 

comprovar hipóteses pré-definidas; tem os focos muito amplos no início, que vão se 

definindo durante os estudos e se configuram pelas seguintes características: o 

ambiente natural como fonte direta dos dados, o pesquisador como principal 

instrumento devido ao contato direto com o ambiente e a situação investigada, na 

busca por capturar a “perspectiva do participante”. Ainda, os materiais resultantes 

das coletas são “ricos em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; 

incluem entrevistas, fotografias, e outros tipos de documentos”. A análise dos 

materiais segue um processo indutivo, com foco de atenção no “significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida” e finalmente, no relatório da pesquisa consta 

grande quantidade de dados primários. 

Maria Isaura Queiroz, elucidando sobre “o reino do qualitativo” 

aborda o discurso do pesquisador como o desenvolvimento de seus pensamentos, 

uma sequência de “operações mentais” que se articulam. A reflexão passa de um 

julgamento a outro até a compreensão, ou conhecimento.  

Toda pesquisa leva embutida em sua formulação as opiniões e 

maneira de pensar de quem a formulou e de quem a realizou, as 

quais pertencem ao reino do qualitativo, ao qual a quantidade se 

encontra subordinada. [...] Caminho percorrido, construção, 

conclusões, pertencem ao reino do qualitativo... [que] figura em todo 

o desenrolar do trabalho... Na verdade, somente o procedimento 

qualitativo possibilita um aprofundamento real do conhecimento e 

uma acumulação do saber, dois predicados fundamentais da 

ciência.” Queiroz, 1992, p.33) 
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Antonio Carlos Gil (1996) tratando das implicações teóricas do 

processo de criação científica, conceitua a pesquisa descritiva: “Encerram a 

exposição de registros, relatos de experiências e narrações. A descrição caracteriza-

se pela exposição minuciosa de passos, caminhos e achados e não comporta 

discussão ou julgamento do material obtido”.  

A pesquisa descritiva objetiva a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, assim, entendemos a pesquisa descritiva 

qualitativa como o tipo apropriado para essa pesquisa. Apoiamo-nos na afirmação 

de Demartini (2006), em Seminário sobre integração entre história e novas 

tecnologias18, que:  

As metodologias qualitativas, por romperem com as formas 

tradicionais de pesquisa, aproximaram os pesquisadores das 

pessoas, ocorrendo nesse processo “a valorização do singular, dos 

relatos pessoais, das testemunhas confiáveis. Na relação entre 

pesquisador e pesquisado os sujeitos ganham vida, suas memórias 

ganham força.” (p. 101) 

 

 

História oral 
 

 

A história oral constitui uma ferramenta historiográfica para 

reconstruir questões da história contemporânea a partir de registros orais produzidos 

por meio de entrevistas, cujos conteúdos se transformam em fontes. Suas 

características, ser constituída de narrativas de vida pela construção de memória 

pessoal ou coletiva de um determinado período em dado contexto social por meio da 

relação pesquisador/pesquisado, atraiu nossa atenção. 

                                                           
18História falada: memória, rede e mudança social. Coordenadores Karen Worcman e Jesus Vasques Pereira. São 
Paulo: SESC SP: Museu da Pessoa: Imprensa Oficia do Estado de São Paulo, 2006. 280p.  
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O emprego da história oral de vida prontamente foi definido como 

metodologia da pesquisa, por soar promissor quanto ao fim proposto.  

Esta pesquisa é qualitativa, o método é (Auto)biográfico; a história 

de vida é a metodologia, seguindo nomenclatura proposta por Passegi a ser 

elucidada mais adiante.  

Para obviarmos a pesquisa com essa metodologia, utilizamos 

diferentes fontes: narrativas de vida, documentos (oficiais institucionais e pessoais), 

notícias em jornais e revistas, relatos biográficos, discursos e fotografias. 

Mostrou-se acertada a alegação de Maria Helena Menna Barreto 

Abrahão (2010, p.43) de que a metodologia por nós escolhida é complexa, por exigir 

paciência, sensibilidade e extrema seriedade, e por envolver o estabelecimento de 

confiança, a clarificação do objetivo da pesquisa e dos procedimentos, a avaliação e 

a reestruturação do processo em andamento.  

Testemunhamos que tais características estiveram presentes todo o 

tempo na pesquisa, na paciência na obtenção dos dados e no seu tratamento, na 

sensibilidade, para perceber os fatos relevantes, e na seriedade da manutenção do 

pensamento do entrevistado, tudo em nível extremo. O desenrolar da pesquisa 

tornou claro os processos, pois aprendemos a pesquisar, pesquisando.19 

Zeila de Brito Fabri Demartini (1999), abordando a importância dos 

relatos orais na Sociologia e mais recentemente na História e refletindo sobre sua 

própria trajetória, analisa a necessidade de se recorrer às fontes escritas usuais, e 

também às informações e opiniões de quem vivenciou as situações a serem 

pesquisadas. Sugere buscar informações onde elas estão “guardadas”, segundo a 

autora, “na memória dos que vivenciaram os problemas educacionais em épocas 

remotas” e tratar o material como “arquivos salvos”, resgatando as informações e 

opiniões à “medida que estas desaparecem”, procurando conhecer, pelos relatos, 

mais do que suas histórias pessoais, ou seja, o seu mundo e como o interpreta. 

                                                           
19Provando-se tão verdadeiras as advertências em aulas da Profª Dra. Roseli Fischmann, coordenadora do PPGE 
da UMESP: “para fazer um bolo tem que colocar a mão na massa, pesquisem para aprender a pesquisar” 
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Para Alessandro Portelli, no esforço dos narradores em buscar 

sentido no passado, dar forma às suas vidas e colocar a narração no contexto 

histórico “é importante à memória não ser apenas um depositário passivo de fatos, 

mas um processo ativo de criação de significados”. (Portelli, 1997, p.33). 

Em “A filosofia e os fatos”, Portelli (1996), escreve a respeito da 

subjetividade e da representação, afirmando que o protagonista último da história é 

ele mesmo; sua consciência é transformada pelo processo de oralidade. As 

interrupções, as digressões, as repetições, as correções, que caracterizam o 

discurso oral como um processo não como um texto acabado. Em que medida a 

subjetividade pessoal do narrador expressa a subjetividade dos outros e as 

subjetividades da realidade histórica? 

O que define a representatividade do narrador? Segundo Portelli a 

representatividade não significa normalidade, média ou exceção, mas o aspecto da 

possibilidade. Mede-se não pela reconstrução das experiências concretas do que 

acontece com as pessoas, mas pela experiência imaginável do que possa vir a 

acontecer com elas. A história excepcional de uma pessoa dá cor às expectativas 

das outras e é representativa do horizonte de possibilidade dos demais. “Assim, os 

sujeitos percebem estas possibilidades à sua maneira, e se orientam de modo 

diferente em relação a elas” (1996, p.8) 

A história oral e as memórias não nos oferecem um esquema de 

experiências comuns, mas um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou 

imaginárias... na mente das pessoas se apresentam diferentes destinos possíveis... 

Marta Gouveia de Oliveira Rovai (2010, p.2) trata a memória oral 

como “documentos vivos [...] marcados por um passado constantemente 

presentificado pelas lembranças e pela experiência vivida.” Para essa historiadora, a 

história do tempo presente “permite o trabalho com uma fonte tão viva e sedutora 

como a memória” e ainda permite “perceber com mais cuidado as experiências, o 

cotidiano, as subjetividades na grande teia humana”. 

Rovai, afirmando que a comunicação moderna tem pouco espaço 

para os atos de ouvir, contar e falar, num tempo de conversas mediadas por meios 



28 
 

 

  

tecnológicos. Os trabalhos de história oral de vida apontam para uma "rua de mão 

dupla", pois concede importância ao que conta a história e ao que ouve, “A história 

oral confirma sua preocupação em valorizar a experiência humana, a subjetividade e 

a intersubjetividade20, permeadas pelas relações sociais.” (p.4) 

Lígia Pereira, fundamentada em Legeune, para quem a escrita 

autobiográfica não é apenas para ‘transmitir a memória’ mas é o lugar onde se 

elabora, reproduz e transforma uma identidade coletiva, discute ainda, com base em 

Levi, a relação entre trajetória individual e história social. O indivíduo é polo ativo do 

social que reflete de acordo com sua própria subjetividade. Ele reapropria o singular 

do universo social e histórico que o circunda e na qual sua personalidade foi 

formada na interação com diversos grupos. (2000, p.121) 

Destacando que a memória não se limita a lembranças de fatos 

passados, mas que promove a construção de referenciais sobre o passado e o 

presente dos grupos sociais, é relevante apresentar a formulação de Maurice 

Halbwachs de que a memória individual existe a partir de uma memória coletiva. As 

lembranças são constituídas no interior de um grupo. A memória individual que 

atribuímos a nós é construída a partir das referências e lembranças do grupo; refere-

se à memória coletiva, olhar este, que deve sempre ser analisado considerando-se o 

lugar ocupado pelo sujeito no interior do grupo e dos laços mantidos com outros 

meios. As lembranças não são uma repetição linear de acontecimentos do passado, 

mas um resgate no contexto dos interesses do presente.   

Acontece com muita frequência que nos atribuímos a nós mesmos, 

como se elas não tivessem sua origem em parte alguma senão em 

nós, ideias e reflexões, ou sentimentos e paixões, que nos foram 

inspirados por nosso grupo. Estamos então tão bem afinados com 

aqueles que nos cercam que vibramos em uníssono, e não sabemos 

mais onde está o ponto de partida das vibrações, em nós ou nos 

outros. Quantas vezes exprimimos então, com uma convicção que 

                                                           
20 No conceito de intersubjetividade, desenvolvido pelo psicólogo russo Lev Semyonovich Vygotsky, a 
constituição do sujeito acontece nas e pelas relações sociais. A dimensão intersubjetiva não é a dimensão do 
outro, mas a dimensão da relação com o outro que ocorre pela mediação social.  
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parece toda pessoal, reflexões tomadas de um jornal, de um livro, ou 

de uma conversa. Elas correspondem tão bem a nossa maneira de 

ver que nos espantaríamos descobrindo qual é o autor, e que não 

somos nós. "Já tínhamos pensado nisso": nós não percebemos que 

não somos senão um eco. (Halbwachs, 1990, p. 31). 

Queiroz (1988, p.20) observa que a história de vida se define como o 

relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir 

os acontecimentos vivenciados e transmitir a experiência que adquiriu. Nesse relato 

dos acontecimentos que o narrador considera significativos, o individual delineia- se 

nas relações com os grupos (de sua profissão, camada social e sociedade global), 

que o pesquisador deverá desvendar, captando do que é transmitido no caráter 

individual o que se insere nas coletividades a que o narrador pertence. 

Assim, os colaboradores, testemunhas presenciais que contam o 

relato de suas vidas, o fazem com dupla qualidade (de indivíduos singulares e de 

sujeito coletivos) encarnando de maneira irrepetível, os valores, modas, costumes, 

nomes, mitos de ordem familiar, grupal, social, que os incluiu num contexto social 

que não é estático, ao contrário, é continuamente afetado pelas contradições de 

seus membros. A particularidade da fonte, a memória, e a intersubjetividade, são 

características que definem a história oral.  

Admitindo algum grau de paixão como “motor das investigações”, 

fazer história sob a marcha dos acontecimentos tem a virtude de registrar o humano 

em sua complexidade. Contém a sensibilidade do momento, uma consciência que 

se perderia se a história fosse escrita depois.  

Embora haja certa insegurança quanto ao fato de o objeto de 

trabalho estar sujeito à paixão do pesquisador pelo tema, o que pode distorcer a 

objetividade dos fatos, tem-se reconhecido, em contrapartida, a importância e 

riqueza do testemunho oral para a história, pois as histórias de vida são construções 

culturais, relatos de experiências individuais produzidas no marco de uma 

determinada sociedade, estruturada com valores próprios de gênero, classe, etc21. 

                                                           
21 A paixão pelo tema não é exclusividade da história oral, podendo-se encontrar em outros tipos de pesquisa. 
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Os narradores narrando suas vivências narram a história da sociedade, através 

delas.  

As novas imagens recobrem as antigas como nossos parentes mais 

próximos se interpõem entre nós e nossos ascendentes longínquos, 

se bem que, destes, conhecemos apenas aquilo que aqueles nos 

confiam. Os grupos dos quais faço parte nas diversas épocas não 

são mais os mesmos. Ora, é do ponto de vista deles que considero o 

passado. E preciso, então, que à medida em que estou mais 

engajado nesses grupos e que participo mais estreitamente em sua 

memória, minhas lembranças se renovem e se completem. 

(Halbwachs, 1990, p. 51). 

Verena Alberti (1997), escreve um ensaio bibliográfico de obras 

coletivas de história oral, indicando textos de diversos autores publicados em 

coletâneas dos encontros de história oral.22 Escreve sobre as mudanças que a 

história oral passou entre 1950 e 1990, passando da rejeição à gradual aceitação 

pela academia, e por diferentes disciplinas das ciências humanas, com fases que 

destacaram membros da elite e outras que privilegiaram a “história dos vencidos” em 

contraposição aos registros em fontes escritas. 

Na década de 1960 a história oral se preocupou com as minorias, os 

“excluídos”, e deu os primeiros passos de metodologia de trabalho, equiparando-se 

com a democratização da prática histórica e dando ouvidos aos “sem voz”, assim 

emergindo a problemática relação entre narrações pessoais e história. 

O artigo de Verena Alberti, apresenta ainda contradições entre 

estudiosos da história oral, como Sebe Meihy para quem “a ditadura militar só 

permitia praticar a história das elites”, enquanto para Carlos Humberto Correa o 

mesmo período é apontado como próprio para pesquisas com operários, agricultores 

e populações reprimidas, excluindo as classes dirigentes, média, políticos, clero e 

militares. Alberti considera essa contradição útil para “nos fazer lembrar que 

recuperar a trajetória de um campo é também lidar com suas genealogias míticas” 

                                                           
22Os artigos foram divididos na seguinte distinção: os que tratavam de “história da história oral”, os de “estatutos 
da história oral” e os sobre “como fazer história oral”.  
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(1997, p.213). Percebemos a subjetividade presente na visão dos pesquisadores e 

sua percepção dos fatos. 

Vale lembrar que a disciplina e área dos pesquisadores 

normalmente determinam seus estudos; a história das elites tem sido tratada pelas 

ciências políticas e a história das populações ‘marginalizadas’ pela sociologia, 

antropologia, etc. A história oral ganha especificidade em função da disciplina em 

que é empregada. 

O próprio conteúdo do CPDOC, fundado em 1973 para pesquisar 

pessoas que participaram da história brasileira a partir de 1930, tinha como sujeitos 

de seu primeiro projeto em 1975, a “classe política” constituída pelo “conjunto de 

indivíduos que ocupa posições de mando na sociedade, e que exerce influência 

direta sobre as decisões centrais que afetam a comunidade em seu conjunto”.23 

Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi, explica que ao 

longo da história da humanidade os instrumentos de escrita tornaram-se mais 

acessíveis expandindo as biografias para além das personalidades “memoráveis”. 

Os web sites, blogs, redes sociais, vida virtual, Museu da Pessoa,24 admitem até que 

possamos falar em “processos de biografização”, em que indivíduos dão forma e 

sentido às suas experiências e constroem “a consciência histórica de si e de suas 

aprendizagens”. 

Se as vidas do herói e dos santos serviram de modelo para gerações 

anteriores, atualmente, são as vidas de atletas, estadistas, artistas, 

grandes intelectuais e empreendedores que despertam interesse. 

Trata-se sempre, como lembra Arfuch (2010), de querer saber como 

e por que se entra para a história. Essa busca da história de vida do 

outro ultrapassa os limites da curiosidade gratuita para se tornar uma 

busca de padrões de comportamento. (Passeggi, 2011) 

                                                           
23ALBERTI, Verena. O acervo de história oral do CPDOC: trajetória de sua constituição. Rio de Janeiro, 
CPDOC, 1998. Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/863.pdf. Acesso em 04/04/2014. 
24 À partir da idéia de que “Todo ser humano, anônimo ou célebre, tem o direito de eternizar e integrar sua 
história à memória social.” foi fundado em São Paulo, em 1991, o Museu da Pessoa, que hoje é uma rede 
internacional, para registrar e preservar histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. Disponível em 
http://www.museudapessoa.net). Acesso em 04/04/2014. 

 

http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/863.pdf
http://www.museudapessoa.net/
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A história de vida, entre outras tantas definições, é na definição de 

Lígia Maria Leite Pereira “o relato de um narrador sobre sua existência através do 

tempo, com a intermediação de um pesquisador. É um trabalho coletivo de um 

narrador-sujeito e de um intérprete.” (2000, p.118) 

A presença e intermediação de um pesquisador também caracteriza 

a escrita de uma biografia que “se define como a história de um indivíduo redigida 

por outro”, sendo tarefa do investigador em ambos os casos realizar “o recorte do 

texto, a montagem e a tradução (passagem da linguagem oral para a escrita).” 

Ligia Pereira com base em Giovanni Levi25 afirma que “embora toda 

biografia tenha pretensão à totalidade da vida de um homem, é, necessariamente, 

lacunar.” Nelas se encontram mais “os resultados do que os processos de tomada 

de decisões, o que nos leva, muitas vezes, a explicações simplistas e lineares, e à 

imagem, falsa, naturalmente, de personalidades coerentes e estáveis, e de decisões 

sem incertezas”. Nas histórias de vida, o entrevistador pode enfrentar esse aspecto 

lacunar por meio do diálogo, questionando aspectos da vida privada cotidiana, 

explorando mais o sujeito para “tentar explorar sob todos os ângulos um arquivo que 

mistura” citando Joseph Goy, ‘o verdadeiro, o vivido, o aprendido e o imaginário’”  

Se nas biografias o modelo racional é atribuído pelo pesquisador, 

nas autobiografias e nas histórias de vida, a questão se coloca pela 

tendência do próprio sujeito de ordenar e dar racionalidade a seus 

atos e decisões passadas – dar a suas ações uma racionalidade a 

posteriori. No primeiro caso, orientado pela presença do(s) 

interlocutor(es) imaginário(s), para o qual se dirige todo escrito 

autobiográfico, no segundo, com a participação do pesquisador. 

Aqui, mais uma vez, é possível pensar que a presença do 

investigador pode contribuir para minorar este risco, por meio do 

diálogo e dos questionamentos que ele for capaz de inserir na 

relação de entrevista. (Pereira, 2000, p.122) 

Como classificar essa pesquisa? Trata-se de uma autobiografia, 

uma biografia ou uma história de vida?  
                                                           
25 LEVI, G. apud FERREIRA, M. de M. & AMADO, J. (orgs.) Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. 



33 
 

 

  

Durante a pesquisa secundária, encontramos uma ampla 

diversidade terminológica no uso de fontes (auto)biográficas: abordagem biográfica 

ou autobiográfica, método (auto)biográfico, narrativa de vida, relato de vida, 

memórias, memoriais, histórias de vida em formação, pesquisa narrativa, 

investigação biográfico-narrativa.  

Conceição Passeggi (2010), foi-nos de suma importância, não só por 

contextualizar o movimento biográfico no tempo, sobretudo pela elucidação da 

terminologia, segundo a autora, o termo autobiografia empregado por Gaston 

Pineau26, tornou-se a base do movimento sócio-educativo das histórias de vida em 

formação. Depois Pineau passou a empregar o termo histórias de vida por ser “mais 

intuitiva e de fácil compreensão, para evitar a vinculação com a grafia (escrita), sair 

do território íntimo do eu (auto) e acolher a todas as manifestações de expressões 

da vida (bios)”.27 

Abaixo também a diferenciação apresentada por Meihy nos 

Cadernos CERU (1994, p.56-57), quanto a história de vida e história oral temática:  

 História de vida remete ao registro da experiência pessoal, com 

entrevistas livres de questionários ou perguntas indutivas, e 

obedecem à captação do sentido dado pelo declarante. Importa 

os “resultados subjetivos, impressões.  

 História oral temática centra-se num conjunto limitado de temas, 

em que o depoente conta aspectos de algum assunto específico 

da sua vida, e parte para “outra versão” de pressupostos já 

documentados, colaborando para o “preenchimento de espaços 

vazios”. Ocorre mediante recortes pré-definidos pelo 

entrevistador, para responder ao objetivo da pesquisa, 

desconsiderando aspectos fora do campo temático na análise da 

narrativa.  

                                                           
26PINEAU, Gaston. Produire as vie: autoformation et autobiographie. Gaston Pineau,Marie-Michèle. Montréal: 
Editions coopératives Albert Saint-Martin, 1983. 419p . 
27Autos é a identidade, o eu consciente dele mesmo;  Bios a continuidade dessa entidade, seu desenvolvimento 
histórico e Grafia o meio técnico da escrita do eu. Tradução de PASSEGGI (2010, p.107) das definições de 
Gusdorf (1991, p.10) 
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Esta pesquisa foi realizada com características de História oral 

temática. 

Voltando a Passeggi, a partir dos anos 2000, a diversidade de 

abordagens utilizadas nesses estudos, encontra na denominação de pesquisa (auto) 

biográfica, território comum e propício ao diálogo entre pesquisadores: 

Adotada nas diferentes edições do Congresso Internacional sobre 

Pesquisa (auto)biográfica - (CIPA)3 - essa denominação remete a 

um campo de investigação já consagrado em países anglo-saxões 

(Biographical Research), na Alemanha (Biographieforschung) e em 

processo de reconhecimento na França (Recherche biographique en 

éducation) (Passeggi, 2011) 

Para dar unidade à diversidade de denominações, Passeggi reserva 

a denominação “escritas de si” para os textos escritos pelos próprios autores, e 

(auto)biográfica para textos escritos com participação do pesquisador, caso desta 

pesquisa. 

Elucidada as nomenclaturas, empregaremos nesta pesquisa os 

termos (auto)biografia e história oral temática, como mais convenientes e acertados 

ao propósito desta pesquisa, que contou com histórias narradas desde o nascimento 

até o momento pelo entrevistado, norteadas pela proposta das entrevistas e voltadas 

ao tema educação, portanto, de característica temática. 

 

 

Críticas à História Oral 
 

 

Identificamos a abordagem (auto)biográfica como “instrumento” ideal 

para a geração de documentos, a partir dos relatos do Profº Veronezi. 

Independentemente de o sujeito ter ou não notoriedade ou projeção na vida pública, 

pode relatar alguma parte - mesmo que sujeita aos “percalços da memória” - e 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982011000100017#nt03
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interpretar - mesmo que subjetiva, filtrada, parcial - sua participação na história da 

educação e do empreendedorismo brasileiros. Somente ele o pode fazer. Essa 

especificidade é justamente o que torna esta pesquisa única. Nisso reside sua 

beleza e sua ciência. 

No parágrafo acima reside a provocação acerca das críticas à 

metodologia de história oral, que serão debatidas nos próximos tópicos, as quais 

são: 

 O entrevistado tende a expor apenas informações que preservam uma 

imagem positiva acerca de si mesmo omitindo outras capazes de 

enfraquecê-la; 

 As condições da memória limitam a visão do passado ao que o 

pesquisado pode ou deseja recordar, podendo não espelhar a verdade;  

 Pode a relação pesquisador e pesquisado, não ser marcada por 

sentimentos e subjetividade? 

 Como é possível garantir a objetividade e a neutralidade na pesquisa para 

reconstruir parte da vida do outro, partindo-se de um relacionamento ou 

aproximação entre sujeito e objeto da pesquisa? 

 Até que ponto um indivíduo privilegiado em um estudo seria representativo 

do conjunto de casos componentes de um grupo? 

 

 

Subjetividade 
 

 

Na abordagem da história oral, muito se discute sobre a 

característica da subjetividade da pesquisa, relacionada ao entrevistado bem como 

ao entrevistador que interpreta os relatos. 
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Quanto ao entrevistado existem as possibilidades de esquecimento, 

de mentira ou fantasia, muitas vezes se considerando a subjetividade como perda28. 

Quanto ao entrevistador, o controle das informações e sua fidedignidade. Monique 

Augras (1997, p.27) afirma que a memória não é fiel aos fatos, mas que a 

subjetividade pode ser considerada ganho por ser “quem produz o testemunho vivo, 

a rememoração”. 

O aspecto do controle se refere à possibilidade do entrevistador 

poder voltar diversas vezes a um tema, colocando questões para incentivar o sujeito 

a se lembrar de fatos e eventos. Porém, o entrevistado também controla a entrevista 

narrando apenas os aspectos de seu interesse.  

Para a psicóloga, justamente no aspecto de que nenhum 

depoimento pode ser fiel à verdade almejada dos fatos, é que reside a riqueza dos 

testemunhos que segundo ela “[...] é, antes de mais nada, autobiográfico” implicando 

uma “rearrumação de lembranças”, provocando uma reconstrução de 

“reminiscências em um discurso organizado e racionalmente lógico”. 

Segundo Alessandro Portelli em “O que faz a história oral é 

diferente” (1997, p.28), uma mesma afirmativa pode ter significações contraditórias - 

de acordo com a entonação do relator – e ela pode ser descrita objetivamente pelas 

palavras do transcritor. Ocorre assim, outro aspecto de controle, a forma da grafia do 

texto, do ritmo do discurso, e da adição arbitrária de pontuações e pausas 

distribuídas para tornar a transcrição legível. 

Portelli escreve ainda que, em alguns casos “a informação preciosa 

pode estar no que os informantes escondem e no fato que os fizeram esconder mais 

do que contaram”. Alguns casos considerados normais no passado podem ser 

considerados ilegais no presente, ou o narrador pode passar por mudança de 

opinião política, levando-o a omissões. 
                                                           
28A psicóloga Monique Augras comentando que há mais de 50 anos a Psicologia Social trabalha o problema da 
subjetividade, identificando que até a postura física do entrevistador, a mímica, as expressões faciais influenciam 
a resposta do interlocutor, conclui que  “a tão almejada ‘objetividade’ jamais está garantida.”, e que, como a 
história oral conta com o “fenômeno da estruturação dos fatos da memória”, nele atuam mecanismos sutis 
relacionados à construção da identidade pessoal, portanto “Memória e identidade estão intimamente ligadas” 
(AUGRAS, 1997, p.28 e 29)  
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E conclui que na história oral, a fronteira entre o que acontece 

“dentro” do narrador e “fora” dele, entre o individual e o grupo pode se tornar 

enganosa, “de modo que a verdade pessoal possa coincidir com a ‘imaginação’ 

compartilhada, contando mais os “significados” que os “eventos”, não implicando 

isso que se tenha “validade factual”, mas que lançam novas luzes à narração. (1997, 

p.30-31) 

Podemos encontrar narrador cuja consciência parece estar 

“capturada em momentos climáticos” de suas experiências. Eles são “absorvidos 

integralmente pela totalidade do evento histórico” que vivenciaram relatando-os com 

cadências e fraseologia de épicos” (p.34) 

Em “A filosofia e os fatos” Alessandro Portelli, a respeito da 

interpretação, dialogando com o leitor pergunta: “Mesmo supondo que as coisas 

ocorreram como conta [o narrador], como é possível tirar conclusões generalizadas 

de um episódio individual?” O próprio autor responde que se não temos a certeza 

dos fatos, temos a certeza do texto, e esse pode ser estudado e analisado por 

técnicas de disciplinas diversas: psicologia, linguística, sociologia, entre outras. “O 

que nossa fonte disse pode não haver sucedido verdadeiramente, mas está contado 

de modo verdadeiro.” (1996, p.4) 

O antropólogo James Clifford, citado por Portelli, conta, na 

introdução do seu livro “Writing Culture”, a história do índio canadense Cree, que foi 

chamado a prestar um depoimento perante um tribunal; quando lhe foi pedido que 

jurasse dizer toda a verdade, a testemunha respondeu: “Não sei se posso dizer a 

verdade... posso apenas dizer o que sei.” (Portelli, 1996, p.5) 

Essa afirmação indica o caráter subjetivo das narrativas. 

Helena Bueno Trigo e Lucila Reis Brioche discutindo a pesquisa 

sociológica, especificamente as condições da produção do discurso, argumentam 

que o relato oral, suporte da investigação qualitativa, implica interação de dois 

sujeitos, com expectativas diferentes - devido suas origens sociais, bagagem 

histórica, trajetórias, coletividade - num “encontro de subjetividades”. (1999, p.26 e 

27). 
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Embora busque a captação de dados “reais”, as características 

pessoais do pesquisador também podem influir no desenvolvimento da entrevista, e 

o resultado é sempre uma interpretação dos fatos, isto é, sua versão.  Pode-se 

afirmar que “o conhecimento não implica anulação das crenças do pesquisador [...] 

mas sua tomada de consciência de si, do outro e da própria interação”. Contudo, 

não se deve intentar anular as “interferências” da subjetividade, pois a análise dos 

fatos em si “é substituída pela busca de sua significação social”. O espaço biográfico 

não está limitado ao ponto de vista retrospectivo da rememoração do passado, mas 

é o modelo de inteligibilidade da experiência presente, que permite dar forma ao 

futuro próximo ou distante. 

O pesquisador não é um objeto passivo, pelo contrário, sua postura 

ativa é fundamental na construção do conhecimento. Ele interage e reage de acordo 

com o saber que detém de sua experiência, porém, sua atuação é limitada à 

colaboração do entrevistado cujos relatos “são a ‘matéria-prima’ da construção do 

objeto de estudo”. 

Portelli, embora apontando que fontes orais não são objetivas, 

lembra que isto naturalmente se aplica para qualquer fonte, embora a sociedade da 

escrita sempre nos leve a esquecer disto. (1997, p 35) 

Para Pollack, em “Memória e identidade social” não há diferença 

fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A crítica da fonte, tal como o historiador 

aprende a fazer, deve, a seu ver, ser aplicada a fontes de todos os tipos. (Pollack, 

1992, p.8) 

Maria Isaura Pereira de Queiroz, sobre o pesquisador e as 

pesquisas, corrobora as opiniões dos demais autores aqui referenciados, analisando 

que o pesquisador também sofre influência e limitações da coletividade a que ele 

pertence, “parte do investigador é aprendida na sua realidade social” que por sua 

vez se encontra inserida num “universo físico e social e intelectual que a delimita”, e 

conclui “é também por meio da percepção do que neste universo existe que formula 

o que pretende investigar.” (Queiroz, 1991, p.19) 
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Neutralidade 

 

 

Aqui destacamos importante discussão, sobre a manutenção da 

autonomia intelectual, necessária à pesquisa acadêmica. Como exemplo, este 

projeto de pesquisa, cujos objetivos repercutem na imagem de uma instituição.  

Embora valorizando e partindo da figura de seu fundador, aborda o 

ensino superior privado, alvo de duras críticas e muitas vezes acusado da 

degradação do ensino, pela mercantilização e desprestígio do setor.  

Pode ser neutro esse estudo realizado nas condições em que foi 

compreendido?  

Sobre a neutralidade Augras (1997, p.35) afirma que “Não se pode 

fazer pesquisa impunemente. A tão almejada “neutralidade” científica, no campo das 

Ciências Sociais é uma falácia”. 

Com uma visão retrospectiva, a objetividade – ancorada em 

princípios que sustentam a necessidade de distanciamento do pesquisador frente ao 

objeto - merece a discussão pontuada por Ferreira29: 

 As transformações no campo da história, valorizando o estudo das 

estruturas e dos processos de longa duração, desvalorizam a análise do papel do 

indivíduo, desqualificando o uso de relatos pessoais, das histórias de vida, das 

autobiografias, condenando-os pela sua “subjetividade e distorções”, e enfatizando a 

dificuldade de obter “relatos fidedignos”, além de alegar que a experiência de um 

indivíduo não representa uma época ou grupo, mas sua visão particular, não 

generalizável. (Ferreira, 2000, p.6) 

Reconhecendo a força das críticas à história oral e considerando a 

complexidade em elaborar uma pesquisa científica à margem dessas críticas, 

firmamo-nos em Portelli, ao explicar o que torna a história oral diferente: é que ela 

nos “conta menos de eventos do que de significados”. Esse é precisamente o 
                                                           
29Ferreira aponta o sociólogo Simiand, ligado a Durkheim, como um crítico pesado desse modelo “na sua visão o 
recuo no tempo não garantia o objetividade da história, pois todo historiador é tributário da sua época.” (p.4) 
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elemento que as outras fontes não possuem na mesma medida “a subjetividade do 

expositor”.  

Fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que 

queria fazer, o que acreditava estar fazendo, e o que agora pensa 

que fez... a construção da narrativa revela um grande empenho na 

relação do narrador com sua história. ”Subjetivamente, faz tanto 

parte da história, quanto os “fatos” mais visíveis. O que os 

informantes acreditam é em verdade em um fato histórico (isto é, o 

fato no qual eles creem) tanto como aquilo que realmente aconteceu. 

(Portelli, 1997, p.31) 

O presente trabalho acadêmico respeita e valoriza o sujeito 

pesquisado e seu “grande empenho” com sua história. Postura nada trivial, e que 

corrobora a parcialidade, não intencional, mas factual em algumas situações da 

pesquisa. 

Contando suas memórias o entrevistado revelou o significado que a 

educação tem para ele. Embora a motivação inicial do professor não foi a 

econômica, tornou-se empresário do setor educacional, obtendo reconhecimento 

público pela sua importância social como “professor- empresário”.  

Trigo e Brioche (1999, p.31) alertam para as diferenças sociais dos 

interlocutores, posição social, idade ou gênero, que tem seu peso acentuado na 

relação face a face pela proximidade espacial. Cientes da possibilidade de 

ocorrências de relações de poder, observou-se que, em nenhuma ocasião durante a 

realização das entrevistas foi sentida a relação de patronato e subordinação, fato 

crucial para preservar a autonomia intelectual da pesquisadora, objetivo alcançado.30 

 

 

                                                           
30A pesquisadora é docente da instituição administrada pelo pesquisado, caracterizando relação de empregada e 
patrão. Esta relação não resultou em dependência intelectual embora tenha sido a propulsora do interesse pelos 
estudos da instituição. 
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Sujeito único 

 

 

Quanto ao número de entrevistados, havendo uma preocupação 

quanto a entrevistar apenas uma pessoa; fomos orientados a “aproveitar a riqueza 

de possibilidade” de dados disponíveis mesmo que de poucos ou um único 

colaborador, pois, líderes e pessoas que atuam em postos-chave detêm informações 

únicas, e que embora individual, os relatos devem ser considerados no social. 

Passeggi (2010), discutindo a história de vida como método, afirma 

que o emprego dessa metodologia possibilita a narração dos fatos pelos próprios 

protagonistas da história, no contexto do seu tempo e do seu lugar, permitindo-nos 

compreender a apropriação da história social pela história pessoal. 

Não se trata, pois, de negar ou relegar a subjetividade e a 

historicidade do mundo narrado pelos indivíduos, mas admitir como 

legítima a possibilidade de ler uma sociedade mediante uma única 

biografia. Pois uma pessoa totaliza um sistema social, é nesse 

sentido que ela é ‘universal singular’. (p.122) 

As pesquisas com um único relatante apresentam como limites: a 

impossibilidade de comparações com diferentes versões dos fatos, podendo 

também ser difícil ao entrevistador ultrapassar “o encanto” da história individual. 

Embora reconheçamos os limites e a existência de relatos com 

aspectos de “saga”, não temos dúvida de que a utilização de relatos de vida de 

Venonezi trouxe à pesquisa elementos inovativos e fatos que, satisfazendo aos 

objetivos iniciais, trouxeram novas luzes ao tema e à academia. 

A pesquisa com casos únicos justifica-se na medida em que o 

informante vivenciou as situações que se pretende conhecer, 

acompanhou os processos em curso, dispõe de informações que 

podem ser fundamentais para compreensão de um determinado 

período, pode contribuir com novos fatos ou acrescentar novas 

hipóteses ao conhecimento disponível.” Demartini (1999, p. 39) 
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Lembrando a observação de Passeggi (2010) de que o sujeito sofre 

ações do meio em que se socializa, sua inserção social e participação em grupos ao 

mesmo tempo lhe permite “tornar-se simultaneamente agente da ação”, capaz de 

intervir no seu meio para modificá-lo, (p.120) temos agora uma visão menos distante 

do desenvolvimento de uma universidade privada e de sua efetividade, através da 

história do desenvolvimento da Universidade Guarulhos31.  

Para Queiroz (1988, p.19) a história oral registra experiência de um 

indivíduo ou diversos de uma coletividade para registrar fatos não registrados em 

outras fontes ou cuja documentação se deseja completar.  

E para Meihy (1994, p.56) a história oral, especialmente a temática, 

pode trazer “outra versão” de pressupostos já documentados, colaborando para o 

“preenchimento de espaços vazios”. 

Os fatos relatados por nosso único sujeito, ao apresentar sua 

“versão da história” no que concerne ao ensino superior privado, preenche “espaços 

vazios”, nos aproximando da realidade da educação superior brasileira, e num 

âmbito macro, do próprio ensino no Brasil. 

 

 

Seara alheia 
 

 

Ferreira (2000) comenta que a separação radical entre passado e 

presente na França do século XIX “e as competências eruditas exigidas para 

trabalhar com os períodos recuados garantiram praticamente o monopólio do saber 

histórico aos especialistas”, os historiadores universitários, desqualificando os 

testemunhos diretos cujo monopólio ficou com os “historiadores amadores”, que 

empregavam a história recente como prática política. (p.3)  

                                                           
31O termo “Efetividade” é empregado como conceito fundamental na Administração de empresas, que se refere à 
manutenção da organização no tempo, resultante da eficácia e eficiência no uso dos recursos para obtenção dos 
resultados de acordo com estratégias planejadas. A empresa efetiva não alcança a fase “declínio” no “ciclo de 
vida” transformando-o em “renovação”, mantendo-se viva. 
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Aponta como desafio para a pesquisa histórica, que remonta o 

passado e permanece, além da questão de como disseminar os resultados das 

pesquisas científicas ao grande público, a presença dos “amadores”: “Novamente os 

historiadores confrontam-se com a competição dos amadores e com o crescimento 

do interesse pela história política e pedagógica.” (Ferreira, 2000, p.11) 

Giovanni Levi32, conhecido como precursor da micro-história e pela 

frase “A dificuldade é abandonar certas simplificações”, fala em entrevista33 sobre os 

ramos da história: 

[...] história econômica, social... Essas divisões se devem a motivos 

exclusivamente acadêmicos. Deveríamos fazer uma mistura com 

tudo e pegar o melhor daquilo que as ciências sociais produziram 

para tentar compreender a sociedade. (2009) 

 

Passeggi analisando histórias de vida em formação e citando Josso 

(1991, 2000, 2004 apud Passeggi, 2011), explica que embora a produção de 

conhecimento a partir de histórias de vida seja muito rica, os trabalhos não 

produzem “formulações coletivas que explicitem as articulações entre suas 

conceitualizações” e esse é passo indispensável “à formalização de uma teoria da 

formação, na perspectiva das histórias de vida em formação”.  

Uma hipótese para a dificuldade de articulação teórica para 

Passeggi (2011) é a “pregnância das origens disciplinares dos pesquisadores”, bem 

como sua preocupação com “a originalidade intelectual e a angústia de se arriscar a 

adotar uma posição transdisciplinar numa universidade organizada, dominada por 

                                                           
32 Giovanni Levi, é um dos pioneiros da abordagem micro-história, cujo procedimento tem como ponto de 
partida o particular “um particular que com frequência é altamente específico e individual, e seria impossível 
descrever como um caso típico”, cujo significado é obtido à luz de seu contexto específico. Caracterizam a 
micro-história: “a redução de escala, o debate sobre a racionalidade, a pequena indicação como um paradigma 
científico, o papel do particular (não entretanto, em oposição ao social), a atenção à capacidade receptiva e à 
narrativa, uma definição específica do contexto e a rejeição do relativismo.” LEVI, Giovanni. Sobre a micro-
história. In: BURKE, Peter (org). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1992, 
p.133-162 
33Entrevista com Giovanni Levi, “A História é uma ciência da busca infinita”. Publicado na Revista de História 
em 13/02/2009. Disponível em    http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/giovanni-levi. Acesso em 
12/02/2014. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/giovanni-levi
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territórios disciplinares duramente conquistados, que “sancionam” o contrabando 

entre esses territórios.”  

Para Passeggi, essa pregnância da qual fala Josso é também o que 

permite o enriquecimento teórico. A preocupação dos pesquisadores em apontar 

suas filiações deve-se à influência de pensadores de campos diversos, tais como 

Antropologia, Sociologia, Psicologia, Linguística, Filosofia e Educação.  

O passeio por campos diversos permite “abrir tênues veredas que 

precisam ser alargadas” e preparam o terreno para que o biográfico se aproxime de 

uma “abordagem da formação do ponto de vista do sujeito aprendente”  

Tendo “um pé” na educação e outro na administração de empresas”, 

poderia uma administradora escrever sobre temática própria dos historiadores? 

Este trabalho, “passeando” por campos acadêmicos alhures, propôs-

se a fazer a coleta de relatos orais por meio de entrevistas, para construir a história 

de vida de um indivíduo enquanto “ser social singular”.34 

No entanto, esta pesquisa realizada em “searas alheias” não deseja 

afrontar a comunidade científica de historiadores, mas enfrentar com ela o “desafio” 

do emprego do testemunho direto. 

 

 

História das instituições escolares 
 

 

Demartini (2006), que realizou pesquisas diversas no campo das 

instituições escolares empregando a abordagem (auto)biográfica escreve que  

A Memória social que se identifica com a educação, em seu sentido 

mais amplo está sendo retomada, cada vez mais seus atores 

começaram a ser ouvidos para contar suas memórias. [...] Mas até 

mesmo a memória da educação escolar ainda é pouco conhecida, e 
                                                           
34 Expressão empregada por Ferrarotti ao afirmar que o indivíduo é reapropriação singular do universal social, e 
por  Delory-Momberger debatendo a individualização social frente a sociedade. 
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principalmente, discutida, embora a escola, como instituição, está 

presente na memória de todos os brasileiros. (p.100-101) 

Segundo Ferraroti (1988), analisando a abordagem (auto)biográfica, 

a escrita de histórias de vida tem sido largamente utilizada nas pesquisas 

educacionais, utilizando os materiais biográficos primários, resultante das 

entrevistas, e os secundários não utilizados na relação primária. Retratando, 

sobretudo nas investigações sobre a formação do docente e suas representações 

sociais, a mediação entre a história individual e a história social, razão de ter sido 

empregada inicialmente nas pesquisas sociológicas e antropológicas, e durante seu 

desenvolvimento, afastando-se do olhar hipótese-verificação. Apresenta-se como 

outra forma de olhar para a realidade social. 

Valéria Rueda (2011), em artigo de revisão de literatura sobre a 

memória das instituições, argumenta que as empresas em sua trajetória produzem 

documentos fundamentais para sua memória, porém não são muitas vezes reunidos 

para estar disponíveis para consulta. Além de retratar a memória institucional, 

retratam a época em que está inserida, o tempo e o espaço que ocupa na 

sociedade, informações que facilitam seu entendimento como um todo. 

A instituição possui memória? Ela se faz ouvir pela memória das 

pessoas nela inseridas. Classificar memória implica abordagens da psicologia, 

filosofia, história. A sociedade sempre preservou sua memória, de forma oral 

primeiro, depois por inscrições rupestres em cavernas, nos registros a partir da 

invenção da escrita e depois pela imprensa e suas tecnologias, e agora por 

ciberespaço. 

A memória como “armazenamento de dados ou informações” pode 

garantir a continuidade de um evento no tempo, porém está sujeita a esquecimento 

por ser “humana e social” de acordo com conceito propostos por Halbwachs que 

coloca a memória individual como um ponto de vista sobre a memória coletiva. 

Segundo ele, as memórias são construções dos grupos sociais; são eles que 

determinam o que é memorável e os lugares onde serão preservadas, os “lugares 

da memória”. Não é possível a lembrança completa dos fatos a não ser pelos 
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recursos da memória coletiva. Daí a importância do registro da história da instituição 

na construção da memória social. (Rueda, 2011, p.82). 

A história das instituições escolares e/ou educativas nem sempre 

tem sido escrita com esta nomenclatura e por pesquisadores da área de História ou 

da Educação e nem sempre a pesquisa “cobre” toda a instituição, senão partes dela, 

um determinado curso ou departamento; como exemplo, nossa pesquisa que 

enfoca, ou “cobre”, aspectos da sua fundação e gestão. 

Por meio das entrevistas e demais pesquisas pudemos abarcar 

diferentes componentes, empregando os depoimentos para abordagens múltiplas: 

 Registrar a memória da criação da UnG - história institucional; 

 Reconstruir a trajetória profissional de Veronezi - história de 

vida; 

 Conhecer sua percepção sobre o desenvolvimento do 

mercado educacional, das instâncias reguladoras, das IES 

privadas, do setor de ensino superior, da história da 

educação. 

Daniel Suarez (2010) afirma que “Os processos de documentação 

pedagógica devem contar com o apoio das administrações escolares ou das 

instituições que outorguem legitimidade e aval político ou acadêmico às suas 

produções”.  

Contamos com o apoio de Veronezi que autorizou o uso de 

documentos oficiais alusivos às comemorações da UnG. Ele indicou professores 

para entrevistas “confirmativas”, recurso que não foi empregado (devido ao recorte 

do projeto), concedeu-nos fotografias particulares para emprego na pesquisa e por 

meio de sua secretária indicou-nos recolhimento de acervo junto à área de Relações 

Públicas, que concedeu documentos originais para cópia e CD institucional, e 

indicou-nos o uso do Laboratório do Curso de Fotografia, que liberou pesquisa em 

seus arquivos fotográficos, disponibilizando as imagens da universidade à 

pesquisadora.  
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As pesquisas, com relatos desde o nascimento do entrevistado, 

apontando aspectos educacionais, abordando a vivência profissional e analisando o 

conjunto dos relatos, possibilitaram cobrir a maior parte da vida do entrevistado. 

Foram identificadas na pesquisa secundária, algumas histórias de 

fundadores de universidades, disponibilizadas nos sites das suas instituições, além 

de entrevistas publicadas em revistas e canais on line, bem como foi identificado 

livro publicado pelo CPDOC-FGV com depoimentos de fundadores de instituições 

privadas narrando suas trajetórias. Nesse livro há uma entrevista com Antonio 

Veronezi discutindo os problemas e tendências do setor no ano de 2002.  

Porém, não foi encontrada nenhuma pesquisa científica, dissertação 

ou tese com o sujeito escolhido ou outros fundadores de universidades. Assim, esta 

dissertação que se propôs a aliar a história de vida de Antonio Veronezi com a 

fundação e gestão de faculdades, não intenta suscitar alguma hipótese, e se faz 

relevante para o conhecimento de uma história do ensino superior brasileiro, em 

especial na cidade de Guarulhos, através da atuação e seu fundador à frente da 

Universidade Guarulhos nos últimos quase quarenta e cinco anos.   

Inserida na história da educação35 está a história das instituições 

educativas que investiga os acontecimentos no interior da instituição, eventos que 

formam sua identidade, contempla o estudo do seu ciclo de vida, a sua estrutura e 

perfil de seus agentes formando micro-histórias da educação.  

 

 

Publicização da pesquisa  
 

 

Apropriando-nos dos conhecimentos da área de História, por ceifar 

em “seara alheia”, na participação como ouvinte de uma mesa no Congresso da 

Unicamp, chamou-me atenção, na exposição das coordenadoras da mesa, 

                                                           
35 Parágrafo baseado em GATTI, JUNIOR, 2002 
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professoras Juniele Rabelo e Marta Rovai36: o conceito e o papel da “História 

Pública” que tem como pressupostos: a possibilidade de difundir o conhecimento 

científico para amplas audiências, por meio de arquivos, centros de memória, 

museus, televisão, rádio, editoras, jornais, revistas, organizações governamentais ou 

não, consultoria, etc., “não só pensando na preservação da cultura material, mas em 

como colaborar para a reflexão da comunidade sobre sua própria história [...]. Enfim, 

como tornar o passado útil para o presente”.  

Segundo as autoras Juniele Almeida e Marta Rovai, o conceito de 

história pública nasceu na Inglaterra, nos anos 1970, e ganhou espaço no Canadá, 

Austrália, Itália, África do Sul e Estados Unidos. Na Europa, emergiu como prática 

do uso público da História com fins nitidamente político-ideológicos, influenciados 

pela busca da justiça social [...] A História buscou o seu lócus “público” para além da 

divulgação de um conhecimento organizado e sistematizado pela Ciência, mas como 

organização e mediação de conhecimentos locais. “Não se trata da eliminação da 

ciência histórica para emergência da história pública, e sim das reflexões sobre a 

atuação do profissional capaz de difundir para um público amplo, não acadêmico, a 

consciência histórica.” 

O tema “A História Pública e os Públicos da História"37, do Simpósio 

de História Pública, levou-nos a perguntar: Quem é o público desta nossa história 

pesquisa? Ela deveria ser amplamente conhecida e divulgada, enfim, ser publicável 

para além do lugar que ocupa na biblioteca, na estante de dissertações? 

Considerando-a como uma possível “ponte de comunicação social com a recepção 

do trabalho acadêmico”, objetivamos tornar pública, no futuro, esta pesquisa.  

Jesus Galindo Cáceres descreve o conhecimento como 

compromisso social, nesta pesquisa, os membros são da comunidade de docentes, 

corpo técnico e alunos: 

A história oral se ocupando com o registro dos acontecimentos na 

vida de um indivíduo ou grupo, ocupa-se com sua experiência. Para quem se 

                                                           
36 São organizadoras do livro Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011 escrito com base no 
curso do mesmo nome, ministrado por elas na USP em fevereiro de 2011. 
37 Para divulgar a Rede Brasileira de História Pública, em julho de 2013, se realizou o Simpósio Temático “A 
História Pública e os Públicos da História” durante o XXVII Simpósio Nacional de História – UFRN. 
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escreve as histórias que são contadas aos pesquisadores? O descompromisso de 

escrever por escrever, por ser interessante e obrigatório para obtenção de título 

acadêmico, ou contar por contar por dela gostar e se inspirar nela, tornou-se uma 

problemática na qual empenhamos horas de avaliação, suscitando a pergunta: como 

usar a narrativa oral dessa trajetória de vida como recurso transformador além de 

fornecer – e porque não? - material para colecionadores de histórias inspiradoras? A 

história pública ajudou a dirimir o embaraço respondendo à pergunta. 

Para tal fim, é importante determinar quem é “o interlocutor 

imaginário ao qual o relato se dirige, e que tipo de relação o narrador estabelece 

com ele” de acordo com Ligia Leite (2000, p.124). 

Intentamos transformar a linguagem empregada na dissertação em 

uma mais acessível ao público leigo, publicizando a pesquisa com características 

literárias no gênero autobiográfico, fazendo uso das emoções e detalhes pessoais 

não empregados na pesquisa científica, tais como religião, matrimônio, família, 

sonhos e medos, a serem contemplados em nova fase de entrevistas.  

É comum na literatura de cunho empresarial a publicação de 

“biografias inspiradoras”, também chamadas de “biografias empresariais” que tratam 

principalmente da trajetória de empresários e empreendedores, cujos casos relatam 

ascensão social proveniente de esforço pessoal, cunhadas como “histórias 

transformacionais”. 38 

Esse conjunto de expectativas demandam projetos para responder 

“Como? Para que? Para quem?” gravar entrevistas, analisar os dados, apropriar-se 

do passado e documentar os resultados. Torná-los público requer um 

comprometimento com a pesquisa científica.  

Portelli chama a devolução de materiais [para a sociedade] de 

“restituição”, acreditando que ela constitui uma intervenção na história cultural da 

comunidade analisada:  
                                                           
38 Em conversa para fins desta pesquisa com o administrador e jornalista Elias Awad, principal biógrafo de 
empresários brasileiros, e o número de livros vendidos a cada personagem biografado indica o interesse 
constante dos leitores por este tipo de literatura. Awad publicou a biografia de Samuel Klein, Domingos Rigoni, 
Richard Fisk, Oscar Schmidt, entre outros, totalizando 18 livros publicados em 13 anos de carreira como 
escritor de biografias. 
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“O verdadeiro sentido que, acredito eu, prestamos a elas, a 

movimentos e indivíduos, consiste em fazer com que sua voz seja 

ouvida, em levá-la para fora em pôr fim à sensação de isolamento e 

impotência, em conseguir que seu discurso chegue a outras pessoas 

e comunidades.” (Portelli, 1997, p.31) 

Se “toda a ação da história oral é transformadora” como defende 

Meihy, e sem a transformação não tem razão de ser, seria apenas “uso de 

entrevistas de cunho testemunhal”, ficaremos atentos aos aspectos transformadores 

que essa pesquisa poderá suscitar no pensamento de seus leitores, afinal o “destino 

transformador... é a marca de honra da história oral” (2006, p.195) 

 

1.2. Metodologia 
 

 

A escolha do sujeito 
 

 

Uma vez definidos o tipo de pesquisa: qualitativa; a abordagem: 

(auto)biográfica; e o método: história oral temática de vida, o próximo passo a que a 

razão nos conclamava foi: quem pode responder a essa busca? Qual a relevância 

social de um estudo dessa natureza? 

Foi quando a frase “Me vejo como um professor, educador por 

natureza, e empresário por consequência” proferida pelo Chanceler da Universidade 

Guarulhos, Antonio Veronezi, no encerramento de palestra do Ministro Celso de 

Mello na UnG em 2012, chamou- nos a atenção. 

Imediatamente intuímos que sua trajetória como educador e como 

empresário do ramo educacional, bem como seus pensamentos sobre esses 
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campos, seriam de grande relevância à pesquisa educacional e à área acadêmica, 

sobretudo aos docentes e discentes da UnG que o tomam como modelo de sucesso. 

As pessoas mobilizam seu conhecimento, valores e energia na 

formação de sua identidade e diálogo com os seus contextos. Da mesma forma, 

Antonio Veronezi tendo uma história de relevantes realizações na cidade de 

Guarulhos, na área de educação, constituiu-se em um significativo personagem na 

história da educação superior no estado de São Paulo - história que ajudou a 

construir.  

Nasceu a partir dessas constatações, o escopo da pesquisa 

objetivando identificar ocorrências marcantes na trajetória de vida do professor na 

criação da universidade, relacionando a educação ao campo da administração de 

empresas, áreas em que transita com desenvoltura. 

Chamou-nos a atenção o estudo de Abrahão (2010), das histórias de 

vida de “destacados educadores sul-rio-grandenses e sua representatividade na 

história da educação do Rio Grande do Sul, realizada inicialmente com 36 

educadores, com ênfase nos fenômenos do esquecimento e do desconhecimento 

que é generalizado no que diz respeito a eminentes educadores. (2010, p.45) 

Os relatos foram publicados em um livro, e no seu prefácio, Antonio 

Nóvoa, nos incita a ver o mundo, além de estrutura e representação, também como 

uma experiência, e pergunta: “olhando para os livros escritos nas últimas décadas, 

surge de imediato a questão: onde é que estão as pessoas?” E ensina-nos que “a 

perspectiva experiencial situa os indivíduos no centro da história sociocultural, 

concedendo uma atenção privilegiada às suas memórias e recordações.” (p.9) 

Para evitar perda de objetividade e foco, buscamos limitar a 

pesquisa a uma única história, a da UnG. Prendemo-nos aos temas educacionais 

previstos, visando a uma abordagem interessada em conhecer seu fundador, 

Antonio Veronezi.  Inicialmente sua origem familiar, tipos de instrução e 

desenvolvimento profissional, desvendando os grupos sociais ou membros de 

grupos com que manteve relacionamento durante sua trajetória. Depois, conhecer 

as ações tomadas em função dos objetivos por ele traçados para a universidade. 
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O pressuposto orientador de toda a pesquisa foi a determinação da 

importância do trabalho de Antonio Veronezi como empresário da educação de nível 

superior, considerando no estudo suas várias dimensões, nacional, paulista ou 

regional, buscando apreender a relação existente entre a formação de 

características como educador com o desenvolvimento que se processava em seu 

perfil gestor e empreendedor. 

“No cenário da História temos os atores e os autores do mesmo 

modo que numa peça teatral... o autor não aparece... para os 

espectadores, os atores estão em evidência... os autores estão 

ocultos nos bastidores, ficando, geralmente, na penumbra.... os fatos 

de bastidores que são os fundamentais, dado que nos permitiriam 

compreender o que está acontecendo, tais fatos não são 

explorados...” (Saviani, apud Aranha, p.22) 

Em nossa pesquisa trouxemos à luz a “pessoa”, atacando de frente 

também o “fenômeno do esquecimento e do desconhecimento” da história de vida e 

profissional de Antonio Veronezi. Tendo-a explorado, demos-lhe visibilidade, 

propiciando material de consulta para estudantes e educadores em geral, e em 

especial para pesquisadores de história da educação, desse período histórico-social. 

Desde a década de 1940 até a de 2010 conferimos atenção privilegiada às 

memórias e recordações desse empresário que se intitula “educador”. 

 

Objetivos da pesquisa 
 

 

Verificar, como objetivo geral, as particularidades da formação 

acadêmica, da não-formal, da social, bem como da prática profissional do educador 

Antonio Veronezi. As influências recebidas por ele em suas relações sociais, a 

construção da práxis, o desenvolvimento do saber fazer, contemplando educação e 

gestão.  
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Também objetivamos compreender como os aspectos da sua 

formação se refletiram no seu exercício profissional, culminando em sua longa 

trajetória no ensino universitário privado, e em órgãos representativos da sua 

categoria empresarial. Assim cumpre-nos os seguintes objetivos secundários: 

- proporcionar visibilidade à história de vida de Antonio Veronezi por 

ter se sobressaído na área de educação superior privada como empresário e 

representante de órgãos de classe; 

- compreender sua prática empresarial como mobilizadora para 

novas gerações de empreendedores; 

- entender a relação indivíduo e sociedade. 

- compreender os significados e sentidos que ele imprime a sua 

vivência e prática, como sendo capaz de influenciar sua comunidade; 

- compreender seu pensamento para por meio dele conhecer mais 

do ramo da educação superior; 

- estabelecer relação da sua história com o contexto sócio-político-

econômico-cultural em que ocorrem; 

Sobre a identidade, Nóvoa (1995 apud Abrahão, 2010) afirma que: 

“Não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão 

impregnada de valores e de ideais e muito exigente do ponto de vista do 

empenhamento e da relação humana”39 e sobre a identidade pessoal e a profissional 

Derouet (1988, p.52) afirma: “É uma elaboração da vida em sucessivas fases, desde 

formação inicial, escolha da profissão, a trajetória que constroem sua experiência, 

tanto em suas representações tanto no trabalho concreto.” 40 

 

 

                                                           
39NÓVOA, Antônio (Coord.) Os professores e sua formação. 2 ed. Lisboa: Dom Quixote, 1995.  
40DEROUET, J.L. La profession d’enseignant comme montage composite. Éducation Permanente, n.96, p.61-71, 
1998. 
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Limites da pesquisa 
 

 

“Lembre que eu não quero glórias ou enobrecimento, mas que meu 

trabalho sirva como motivação aos jovens”. Essa foi a condição imposta por 

Veronezi ao autorizar a realização da pesquisa. 

Embora sua “história de transformação” possa ser utilizada como 

modelo a quem desejo tem de seguir sua trajetória, inspirando-se em suas 

conquistas, a história da vida que registramos, realça as positividades, sem ter 

apontado fraquezas do sujeito, por não terem sido relatadas por ele.  

A biografia empresarial costuma apontar além das características e 

feitos positivos, os erros nas decisões e ações dos empresários biografados, como 

alerta para novos empreendedores dos riscos presentes nos seus negócios, porém, 

não temos esses exemplos nos relatos desta pesquisa. 

Aqui não se pretendeu fazer julgamento de suas ações, limitando-

nos a contar seus feitos “notáveis”, por poderem inspirar na comunidade escolar o 

sentimento de que podem demonstrar as mesmas características do entrevistado 

nas suas profissões, e alcançar assim, a eficácia tão almejada no mundo 

corporativo. 

Alexandre Avelar (2010), tratando das relações e tensões entre 

biografia histórica e escrita da História, afirma que a possibilidade de uma 

individualidade fixa, unitária e coerente parece se perder em meio a uma pluralidade 

de identidades, referências, locais, e que os indivíduos não podem mais ser 

enquadrados em esquemas conceituais definidos e em marcos teóricos pré-

estabelecidos.  

Explica ainda que, os vários aspectos de uma vida não são 

suscetíveis a uma narração linear, não se esgotam numa única representação, na 

ideia de uma identidade. Assim, sugere que os historiadores, ao construírem 

biografias, devem estar atentos aos perigos de formatar seus personagens e de 
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induzir o leitor à expectativa ingênua de estar sendo apresentado a uma vida 

marcada por regularidades, repetições e permanências. (Avelar, 2010, p.162) 

Assim, como limites desta pesquisa podemos apontar a delimitação 

feita da história em fases, linearizando a trajetória de vida do entrevistado, e o foco 

dado à sua carreira profissional, atentando apenas ligeiramente para os demais 

papéis sociais do indivíduo.   

Porém, a “formatação” do personagem está em curso. A sua obra 

não está terminada, sua história está sendo escrita a cada dia, uma vez que o 

professor está em plena atividade “nos bastidores” da educação, e continua sendo 

objeto de pesquisa, aberto para complementações de outros autores e 

pesquisadores do tema, em período posterior ao limitado nessa primeira pesquisa, 

que aborda desde 1943 – nascimento do sujeito da pesquisa - até 2013 – período de 

realização das entrevistas. 

 

 

Fontes Secundárias 
 

 

Segundo Queiroz (1992), o cientista, ao determinar o tema da 

pesquisa em sua realização, sofre influência da sua “competência” como 

pesquisador. Por ser educado de acordo com as normas da sua realidade social, e 

estando inserido nessa fatia especifica, sofre seu peso na captação dos dados.  

Empregando técnicas de pesquisa qualitativa pode se libertar das 

restrições, manter a objetividade para resultar conhecimentos válidos, descobrindo 

ainda, sua maneira de pensar frente às teorias que abordam o seu tema de estudos. 

Isso requer e resulta em um “sólido preparo sistemático” conhecimento das 

disciplinas pertinentes à sua área de formação e pesquisa. (Queiroz, 1992, p.22). 
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Queiroz afirma que seja qual for a técnica empregada destinada a 

produzir um resultado esperado, para coligir os dados, o campo de ação é 

constituído de documentos existentes na coletividade estudada, sejam eles escritos, 

orais, ou iconográficos, que fornecem informações ou servem de provas, cada qual 

com suas vantagens e limitações e seu emprego mais seguro obtém-se pela 

comparação com outras fontes pesquisadas. (Ibid.,p.29) 

Nesta dissertação contrastamos as narrativas registradas nas 

entrevistas, com documentos oficiais da UnG e pesquisas históricas, não havendo 

grandes divergências entre os relatos. As divergências foram esclarecidas durante 

as entrevistas e estão comentadas na pesquisa. 

Houve um acréscimo ao conteúdo narrado advindo de entrevistas 

concedidas pelo sujeito para outros veículos, e documentos cedidos pela sua 

secretária, reportagens em revistas, fotografias e discursos proferidos pelo 

pesquisado em cerimônias da instituição. 

 

 

Fontes Primárias 
 

 

Geramos os documentos primários em interação com o entrevistado, 

empregando técnicas de história oral: gravação de depoimentos e fotografias na 

última entrevista. 

Os depoimentos orais foram obtidos por meio de entrevistas 

direcionadas a um determinado tema. Cada entrevista foi analisada em sua íntegra, 

procedendo-se recortes do material obtido segundo os temas, mantendo a 

integridade dos depoimentos. As informações obtidas foram confrontadas com 

pesquisa documental simultânea às fontes secundárias para complementação do 

contexto e acertos de detalhes e datas equivocadas por falhas de memória, e/ou 

para confirmação de informações.  
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Esses registros da realidade requerem crítica rigorosa, pois 

“padecem de dupla influência da subjetividade: a de quem fez o documento e a de 

quem vai empregá-lo”. Abordamos agora o processo de pesquisa. 

 

Processo das entrevistas de História Oral 
 

 

Entendendo, com base nas orientações de Heloisa Szymanski, 

Laurinda Almeida e Regina Prandini (2004), que as entrevistas como “procedimento 

de produção de dados” não devem ser rígidas, embora havendo um resultado 

almejado de acordo com o referencial teórico, buscou-se conceder liberdade à fala 

do entrevistado, mesmo quando se afastava do tema norteador.  

Nossa criticidade foi sendo refinada à medida que aprendíamos a 

entrevistar, entrevistando, como sugerido por Szymanski e corroborado pelas 

exortações de Demartini, versada no campo das entrevistas, de que os 

procedimentos são adquiridos mediante a prática e que para desenvolvê-la sugere 

“liga o gravador e deixa o protagonista falar à vontade”.  

No entanto, esse procedimento resultou na ocorrência de desvios de 

rumo ou divagação, tecnicamente chamados de digressões, que ocorreram em 

alguns assuntos, e que foram abordados ou até mesmo aprofundados em outro 

momento de entrevista, e que foram agrupados durante o processo de análise de 

acordo com aproximação da pergunta orientadora.  

Para as autoras supracitadas, os procedimentos vão se 

desenvolvendo no exercício da prática de entrevistas. O que, como, quando 

perguntar? “A compreensão do fenômeno vai se dando no desenrolar das 

entrevistas e se aprofundando na análise”. À medida que as entrevistas se 

sucediam, com espaçamento de tempo suficiente para a transcrição e análises 

parciais, percebíamos novos dados que muitas vezes suscitavam novas perguntas, 

e aproximação ou distanciamento do objetivo que parecia dantes alcançado. 
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Nas orientações de Szymanski (2004, p.7) para “pesquisadores 

iniciantes” ficou claro que o termo interrogativo que é empregado em cada pergunta 

provocará “considerações diferentes na narração de uma mesma experiência”, cada 

Como? Por quê? Para quê? pode indicar descrição, causalidade, ou escolha. 

Durante o processo de análise, percebemos que algumas respostas sofreram esse 

viés. Buscamos nas entrevistas seguintes retornar ao caminho pretendido com a 

pergunta original, apenas para identificar nessa atitude o reforço da nossa 

parcialidade e intencionalidade, características presentes embora nos 

mantivéssemos vigilantes todo o tempo para evitar fazer perguntas que induzissem 

respostas desejadas, “orientadas” aos objetivos da pesquisa.  

Maria Cecília de Souza Minayo (1996, p 108) classifica os dados 

obtidos pela entrevista em natureza objetiva – fatos concretos, objetivos, que podem 

ser obtidos por outros meios – e natureza subjetiva – como atitudes, valores, 

opiniões, obtidos apenas pela contribuição dos atores envolvidos. 

Sobre o momento da entrevista, Rovai diz em artigo da Revista 

História Agora, que “Trata-se de uma interação que acontece ‘entre’ pessoas que se 

‘veem’ mutuamente e, desta forma, trocam ali suas experiências [...] Certamente 

aqui nos referimos a propostas de trabalho que têm como base uma posição ética e 

comprometida com a valorização daquela vivência.”, assim o narrador deixa o papel 

de objeto para sujeito da narrativa e reflexão de sua trajetória. 

Realizar uma entrevista com fins acadêmicos ou comunitários não é 

apenas uma técnica, que pode ser exercida sem qualquer 

envolvimento subjetivo do entrevistador. Envolve um processo muito 

complexo, de relações imbricadas, de expectativas humanas 

cruzadas e diferenciadas, entre aquele que conta e quem se dispõe a 

ouvir. Mais do que ouvir, o trabalho com história oral de vida exige a 

capacidade de escutar, tornar-se cúmplice de quem compartilha suas 

histórias e significa o mundo por suas palavras. (Rovai, 2010, p.5) 

Portelli, (1997) analisando a ética na pesquisa de História Oral, 

comenta que no processo de entrevistas, invadimos a privacidade de outra pessoa e 

tomamos o seu tempo. “Quase todas as pessoas são suficientemente perspicazes 
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para discernir quando alguém está tentando seduzi-las ou usá-las.” (p.21). Em sua 

pesquisa, ele diz que 

 As pessoas conversam comigo porque eu as ouço: como tenho 

pouco a dizer-lhes, não dou a impressão de estar procurando 

‘influenciá-las’, mas sim de estar apenas ‘tentando aprender um 

pouquinho’ e de conseguir algumas histórias.  Não estava estudando 

alguém, mas aprendendo algo a seu respeito, não estamos sendo 

ajudados na pesquisa por ‘fontes’ mas sim, são pessoas, e muito 

aconteceu na mente delas em termos de sentimentos, emoções, 

crenças e interpretações; ‘por esse motivo, até mesmo erros, 

invenções e mentiras constituem à sua maneira, áreas onde se 

encontra a verdade’. (p.24) 

Szymansky no texto “Entrevistas Reflexivas” (2002), fundamenta a 

metodologia empregada nas nossas entrevistas: definição dos objetivos da pesquisa 

(base para formulação das questões desencadeadoras), da duração e quantidade 

de encontros necessários, da transcrição (recomendando apresentação ao 

entrevistado para sua consideração), da categorização e análise (formula o processo 

conducente de explicação para compreensão do fenômeno pelo pesquisador). 

Assim, seguindo todas essas orientações, iniciamos as entrevistas. 

 

Entrevistar para aprender  

 

A experiência como entrevistador é um processo “cumulativo” 

resultante da escuta atenta e da reflexão sobre o material coletado que implica 

novas questões para as entrevistas subsequentes.  

Assim, os relatos de Antonio Veronezi foram coletados mediante um 

roteiro mínimo, por temas e fases, não por formulação de perguntas, deixando o 

entrevistado livre para falar, aprofundando alguns aspectos esparsos ou 

significantes objetivando estabelecer relações com o referencial teórico inicial. 

(ANEXO C). 
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Szymanski, Almeida e Prandini, recomendam, aos entrevistadores 

iniciantes, uma postura “mais aberta” na formulação das questões, o não 

estabelecimento de roteiros e o mapeando dos riscos e limite, de forma que nossas 

entrevistas foram conduzidas com questionários semi-dirigidos, para não “prender” o 

relatante e ao mesmo tempo minimizar o afastamento do tema.  

Outro lado que as orientações “para pesquisadores iniciantes” nos 

apresentou foi quanto à intencionalidade do próprio entrevistado, denotada na sua 

concordância em participar na pesquisa. Nesse “caráter ativo” de colaboração, 

segundo Minayo (1996 apud Szymanski, 2004) está presente a sua 

“intencionalidade” de ser ouvido e considerado verdadeiro, “levando-se em conta 

que também ele desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador.” 

Pollack alerta também para as divergências que podem ocorrer em 

virtude dos diferentes elementos da memória, dado ao fato da “memória ser seletiva. 

Nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado.” (1992, p.203) 

Embora a entrevista propicie ao interlocutor a organização de ideias 

e construção de um discurso reflexivo, “‘exame de consciência” ou “balanço geral”, 

permite também a ocorrência de ocultamento, distorção, ou recorte de informações 

consideradas desqualificadoras de si ou do seu grupo.  

Para Lucília Brioschi e Maria Helena Trigo, a adoção de uma prática 

cujo instrumento principal é a entrevista, implica aceitar a identidade de natureza 

entre sujeito e objeto com objetivo de estabelecer “uma situação de interação”.  O 

resultado captado é sempre uma interpretação. Sugerem não anular as 

interferências da subjetividade - mas transformá-las em instrumentos de 

conhecimento - e dar atenção ao processo de interação, em que cada lado, 

desempenhando um papel específico, traz consigo sua bagagem histórica, origens 

sociais, trajetórias de vida e inserção social. (1999, p.27 e 28) 

Durante a primeira entrevista, buscou-se criar uma relação, até 

então inexistente entre os agentes, entrevistadora e entrevistado. Foram explicados 

os detalhes da pesquisa, os motivos de sua escolha como sujeito dela, e foi 

apresentado cronograma geral das atividades, a técnica de ciclo de vida a ser 
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empregada¹ e foi tomado o primeiro relato buscando recuperar a história de vida do 

entrevistado, sua infância, origem, influências, cujo tema foi “Nascimento até o 

segundo grau”. Nesse contato, afirma Szymanski (2004, p.5) “Como se trata de um 

momento inicial deve-se solicitar ao entrevistado, já no primeiro momento, sua 

anuência de participação voluntária e de cooperação com a pesquisa.” Foi assinado 

Termo de Consentimento pelo entrevistado. Duração de gravação aproximada: 40 

minutos. 

 Cáceres, no já citado livro “Guia técnica y reflexiva” (1994, p.224) 

observa que o local da entrevista “debe ser lo más libre possible de intromisiones del 

exterior em cualquier sentido”41. 

Sendo o enfoque da pesquisa a vida profissional do entrevistado os 

encontros foram realizados em seu local de trabalho na UnG - em salas de reuniões 

e uma visita a sua sala de trabalho onde estão os prêmios, presentes e troféus 

recebidos de amigos ou por serviços prestados. Assim, foram minimizadas as 

interferências de outras atuações cotidianas, práticas familiares, bem como das 

funções públicas.  

Já na próxima entrevista, com base em Currículo Vitae 

disponibilizado pelo entrevistado, de posse de esboço do ciclo de vida42, objetivamos 

registrar suas memórias sobre seu período universitário, a vida acadêmica, o 

Diretório Acadêmico (com influência na participação em movimentos associativos ao 

longo da vida), início da carreira como professor e como químico, ocorridos no 

“Período da graduação” que foi o mote da entrevista.  (ANEXO E). Duração de 

gravação aproximada: 40 minutos. 

Na terceira entrevista, seguindo a divisão por períodos, foi abordada 

a carreira como professor, seu envolvimento na fundação e/ou direção de cursos, 

faculdades e universidades, a constituição da Farias Brito (precursora da UnG), 

                                                           
41 Esta é prática comum também em minha experiência profissional em consultorias de negócios. É praxe 
realizar as entrevistas e levantamentos em ambiente reservado apartado de interrupções do cotidiano do cliente. 
42O ciclo de vida é empregado para dividir em fases o desenvolvimento e mudanças na vida de uma pessoa ao 
longo do tempo. Usa períodos de tempo como variável. 
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entrevista sob o título “Fundação de Universidades”. (ANEXO E). Duração de 

gravação aproximada: 25 minutos. 

Com grande quantidade de dados obtidos, e refém da subjetividade 

e da memória, na quarta entrevista objetivamos elucidar os desvios registrados nos 

relatos anteriores, principalmente acerto nas datas e períodos considerados, 

referência a pessoas e acontecimentos “desencontrados”. O “Esclarecimento de 

dúvidas e a fundação de universidades” foi a tônica do encontro. (ANEXO E).  

Nessa entrevista, o entrevistado interagiu realizando rascunhos para 

esboçar os acertos nos desvios apontados, comentando ao final da entrevista 

(infelizmente após o desligamento do gravador) estar gostando de realizar estas 

entrevistas por estar se “recordando de histórias sobre as quais há muito não 

pensava”. Comentário bastante inspirador para a pesquisadora que considerou ter 

conquistado a confiança do entrevistado, essencial para o bem andamento de uma 

pesquisa que emprega a história oral como abordagem metodológica. Duração de 

gravação aproximada: 70 minutos. 

Não é diferente esse sentimento demonstrado por Veronezi de 

outros narradores de sua história de vida. Passeggi apoiada em Nóvoa nos fala 

sobre a capacidade de autodesenvolvimento reflexivo que surge na elaboração do 

fato biográfico que permeia nossa vida. A reflexão presente no ato de escrever suas 

vidas leva o biografado a se reconstruir, por meio de uma “análise interpretativa dos 

fatos no contexto de sua ocorrência e na ecologia de suas relações”.  

Passeggi, afirma que na narrativa se expressa o espaço-tempo 

interior, a ponto de o narrador confundir-se com a narrativa. “Na narrativa de si, 

como ato autopoiético, o autor vai construindo uma figura de si, no exato momento 

em que se anuncia como sujeito e se enuncia como autor de sua história.” De modo 

que a escrita autobiográfica não se reduz à evocação de uma trajetória, mas como 

uma “ação heurística, constitutiva da constituição do que se sabe sobre si”.   

(Passeggi, 2011, p.381) 

Na quinta entrevista, ocorrida com bastante distância das anteriores, 

devido a problemas de saúde da pesquisadora, o diálogo que ela imaginou precisar 
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ser reiniciado foi realizado sem rupturas. Foi abordado o cotidiano do sujeito na 

gestão da universidade, no seu papel como representante do setor (SEMESP, 

ANUP) junto ao empresariado e órgãos públicos, o motivo de sua tentativa 

fracassada de ser eleito deputado em 1998, e sua percepção sobre o momento de 

transição pelo que passa o ensino superior - os conglomerados, o ensino público x 

privado, os políticos e a educação. O tema da entrevista “Pensamentos sobre o 

ensino superior” provou-se bastante apropriado ao seu resultado. (ANEXO E). 

Duração de gravação aproximada: 75 minutos 

Com 250 minutos de entrevistas gravadas e transcritas, realizou-se 

a sexta entrevista com a tônica de pensamentos gerais do pesquisado encerrando o 

processo com uma cunhada “Sessão de memórias”, solicitada pela entrevistadora 

com objetivos de tomar contato com acervo pessoal do entrevistado. Foram-lhe 

solicitados documentos e fotografias que remetessem aos fatos narrados, 

principalmente fotografias voltadas ao tema educação.  

Na revista “Discursos Fotográficos” (2010), que trata as imagens 

como discurso, Mariany Nakamura e Giulia Crippa fazem uma reflexão sobre o uso 

de fotografias. Durante as entrevistas, que constituem as fontes orais da pesquisa, 

livros, filmes e fotografias podem ser empregados como estímulo à memória para 

provocar lembranças, associações, e construir sentidos para a história que se conta.  

Por duas outras vezes a reunião foi prorrogada, pois o entrevistado 

ainda não estava de posse das fotografias solicitadas para a última entrevista. Havia 

solicitado à esposa separação prévia, e estava aguardando a coleta, bem como a 

busca de fotografias pela secretária. 

Dada a amplitude de atuações, é ampla também a quantidade de 

registros fotográficos de nosso entrevistado. Vimos chegar, minutos antes da 

entrevista, duas grandes caixas providenciadas pela sua secretária com imagens 

que estavam “arquivadas” em outro campus da instituição, sem nenhuma ordem ou 

catalogação. Simultaneamente recebemos “um punhado” de fotografias separadas 

pela esposa do entrevistado relacionadas a estudos, formaturas, infância. Foram 

depois separadas em razão dos temas que foram abordados nas entrevistas, que 

focaram aspectos de sua formação e o contexto da educação. 
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A fotografia tem realizado amplo registro da experiência humana, 

graças a ela se pode evocar a memória do homem e de suas realizações.  Citam 

Armando Silva para quem o álbum de família, “a imagem de nós mesmos”, fala de 

nossas origens, mas também do que desejamos fazer no futuro.  O álbum como 

“consciência visual de nosso trânsito pelo tempo e pela vida.” 

As imagens fotográficas permitem guardar a memória do tempo e da 

evolução cronológica, sendo a perpetuação da memória o “denominador comum das 

imagens fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado; uma 

fatia de vida retirada de seu constante fluir e cristalizada em forma de imagem” 

(Nakamura; Giulia Crippa, 2010, p. 89) 

O trabalho com fontes fotográficas realizado nesta pesquisa inicia-se 

pela seleção das imagens de acordo com o foco da pesquisa, a educação.  

 “A memória, as lembranças estimuladas pela revisitação do acervo 

[fotográfico] culminam na explosão dos sentimentos em palavra: revivem-se 

histórias, causos, convidando o leitor das imagens a verbalizar estas vivências 

interiores.” (Justo; Yazlle, 2008, apud Nakamura; Giulia Crippa, 2010, p.90) 

Observando as imagens Veronezi tecia comentários a respeito dos 

fatos, pessoas e sua importância, emocionando-se algumas vezes ao falar de 

amigos que o ajudaram e da importância da família. 

A intenção era também obter registros fotográficos do passado para 

ilustrar a pesquisa, além das que já tínhamos obtido da universidade; faltava-nos as 

imagens do seu fundador. Dado o tempo disponível para o encontro e o espaço 

reservado na pesquisa para as imagens, escolhemos um grupo de trinta, entre as 

mostradas por Veronezi e algumas seleções da secretária, das quais inserimos 

neste documento um grupo menor, limitando a importância que as imagens 

poderiam ter acrescido às histórias.  

Caberia no amplo acervo de nosso entrevistado uma pesquisa nos 

moldes dos estudos da pesquisadora da Unicamp, Fabiana Bruno, cunhado de 

“Fotobiografia” que narra a vida dos informantes através de suas fotografias.  



65 
 

 

  

Na pesquisa de Fabiana Bruno (2009), em fases distintas das 

entrevistas, os narradores separam entre todas as suas imagens primeiro 20, depois 

10 e finalmente 3 que signifiquem sua história de vida, procurando mostrar como “as 

pessoas idosas constroem suas histórias, por meio de suas memórias, e a partir de 

um detalhe de uma imagem” que evoca outras imagens. 

Bruno desenvolveu uma metodologia de escrita de história de vida 

que conta com o visual além do verbal, o texto escrito e a imagem fotográfica, 

obtendo um enriquecedor resultado tanto para a ciência como para as artes. Em sua 

tese de “Fotobiografias”43:  

... sem desprezar o verbal, priorizou e deu confiança ao trabalho das 

imagens.  Por serem carregadas de memórias, elas, as imagens, 

puderam, diferentemente do verbal, “refletir” e “pensar”, “redescobrir”, 

e “esquecer”, a memória de pessoas idosas... (2009, p.vii) 

Após a última entrevista, que chamamos de “memória fotográfica”, 

escolhemos as imagens para compor o registro fotográfico de nossa pesquisa, 

adotando tamanho padrão para as imagens aqui reproduzidas.  

As fotografias selecionadas para esta pesquisa, dentre um amplo 

acervo disponibilizado para reprodução na pesquisa, consideram a ordem 

cronológica dos eventos retratados nas narrativas, registrando desde a infância até a 

vida adulta momentos de sua vida escolar e profissional, de acordo com a temática 

da pesquisa. 

Seguindo ainda, orientações em conversa com Fabiana Bruno44, 

para não desmerecer a importância das imagens selecionadas em meio a tantas 

outras possibilidades, demos atenção especial a cada uma das “escolhidas”. Foram 

                                                           
43 Cinco Cadernos de Arranjos Visuais e cinco Fotobiografias acompanham a tese. Nelas, o verbal e o visual 

guardam em si, relevância singular, isto é, partilham diferentemente uma mesma tarefa: representar a vida de 

uma pessoa idosa “como um pequeno filme, que ela monta, desmonta, remonta”. 

 
44 Em conversa, para fins desta pesquisa, com a pesquisadora Fabiana Bruno, decidiu-se conceder relevância às 

imagens escolhidas dentre o amplo acervo fotográfico disponibilizado pelo entrevistado. 
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dispostas próximas dos comentários transcritos, para apresentar o seu significado 

para o sujeito. Foi referenciado no texto o número da “figura” para sua apreciação 

precisa, quando se fez necessário. Por último, foi aumentado o tamanho inicial das 

imagens na página, concedendo maior relevância ao acervo fotográfico, ao 

compreender sua importância.  

Após a “sessão de memória fotográfica” (Fig.1) a entrevista verteu 

para aspectos da educação. Ao final, a nosso pedido, fotografamos a entrevista para 

registrar o momento de finalização dos trabalhos.  

Figura 1 Registro da última entrevista 

 

 

 

Transcrição  

 

 

Finalizada cada entrevista de acordo com o cronograma (ANEXO A), 

a fase subsequente, de transcrição dos relatos, foi realizada pela própria 

entrevistadora imediatamente após as entrevistas. 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 
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Logo após a primeira entrevista, ficou evidenciado que haveria um 

grande consumo do tempo do pesquisador, uma vez decidido, seguindo orientação 

de Demartini, que a entrevista e a transcrição deveriam ser realizadas pela mesma 

pessoa, regra confirmada por Verena Alberti, autora importante no campo da 

História Oral.  

Verena Alberti (1998) narrando sua experiência no CPDOC FGV45, 

coloca o processo de transcrição como o “gargalo” da instituição, devido requerer 

“pessoal habilitado”. Esse gargalo levou a instituição, após destinar a função a 

terceiros, e ao final abandoná-lo, a substituir o texto escrito pela divulgação do 

acervo através de arquivos sonoros.46 Nada encorajador, pelo contrário, trazendo 

grande preocupação quanto a essa fase. 

Na fase seguinte, ocorreu a textualização, onde as falas foram 

adaptadas ao texto escrito através da edição da transcrição literal. Realizou-se 

“limpeza” dos vícios de linguagem e correção do texto grafado segundo normas 

ortográficas e de sintaxe, gerando o texto a ser analisado pelo pesquisador.  

Nessa fase, é pertinente a inclusão de impressões, percepções e 

sentimentos do pesquisador durante as entrevistas. Essas impressões foram 

contempladas no registro de campo, escritos imediatamente após a realização de 

cada entrevista, registrando o comportamento e estado de espírito do entrevistado, e 

erros cometidos pela entrevistadora durante a entrevista com sugestões de 

melhoria. Por tratar-se de instrumento operacional com objetivo de melhorar a 

prática de pesquisa, propositalmente não foram transcritos no texto deste trabalho. 

Sujeitamos a transcrição para “edição” também pelo entrevistado, 

para que ele realizasse as alterações e ajustes que julgasse necessários à 

manutenção de um discurso coeso em que ele pudesse “se encontrar” e de acordo 

com seu interesse na pesquisa. (ANEXO B) 

                                                           
45O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, 
CPDOC-FGV desde 1973 realiza pesquisa histórica por meio de depoimentos orais de pessoas que atuaram na 
história brasileira à partir de 1930, bem como a preservação e divulgação desses arquivos pessoais, sobretudo da 
elite política. 
46Verena, em diversas partes do artigo O acervo de história oral do CPDOC: trajetória de sua constituição 
contempla as dificuldades e mudanças ocorridas ao longo dos anos no processo de transcrição das entrevistas. 
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É certo que nos interessa a autorização da pesquisa para 

publicação, principalmente em respeito à imagem pública criada pelo sujeito, 

considerando alerta de Vavy Pacheco Borges, que discute o “eu” e o “outro” na 

relação biográfica:  

Principalmente, a meu ver, é preciso um grande respeito ao outro, 

um cuidado para não se querer “consumir” o biografado como um 

produto, evitando aquilo que ocorre por vezes hoje em dia, nas 

relações humanas e, especialmente, em algumas relações 

biográficas. Uma vida não deve ser encarada como um objeto que 

vamos expor e vender, sem outras considerações, embora, 

obviamente, faça parte de nosso trabalho devolver à sociedade o 

produto de nossas pesquisas (Borges, 2009 apud Avelar, 2010, p. 

168). 

 

 

“Transcriação” – uma descoberta 

 

 

Tomando conhecimento no Congresso Unicamp já citado, dos 

termos “transcriação” e “edição” e das experiências do Profº José Carlos Sebe 

Meihy, do NEHO/USP, nos aprofundamos para conhecer como são empregados por 

ele e por outros autores. 

Sobre o processo de transposição do código oral para o escrito, 

Marta Rovai conceitua: 

A transcrição literal tem como elemento central a grafia de todas as 

palavras e sons que foram pronunciados na ocasião da entrevista, 

diferenciando as falas ou perguntas do entrevistador das respostas 

do entrevistado. A ideia de textualização aponta para um 

desprendimento um pouco maior com relação à objetividade 

impressa na transcrição literal e corresponde à supressão das 

perguntas feitas pelo entrevistador, que passam a compor um texto 
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escrito de maneira uniforme. Partindo deste “modelo” e 

ultrapassando-o, Yara Dulce Bandeira Ataíde47 propõe a 

“textualização conjunta”. Neste caso, a narrativa final admite os 

passos da textualização “simples”, mas confere espaço àquele que 

concedeu a entrevista. Isto se dá através do retorno ao entrevistado 

para que este possa opinar sobre a narrativa e esclarecer possíveis 

dúvidas. A participação do entrevistado, no entanto, aí se esgota. 

Também a intervenção do entrevistador é restrita a algumas 

correções e cortes de repetições consideradas desnecessárias. 

(2010, p.9) 

Aponta a posição adotada pelos pesquisadores do Núcleo de 

Estudos de História Oral (NEHO), da Universidade de São Paulo: “o que se busca a 

partir do encontro dialógico entre ouvinte e narrador é a construção de uma narrativa 

em colaboração” assim apresentam a construção textual ao narrador para que seja 

por ele validado, uma vez que o consideram como colaborador e não como um 

objeto de estudo.  

Porém a prática já era realizada nesse projeto de pesquisa. À 

medida que as transcrições eram realizadas, foram enviadas a pedido do 

entrevistado para sua leitura e considerações. Segundo sua secretária, todas as 

entrevistas e textos a serem publicados na mídia são lidos por ele.  

A “edição” por parte do entrevistado foi realizada logo após as duas 

primeiras sessões de entrevistas, e novamente após a edição semifinal por ocasião 

da dissertação, contemplando as demais entrevistas, estando pendente transcrição 

da última entrevista. 

O material foi devolvido com pequenas alterações, geralmente 

alteração ou inserção de datas e nomes de pessoas, que contribuiu para a melhoria 

da qualidade do texto final.  (ANEXO B) 

André Gattaz (1996 apud Meihy, 1996) conceitua o momento em 

que a versão escrita retorna aos depoentes para conferência que precede o 

                                                           
47ATAÍDE, Yara Dulce Bandeira de. Decifra-me ou devoro-te. História oral de vida dos meninos de rua de 
Salvador. São Paulo: Loyola, 1995.   
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momento da análise, como “legitimação”, alçando o entrevistado à posição de 

‘colaborador’ por deles depender “o formato e a consistência” da sua história oral. 

Os textos são enviados aos “colaboradores” para correção e “legitimação”. 

O Professor André Gattaz no artigo “Lapidando a fala bruta: a 

textualização em História Oral” (1996) chamou-nos a atenção para a necessidade do 

narrador “reconhecer-se” no texto da entrevista. Ele conceitua diversos termos que 

são empregados por autores diversos quando se trata da transcrição do texto oral 

para o escrito. Sugere que sejam suprimidas as perguntas do entrevistador num 

texto de leitura fácil, ou compreensível. À transcrição das palavras para o papel 

chama de “textualização”.   

O processo de passagem do texto falado para o escrito recebe 

nomes diversos, de acordo com seu emprego e autor.48  

Gattaz (1996), explica que a “transcriação” procura corrigir 

desigualdades que ocorrem na dinâmica da conversa informal - que caracteriza as 

entrevistas – há gírias, estrangeirismos, palavras chulas, frases repetidas, cortes da 

gravação; por serem distintos os valores do código oral e do escrito. A “transcriação” 

reformula a transcrição literal para torná-la compreensível à leitura; “palavras, frases 

e parágrafos serão retirados, alterados ou acrescentados, permitindo que o não 

literalmente dito seja dito”. 

Gattaz aborda a questão das críticas à técnica da textualização das 

entrevistas, que “edita” a transcrição literal: os oralistas que a adotam são acusados 

de "ficcionistas" por fazer um ‘embelezamento’ da transcrição literal e tirar seu 

caráter de "verdade" aproximando o texto do ramo da literatura. 

Segundo o autor, sendo o depoente um colaborador na fabricação 

deste “novo documento”, o texto final é uma obra compartilhada, pois sua 

"maquiagem" foi construída a “quatro mãos”. 

                                                           
48 Souza (1998) e Lando (2002) explicam que a textualização é tratada como parte da “transcrição”. Vianna 

(2000), emprega “transcriação” como tradução das ideias, não das palavras do depoente. Meihy (1996) trata a 

“transcriação” como mecanismo para “recriação” do texto falado ao escrito. 

 



71 
 

 

  

Assim, a cada transcrição literal realizada, o texto foi submetido à 

“edição” de Antonio Veronezi, que fez pequenas correções de datas, nomes de 

pessoas ou locais e ajustes de lapsos verbais, incorreções gramaticais e vícios de 

linguagem. Consideramos esses textos, antes da versão final, como um “pré-texto” 

que incorporou sua “colaboração” e facilitou a conferência final.  

Entendemos que este recurso, utilizado no texto escrito das 

entrevistas, não comprometeu a autenticidade do texto inicialmente falado. Realizou-

se somente pequenas melhorias no texto escrito, quando a fala requereu adaptação 

para reforçar ou clarificar a mensagem e não para alterá-la.  

Durante a classificação de cada parágrafo transcrito, que foi gerando 

uma lista dos temas tratados nas entrevistas, realizamos muitas vezes o processo 

de “textualização” explicado. O texto não foi reescrito, embora recebesse um 

“enxugamento” que eliminou repetições e fugas, além de passar por um 

reordenamento cronológico e supressão de algumas perguntas e interrupções do 

entrevistador, causadas pela ansiedade ou inexperiência. Esse refinamento tornou o 

texto mais limpo para uma leitura fácil e fluida.  

Nessa fase ocorreram ainda os chamados “embelezamentos” em 

que as últimas adaptações “completaram” o texto quando se percebeu necessário 

“transmitir algo implícito no depoimento, mas não explícito nas palavras gravadas”, 

tais como sentimentos e gestos. Como exemplo, a expressão “tava” foi substituída 

por “estava” em partes da edição. 

Em nenhum momento sentimos ter vilipendiado a ética na nossa 

pesquisa, que fora preocupação constante durante seu percurso de feitura.  

Como exemplo do processo de “transcriação” foi inserida imagem de 

trechos “editados” pelo entrevistado que se manifestou disposto a contribuir com a 

melhor feitura do texto, inclusive como segurança de sua imagem como homem 

público. (ANEXO B) 

Em nenhum momento a autora desta pesquisa sentiu-se alijada de 

sua autonomia como pesquisadora, pelo contrário, recomenda a técnica de 

“transcriação” e a empregará provavelmente em pesquisas futuras.  “A autoria do 
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conhecimento é dividida com o entrevistado, que deverá considerar a fidedignidade 

da produção do entrevistador” (Shimansky, 2004). 

Segundo Monique Augras, o antropólogo Roberto da Mata 

apresentou sua tese de doutorado primeiro aos índios, depois para a academia.  “No 

caso da história oral, a crítica pelos informantes, da elaboração feita pelo 

pesquisador a partir das entrevistas, pode dar em real construção mutua do material, 

e até mesmo trazer à tona informações que de outro modo permaneceriam veladas.” 

(Augras, 1997, p.34) 

 

Categorização 

 

 

O processo de categorização envolve organizar os dados em 

unidades manipuláveis à procura de padrões e decompondo-os em temas 

recorrentes, definindo o que é importante de ser transmitido aos leitores.  

Na categorização, realizamos releituras nos textos de referência, 

anotações e sínteses, que resultaram em categorias de temas que foram agrupados 

de acordo com objetivo da pesquisa e geração de significados ao pesquisador. 

Presente também, nesta fase, a significação com base na experiência, valores, 

crenças e conhecimento teórico do pesquisador, condição que limita a neutralidade 

da pesquisa, conforme abordado no tópico sobre a “neutralidade”.  

Embora entendendo a importância e presença da comunicação não-

verbal, emoções, sorrisos, lágrimas, e compreendendo o argumento do professor 

Gattaz quanto à “verdadeira lapidação da fala”, entendemos que esse trabalho árduo 

“não poupa a consciência do historiador de dilemas éticos perante cada alteração, 

adição ou corte”; assim, decidimos realizar uma edição simples (na Parte 1 Ato I e 
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Ato II), mas mantivemos as perguntas e respostas sequenciadas como registro 

documental do material transcrito49. (ANEXO E) 

Os relatos transcritos foram submetidos a um fichamento inicial, 

anotando nos parágrafos os assuntos abordados pelo entrevistado. Em um segundo 

momento foram listados os assuntos tratados nas entrevistas. Por fim, foram 

relacionados cada parágrafo ao assunto (ou assuntos) a que se referenciavam. 

Assim, foram obtidas condições de analisar tudo o que foi dito com relação a cada 

tópico, agrupando-os por semelhança de temas e confrontando com informações 

obtidas em outras entrevistas.  

Por certo houve discursos repetidos ipsis litteris, o que não deixa de 

ser comum em personagens públicas50. Portelli (1997), sobre as repetições e 

dessemelhanças escreve que o narrador tem um “enredo”, o caminho no qual os 

materiais da história são “organizados” para contá-las, e assim revela “um que de 

empenho” na relação com sua história. No que acreditam é um fator histórico tanto 

quanto o que aconteceu de “verdade” no esforço de buscar sentido no passado e de 

“dar forma à sua vida e colocar a narrativa” no contexto histórico. A repetição da 

história contada para a sua comunidade ajuda a preservar a “métrica”, uma versão 

textual do evento.  

Quanto às dessemelhanças nas narrativas, não limitando o assunto, 

Portelli sugere que mudanças na consciência subjetiva do narrador ou em sua 

situação socioeconômica “podem afetar, senão o relato de eventos anteriores, pelo 

menos a avaliação e o ‘colorido’ da história”. Não significa que não se lembram, mas 

de que houve mudanças em suas opiniões políticas, circunstâncias pessoais ou na 

linha de seu partido.  (1997, p.33-34) 

 

 

 
                                                           
49Todo esse processo foi aprendido nos artigos de Gattaz e outros autores que citaram suas obras. 
50Conforme oficina de História Oral em fala da Profª Dra. Juniele Rabelo Almeida, UFF em encontro na 
Unicamp. Ela afirmou que personalidades públicas que constantemente concedem entrevistas costumam ter um 
discurso “decorado”, que é repetido constantemente, inclusive para não desmontar sua imagem pré-estabelecida. 
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Análise  

 

Durante o agrupamento dos temas, os trechos passaram por 

“recortes”, atentando para não descaracterizá-los na satisfação do objetivo do 

estudo, e sendo fiel aos relatos mesmo quando identificadas contradições ou 

elementos ocultos, e mediante a análise foi-se capaz de vislumbrar a história 

contemplada no ciclo de vida projetado inicialmente. A maior parte dos tópicos 

previstos foram retratados, outros se mostraram desnecessários ao longo do projeto.  

Tornou-se possível a partir dessa história além de preservar, 

divulgar a história da instituição e a memória de seu fundador. Esse delineamento 

soma-se a um esforço nacional em implementação hoje em dia em instituições 

públicas e privadas no Brasil no que tange à preservação de sua história, somente 

descoberta no percurso da pesquisa. 

O processo de análise das entrevistas levou além da exigência de 

novos recortes com redefinição do desenho do ciclo de vida, a identificação de 

novos temas para a pesquisa secundária. Os relatos abordaram a estruturação do 

ensino superior particular, o confronto público privado, o viés político na educação; 

as políticas da área educacional; a mercantilização do ensino superior pela 

“ganância” capitalista, todos complementares ao entendimento da visão exposta por 

Antonio Veronezi sobre seu processo histórico. 

Novamente, “A compreensão do fenômeno vai se dando no 

desenrolar das entrevistas e se aprofundando na análise”. (Shimansky, 2010) 

As autoras Trigo e Brioche (1999, p.27) alertam que a posição 

social, idade ou gênero dos interlocutores pesa na entrevista, e que “a aproximação 

salienta as diferenças”; sugere lembrar-nos de considerar, na análise do material, 

que os dados foram obtidos por uma interação específica que compreende essa 

relação. Assim foi feito, considerando as “diferenças” entre as partes. 
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Finalização  

 

 

Após a confecção do texto parcial a ser apresentado à banca para 

qualificação, o trabalho foi enviado para apreciação do entrevistado. Pessoas 

públicas temem pela adulteração dos documentos orais e pelo uso de edição em 

entrevistas em geral. Esta fase foi importante para identificar se após as “edições” a 

fidelidade às ideias do entrevistado foi mantida. Esse cuidado foi tomado ainda, no 

sentido de dirimir problemas de caráter ético ou mesmo jurídico, uma vez que o 

entrevistado assinou documento concedendo ao pesquisador a autoria e uso do 

referido trabalho de pesquisa.  

Gattaz (1996), chama esta última etapa de “conferência” e 

“legitimação”, podendo o colaborador fazer “as correções que quiser, adicionando 

fatos ou vetando frases, de acordo com o que pensar ser conveniente”. 

Apresentamos a versão para o entrevistado. Entendíamos que a 

textualização final estava bem realizada, e tínhamos como certo que o entrevistado 

iria se identificar no texto, “reconhecendo-se nos seus temas de preferência ou no 

próprio ritmo da narrativa”, para confecção do texto final, a ser submetido à banca. 

Ele fez pequenas alterações no texto, que foram ajustadas à versão final. 

Entendemos assim, finalizada a pesquisa, que o emprego do 

processo de “transcriação” e “legitimação”, foram, embora trabalhosos, um fator 

adicional de valor à nossa pesquisa que constou com o emprego da história oral de 

vida, vida “legitimada”. 

Finalizada a pesquisa, não a história. Portelli (1997, p.36) lembra-

nos que as entrevistas com uma mesma pessoa podem ser continuadas 

indefinidamente não se podendo exaurir a “memória completa de um informante”, o 

que caracteriza a “natureza inconclusa de um trabalho em andamento” da pesquisa 

histórica com fontes orais, no que aponta como uma “imperfeição inerente às fontes 

orais”. Mesmo porque a história continua a ser produzida pelo sujeito. 
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Os “Ciclos de vida” 
 

 

Chamando-nos a atenção o fato de que o homem é um ser histórico, 

e “nada escapa a dimensão do tempo” como alega Maria Lúcia de Arruda Aranha 

(1996), ao abordar a reconstituição do passado, quando afirma que “o homem se 

insere no tempo: o presente não se esgota na ação que realiza, mas adquire sentido 

pelo passado e pelo futuro” procurou-se identificar os momentos do passado que 

fundiram “as raízes do presente” do colaborador desta pesquisa.  

Ainda segundo a autora, é compreendendo o passado que podemos 

dar sentido ao presente e projetar o futuro. 

“[...] cada plano feito é embasado na memória das experiências 

vividas, cujo significado se procura compreender a cada passo... o 

homem ‘reconstrói’ a história a partir do seu presente, e a cada novo 

fato o faz reinterpretar a experiência passada.” (1996, p.17) 

Como o homem reconstitui o passado? “Relatando e interpretando 

os acontecimentos em uma ordem cronológica e por meio da seleção daqueles 

considerados relevantes.” Aranha (1996, p.17) 

Dos primeiros estudos das fontes secundárias e das primeiras 

análises das fontes primárias, emergiram os temas que constituíram o corpo da 

pesquisa, bem como a cronologia dos fatos.  

Alice Beatriz Lang (1999), autora de grande importância no campo 

dos estudos da história oral, falando sobre o significado do tempo: 

Para o emissor, tratava-se de seu presente ou de um passado ainda 

próximo, por ele vivido e sofrido, de esperanças e realizações, 

fracassos e decepções, de fatos de que participou [ou participa], 

enfim, de seu viver. Para o pesquisador, tratava-se um passado 

distante, de um período já fechado, de um objeto de estudo. 

A dificuldade encontrada foi definir o recorte do tempo, se por fases, 

se por um número igual de anos, se sequencial e apresentado linearmente. Optou-
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se pela divisão em períodos agrupados face à representação de fases da trajetória 

do entrevistado, o qual denominamos “Ciclo de vida”, entendendo-o como um 

facilitador do processo de análise dos caminhos diversos que se apresentavam à 

pesquisa.  

A divisão em ciclos facilita a narrativa dos eventos. Barros escreve 

que quando se tem uma narrativa em “escala ampliada” cem anos de uma história 

pode corresponder a um único evento. Neste sentido separamos cada fase em um 

tempo de narrativa que “redefinisse” conceitos afins, infância “um evento” formação, 

outro “evento”, e assim por diante. 

José Barros explica que para Paul Ricoeur (1986), o “evento” não 

corresponde necessariamente ao tempo e ao acontecimento da “história factual”, 

mas a tudo que produz alguma mudança na narrativa, podendo: 

Assinalar o início de um processo, demarcar o seu fim, produzir uma 

mudança de curso, agregar mais movimento a um processo em 

andamento, estancar este processo, ou acrescentar ao relato um 

novo elemento informativo... Não é a extensão de tempo que define o 

evento, mas sim a sua qualidade, o seu poder de transformação ou 

de intensificação no interior da narrativa que o inclui.” (Barros, 2011, 

p.8) 

C. Wright Mills (1975), fazendo reflexões sobre a produção científica 

do campo da sociologia, foi quem melhor contribuiu para a definição de temas e 

tópicos dessa pesquisa, quando sugere para a boa escrita a “liberação da 

imaginação” e adverte “a forma pela qual dispomos o material para apresentação 

sempre afeta o conteúdo de nosso trabalho.”51 

Sua lógica é que o tópico é um assunto, que pode ser um capítulo 

ou parte dele. A ordem na qual os tópicos (assuntos) são dispostos nos remete ao 

“reino dos temas”.  

                                                           
51Mills afirma que adquiriu a ideia de tema e tópico do compilador Lambert Davis, que “depois de ver como a 

usei, creio que não a aceitaria como filha sua”.  Apêndice de MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica.  
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Para Mills o tema é uma ideia, um conceito importante, que quando 

encontrado devem ser isolados e formulados, estabelecendo-se um cruzamento 

entre eles, indagando como o tópico é afetado por um determinado tema, e qual o 

sentido de cada um deles. 

A análise da documentação proveniente dos depoimentos orais, com 

esse subsídio de Mills, resultou no delineamento da trajetória, ressaltando etapas e 

evidenciando temas de maior importância no contexto da carreira do entrevistado, 

que orientaram a organização deste trabalho.  

Neste esforço de estudos destacaram-se as ações educativas, 

profissionais, e empreendedoras de Veronezi, contrastando com sua autodefinição 

de “educador” e “empreendedor”. 

Dispusemos os temas como “cenas” dos grandes “atos” do percurso 

de vida do sujeito entrevistado, bem como de suas experiências formadoras. 

Passeggi se refere às experiências formadoras, como aquelas que 

implicam uma articulação tanto “numa representação quanto numa competência” e 

que dá o status de experiência às vivências e que denomina de “recordações 

referências”, conceituando como aquelas que “constituem um marco na trajetória e 

servem de parâmetro para o que segue na vida”.  

Na divisão dos ciclos, ou eventos, da trajetória que registramos, 

cada marco foi tratado exatamente como divisor entre fases que moldavam a 

sequência de experiências preparatórias às representações e vivências posteriores. 

Cada ciclo possibilitou a articulação dos relatos autobiográficos 

produzidos pelo entrevistado sobre si, suas “experiências referências” as quais 

dotaram sua “trajetória profissional de sentido”.  (Passeggi, 2010, p.373).  

A revelação dos “atores-agentes”, utilizando gráfico de Passeggi 

como construção do modelo, está contemplada a seguir: 
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Figura 2 - Formação do educador 

 

 

 

A partir daqui, para significar a contribuição de Antonio Veronezi 

para a educação, apresentando seu caráter e vida dedicada à educação, à sua 

universidade e ao ensino superior, apresentaremos o contexto de sua história.  

Fonte: Desenvolvido pela autora com base em Passeggi (2010) 
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CAPÍTULO 2 – O CONTEXTO 
 

 

Existem diversas histórias a serem contadas ao se contar a história 

de um único homem. Os eventos que ocorreram no seio da família, na educação 

escolar e na informal, na convivência, moradia e trabalho, contextualizam a história 

de um sujeito em uma determinada época e lugar. Nesse contexto sua história se 

cria e com as outras se fundem. Na história de Antonio Veronezi que logo será 

contada, existem outras muitas.  

Para Aranha (1996, p.15), a história é a interpretação da ação 

transformadora do homem no tempo, e a pedagogia é sua ação quando transmite ou 

modifica a herança cultural. Se pelo trabalho o homem se autoproduz, enquanto 

produz sua própria cultura, ele é o “resultado” desse processo de autoconstrução. 

“Não compreendemos o homem fora de sua prática social, porque esta, por sua vez, 

se encontra mergulhada em um contexto-histórico-social concreto.” Assim: 

“O fenômeno educacional se desenrola no tempo e faz igualmente 

parte da história geral.... É importante estudar a educação sempre no 

contexto histórico geral... Esta sincronia não deve ser entendida 

apenas como simples paralelismo entre fatos da educação e fatos 

sociais... as questões da educação são engendradas nas relações 

que os homens estabelecem ao produzir sua existência... não é um 

fenômeno neutro mas sofre os efeitos da ideologia, por estar de fato 

envolvida na política.” (Aranha, 1996, p.19) 

Neste capítulo foi abordada uma parte da história da cidade de 

Guarulhos, com ênfase no seu processo de industrialização e da história da 

educação que, contextualizados na história do próprio país, possibilitam maior 

compreensão do momento histórico, econômico e social que indicaram as 

dificuldades ou prepararam as oportunidades para a ocorrência dos “eventos” aqui 

contados.  



81 
 

 

  

Assim, o leitor terá facilitado o entendimento do contexto da história 

da Universidade Guarulhos e da trajetória de seu fundador nos próximos capítulos.  

 

2.1. A cidade de Guarulhos 
 

 

Dados do portal da Prefeitura de Guarulhos52 revelam que 

Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560 pelo Padre Jesuíta Manuel de 

Paiva, com o nome de Nossa Senhora da Conceição, no local habitado pelos índios 

Guarus. Em 1590 foram descobertas minas de ouro, na região, tendo o ciclo do ouro 

durado mais de 200 anos. Em 1880 foi elevada a Província e em 1906 a 

denominação de cidade. 

No início do século XX chegou a energia elétrica, a rede telefônica, e 

os serviços de transporte de passageiros, resultando na implantação de indústrias e 

de atividades comerciais. Em 1915 Guarulhos recebe o Ramal Guapyra - Guarulhos, 

da estrada de ferro da Cantareira, possibilitando o escoamento de madeira, pedra e 

tijolos fabricados em diversas olarias da região e amplamente utilizados na 

construção civil na capital. Com o tempo, a cidade ganhou cinco estações: Vila 

Galvão, Torres Tibagy, Gopoúva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento 

até a Base Aérea de São Paulo (BASP), que em 1945 foi transferida do Campo de 

Marte, em São Paulo, para o bairro de Cumbica, em Guarulhos. 

Na década de 1940 foi inaugurada a Biblioteca Pública Municipal, 

além de indústrias do setor elétrico, metalúrgico, plástico, alimentício, de borracha, 

calçados, peças para automóveis, relógios e couros, o primeiro Centro de Saúde da 

cidade e a Santa Casa de Misericórdia, que Veronezi dirigiu voluntariamente quatro 

décadas depois.  

                                                           
52 Portal da Prefeitura de Guarulhos disponível em http://www.guarulhos.sp.gov.br. Acesso em 13/04/2014 
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Distante menos de 20 km da capital do estado de São Paulo, e cerca 

de 108 km do Porto de Santos, a cidade encontra-se estrategicamente localizada 

entre duas das principais rodovias nacionais, inauguradas na década de 50: a 

Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a Via Dutra, eixo de 

ligação São Paulo - Rio de Janeiro, à época, capital federal, e conta com a Rodovia 

Ayrton Senna, ligação de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.  

A cidade vem recebendo desde a década de 1950 grandes 

investimentos em infraestrutura, contribuindo com o avanço do estado e do país.  

Detém hoje o 2º maior PIB do estado e o 8º maior do Brasil. 

 

Tabela 1 - Obras de infraestrutura em Guarulhos 

Principais obras de infraestrutura realizadas em Guarulhos 

Obra Data Benefício 

Rodovia Presidente Dutra Entre a década 

de 50 a 70 

Foi ampliada até estar totalmente duplicada em seus 402 km, 

ligando o Rio de Janeiro e São Paulo 

Rodovia Fernão Dias Concluída em 

1961 

Ligando a Grande São Paulo e a Grande Belo Horizonte 

Rodovia Ayrton Senna, 
antiga Rodovia dos 
Trabalhadores 

Foi inaugurada 

em 1982 

Inicia-se ao final da Marginal Tietê, no bairro da Penha, zona 

leste da cidade de São Paulo, cortando os municípios de 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Guararema, 

na Grande São Paulo. Continua em direção ao Vale do Paraíba 

pela Rodovia Governador Carvalho Pinto também SP-070. 

Aeroporto Internacional de 
São Paulo- GRU Airport 

Inaugurado em 

1985. 
Tem como meta se tornar referência na América Latina e um 

dos principais aeroportos do mundo devido a contrato de 

concessão até 2032, com empresas especializadas no setor. 
 

 

Com o processo de industrialização, a migração, principalmente do 

nordeste, e as obras de infraestrutura, a cidade teve um ritmo de crescimento 

acelerado. Os arranha-céus substituíram as antigas casas térreas; as indústrias e o 

comércio tomaram lugar da mata.  

Fonte: Desenvolvido pela autora com base no portal da PMG 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Tiet%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penha_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaquaquecetuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guararema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Governador_Carvalho_Pinto
http://pt.wikipedia.org/wiki/SP-70
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Ao longo do tempo foi registrando crescimento acelerado. Cidade de 

5.961 habitantes em 1920, 15.000 pessoas em 1944, e 34.683 no ano de 1950. 

Adolfo Noronha (1960, p.100), aponta as estimativas oficiais de 80.000 habitantes 

em 1958, quando ocupava a sétima posição abaixo de São Paulo, sob o ponto de 

vista populacional.  

Em 2010 as grandes sedes econômicas, demográficas e intelectuais 

do Brasil, ainda se localizam na cidade de São Paulo, que além de ser a maior 

cidade do Brasil em termos econômicos, é um dos maiores centros urbanos do 

mundo, com mais de 11 milhões de habitantes. Guarulhos é a segunda maior cidade 

do estado em população com 1.221.979 habitantes (3828 habitantes por quilômetro 

quadrado). 

As vias, rodovias e aeroporto, cortando e unindo a cidade a grandes 

centros urbanos fez-se lugar ideal para um empreendedor, compromissado com seu 

progresso e da cidade.  

Quando Veronezi começou suas atividades empreendedoras, a 

cidade possuía uma faculdade com o curso de Direito. Em 2010 possuía 11 

instituições de ensino superior, entre elas a UnG. Apenas uma das instituições é 

pública, a Universidade Federal, UNIFESP. 

A cidade de Guarulhos contava em 2013 com diversas instituições 

de ensino superior, uma universidade pública, duas particulares, um instituto federal, 

além de faculdades: a Universidade Federal de São Paulo (Campus de Filosofia e 

Ciências Humanas em Bonsucesso, desde 2007), Universidade Guarulhos (que 

originou-se dos Centros Integrados de Ensino Superior Farias Brito, fundado em 

1970), Unimesp (originária das Faculdades Integradas de Guarulhos, fundada em 

1969). A Faculdade de Tecnologia de Guarulhos (cursos gratuitos de tecnológicos 

de Logística e Logística Aeroportuária, desde 2007), Faculdades Integradas Torricelli 

(administrada pelas Faculdades Anhanguera), Faculdade Eniac (desde 2002 no 

colégio fundado em 1985), Escola Superior Paulista de Administração (Faculdade de 

Negócios de Guarulhos), Faculdades Guarulhos (Faculdades Integradas de Ciências 

Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos desde 1970), Faculdade Progresso 

(originada do tradicional Colégio Progresso da Vila Galvão desde 2013), um pólo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campus_de_Filosofia_e_Ci%C3%AAncias_Humanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campus_de_Filosofia_e_Ci%C3%AAncias_Humanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Guarulhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unimesp&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Eniac
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Galv%C3%A3o
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semipresencial da Universidade Metodista de São Paulo (localizada nas 

dependências do Shopping Bonsucesso) e um campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Guarulhos (desde 2006). 

O desenvolvimento de uma cidade é produto de obra humana, seu 

rastro altera sua geografia; sua morfologia representa o “sonho de um sonhador”, o 

pensamento dos homens que precederam e conduziram sua construção.  

Guarulhos contou e conta com os sonho e realizações de Veronezi. 

Considerando a participação empresarial nas universidades e shopping centers, dois 

importantes segmentos econômicos da cidade, evidencia-se a importância dessa 

família como geradora de renda para a cidade.  

Contando com seu pioneirismo e capacidade empreendedora, os 

shopping centers proporcionam à cidade os atrativos próprios da capital, e as 

universidades o seu desenvolvimento técnico e intelectual.  

Vale notar os números da educação em Guarulhos. A proporção de 

jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 27,89% no 

período de 2000 a 2010 e 103,83% no período de 1991 a 2000. E a proporção de 

jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 30,94% entre 2000 e 

2010 e 156,98% entre 1991 e 2000.53  

Em 2010, 69,76% dos alunos entre 6 e 14 anos de Guarulhos 

estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 

2000 eram 67,38% e, em 1991, 43,22%. Em 2010, entre os jovens de 15 a 17 anos, 

41,54% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 

31,35% e, em 1991, 11,55%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 14,20% estavam 

cursando o ensino superior em 2010, 7,13% em 2000 e 4,52% em 1991. Os 

percentuais refletem o aumento na taxa de escolarização dos jovens da cidade. 

                                                           
53 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. O Atlas é uma plataforma de consulta ao Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM - de 5.565 municípios brasileiros, além de mais de 180 
indicadores de população, educação, habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, com dados extraídos 
dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Realização do PNAD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e FJP - Fundação João Pinheiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IFSP
http://pt.wikipedia.org/wiki/IFSP
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A taxa de escolaridade no ensino médio aumentou de 11% para 

19% e em 2010 para 29,8%. A superior evoluiu entre 1991, 2000 e 2010, com taxas 

de 5%, 6,2% e 11,2% respectivamente.  A escolaridade da população adulta é um 

importante indicador, remete à evolução por vagas e demanda por acesso ao 

conhecimento. 

Esses números são importantes, pois, os jovens saídos do ensino de 

nível médio demandam vagas no ensino superior, sobretudo na sua própria cidade, 

indicando que os investimentos nessa área são oportunidades de negócios que 

poderão dar resultados por muitos anos ainda. 

A cidade não atingiu seus limites, como Veronezi não atingiu os 

seus. Continuam avançando. Durante a fase das entrevistas lutava abertamente 

pela instalação de linha do metrô na cidade, cujo plano é ter estação na área dos 

estacionamentos do Shopping Internacional, do empresário, que fica em frente ao 

Campus Dutra da UnG. A cidade será beneficiada, como também seus shoppings e 

os campus de sua universidade, pela facilidade do acesso rápido à capital. 

Outra importante estratégia de negócios, é a criação de salas de 

aulas nos seus shoppings, unindo as possibilidades de compras e estudo no mesmo 

local, garantindo renda complementar à cadeia de negócios da família. 

Esses são exemplos de sua visão empreendedora. 

 

2.2. A Educação 
 

 

Para o professor Octavio Ianni (2002, p.32) é pela educação que o 

indivíduo situa-se na sociedade e no seu grupo social, formando seu modo de ser, 

pensar e agir nas articulações com outros membros da coletividade. Para Ianni, a 

educação formal é decisiva para a formação cultural e profissional do indivíduo, 

independente se seu ensino for privado, público, religioso ou leigo, “compreendendo 
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as condições de transformações da população em povo, sendo este uma 

coletividade de cidadãos; todos os seres sociais em condições de se inserirem nas 

diversas formas de sociabilidade e nos mais diversos jogos de formas sociais”. 

Define o indivíduo como “cidadão do mundo” que não se define 

apenas pelo trabalho e emprego, mas também pela sua “participação em partido 

político, sindicato, movimento social, corrente de pensamento”.  Sua consciência 

social envolve o trabalho, a educação, a religião, a família, a política, a cultura. 

Movendo-se nesse “conjunto de articulações” ele forma seu “modo de ser, sentir, 

pensar, agir, compreender, explicar, imaginar”.  

Afirma ainda que “Sob vários aspectos, o ‘indivíduo’, ‘eu’, ‘ser’, ‘ator’, 

com sua identidade e dignidade, alienação e revolta, luta e emancipação, é sempre 

movimento heurístico de tudo o que é social ou histórico, modo de ser e devir”. Ianni, 

2002 (p.30 e 32) 

A filósofa e professora Maria Lúcia Aranha (1996, p.15) discutindo 

educação e ideologia, afirma que os homens em suas relações criam padrões de 

comportamento, instituições e saberes que são aperfeiçoados pelas gerações 

sucessivas através da assimilação de sua cultura. Assim a educação mantém viva a 

memória de um povo e é a “instância mediadora que torna possível a reciprocidade 

entre indivíduos e sociedade”.   

Dada a importância da educação formal para esse “movimento 

heurístico” de formação do cidadão, poderemos perceber, desde o início da 

República, como a educação vai se tornando essencial à medida que o país avança 

no desenvolvimento de seu capital, até o período do “milagre econômico” cujas 

condições econômicas e educacionais - desenvolvimento industrial e social com 

demanda crescente por ensino – propiciaram aos empresários, amplas 

oportunidades para criação de empreendimentos no setor educacional.   

Neste tópico, apresentaremos uma síntese da história da educação 

no Brasil, com vistas a situar o leitor no contexto de desenvolvimento do ensino, 

sobretudo o privado, relevando o universitário, para contextualizar o papel de 
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Antonio Veronezi nesse setor, ocupando papel importante como empreendedor ativo 

no principal momento de expansão deste tipo de ensino no país.  

O dantes professor, encontra no bojo da Reforma Universitária de 

1968, solo propício para se transformar em empreendedor54. Conjuntamente com o 

desenvolvimento setorial em 1990, e a fixação de seus negócios nele, se transforma 

em forte e atuante empresário55 do setor. Veronezi tem sido nas últimas quatro 

décadas um expressivo “agente” da educação superior no setor privado. 

 

O “saber superior” no Brasil 
 

 

Luiz Antonio Cunha, mapeando o ensino superior da Colônia à Era 

Vargas, retrocede no tempo. Conta que o Brasil foi sede da monarquia Lusa de 1808 

até 1820, quando a Revolução Constitucionalista do Porto exigiu a volta de D. João 

VI a Portugal. Durante esse período, passou de Colônia a Reino Unido, o que 

significava que o rei de Portugal seria também o rei do Brasil, que passou a ser outro 

Estado. Na volta a Portugal, o rei “prisioneiro das Cortes” (Parlamento) não foi 

acompanhado pelo aparelho de Estado que trouxe. Este permaneceu no Brasil com 

seu filho Pedro, quem por conselho paterno tomou para si a coroa, proclamando a 

Independência de Portugal. Por isso é possível dizer que o Estado Nacional tem sua 

origem no Brasil, não em 1822, mas em 1808.  

Assim que D. João VI chegou ao Brasil, ele determinou as primeiras 

medidas para criar escolas de nível superior para formar oficiais do exército e da 

marinha (para defesa da Colônia), engenheiros militares e médicos. (Aranha, 1996, 

p.153) 

Qual a importância de remeter a pesquisa a tempo tão distante? A 

educação escolar sob os efeitos dos novos tempos foi utilizada para promovê-lo.  
                                                           
54 O empreendedor se caracteriza por aquele que enxerga e aproveita as oportunidades correndo os riscos e 
enfrentando as dificuldades iniciais do negócio. 
55 Empresário é a pessoa jurídica que desenvolvem atividades de produção e/ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
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Formou-se nesse período o núcleo do ensino superior edificador do 

que existe até então. O ensino superior atual nasceu junto com o Estado Nacional, 

gerado por ele e para cumprir as funções próprias dele, seguindo a lógica de 

promover a formação dos burocratas na medida em que se faziam necessários. 

(Cunha, 1980, p. 71) 

A primeira universidade nas colônias espanholas da América, 

embora efêmera, foi fundada em São Domingos, em 1538. A segunda foi no México 

em 1553. Depois as de São Marcos no Peru, de São Felipe no Chile, de Córdoba na 

Argentina. Existia no Brasil os Colégios Jesuítas na Bahia, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Olinda, Maranhão e Pará, e embora não trouxessem esse nome, suas 

estruturas se assemelhavam e poderiam ser comparadas às primeiras 

universidades, segundo cogita Cunha. 

Quando o Brasil se tornou independente em 1822 não possuía 

universidade nenhuma, enquanto que na América Espanhola havia 26 

universidades. A primeira no Brasil surgiu somente 100 anos após a independência. 

(p.11). 

Portugal, segundo argumento de convencimento quase geral, 

bloqueava o desenvolvimento do ensino superior no Brasil de modo a manter a 

colônia incapaz de cultivar e ensinar ciências, letras e artes. E como forma de 

manter o vínculo que sustentava a dependência das colônias concedia bolsas para 

estudo em Coimbra. 

Luiz A. Cunha traçando esse histórico entre a história do Brasil e o 

ensino, define o ensino superior como: “Aquele que visa ministrar um saber 

superior”, categorizando como tais o ensino de filosofia, teologia e matemática (na 

Bahia), do período colonial; o ensino de anatomia e cirurgia nos hospitais militares 

criados em 1808; o curso de engenharia implícito na Academia Militar; o ensino de 

direito, e outros ministrados em aulas, cadeiras, cursos, escolas, academias, 

faculdades, e já no século XX, nas universidades. (p.14)  

Para a professora Gladys Beatriz Barreyro, que fez um “Mapa do 

Ensino Superior Privado” para o MEC/INEP no ano de 2008, o ensino superior 
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privado no Brasil se constituiu, a partir da República, com instituições de confissão 

católica ou criadas pelas elites locais, com apoio de governos ou iniciativa privada, 

pois foi a Constituição de 1891, que, citando Sampaio “descentralizou o ensino 

superior, que era exclusivo do poder central, delegando-o também para os governos 

estaduais e permitindo a criação de instituições privadas” Sampaio (2000, p. 37 apud 

Barreyro, 2008, p.15) 

Barreyro, citando que a criação de escolas por particulares permitiu 

o desenvolvimento do ensino superior, apresenta números: se em 1880 havia 2.300 

estudantes, em 1915 eram mais de 10 mil, em 1930, quase 20 mil alunos. Entre 

1892 e 1910, foram criadas 27 instituições de ensino superior. (2008, p.15) 

Com base em Cunha (1980), a professora Gladys contextualiza que 

durante o governo de Getúlio Vargas em 1931, foram estabelecidas normas para a 

organização do ensino superior, pela promulgação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto n° 19.851/31, vigente até 1961) “que organizava o ensino 

superior no país permitindo as formas de universidade e institutos isolados. As 

universidades poderiam ser mantidas pelo governo federal ou pelos estaduais, 

portanto oficiais, ou ‘livres’, mantidas por fundações ou associações particulares.” 

(Barreyro, 2008, p.16) 

A educação superior no Brasil, na concepção de José Carlos 

Rothen, tem como marco de regulamentação legislativa esse mesmo decreto-lei (nº 

19.851 de 11 de abril de 1931), promulgado na gestão de Francisco de Campos à 

frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, do Governo Vargas. 

O professor Rothen, estudando as universidades brasileiras na 

época da Reforma Francisco de Campos, esclarece que ela recebeu o nome de 

“Estatuto das universidades brasileiras”. Nesse dia foi criado o CNE – Conselho 

Nacional de Educação decreto-lei nº 19.850 e outro, de nº 19.852 tratando da 

Organização da Universidade do Rio de Janeiro, que segundo o professor eram 

decretos relacionados.  

O estatuto definia o modelo de universidade, e a Universidade do 

Rio de Janeiro foi a aplicação do modelo para “definição de moldes” às demais 
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faculdades. O CNE apontou a instalação de um “conselho técnico” com atribuição de 

órgão consultivo do ministério. A educação superior foi então concebida, valorizando 

a ciência aplicada e implementação de escolas técnicas e profissionais segundo 

concepção da Reforma Pombalina que concebia faculdades isoladas, e a 

universidade por sua vez, aglutinava as faculdades. (Rothen, 2008). 

O ensino superior católico havia cessado em 1805.  O período de 

1931 e 1945 caracterizou-se por amplas disputas entre autoridades laicas e a igreja 

católica pelo controle da educação. O governo Vargas ofereceu à igreja introdução 

do ensino religioso facultativo no ciclo básico em troca de apoio ao novo regime e 

autorizou abertura dos cursos de Direito e de Filosofia, inaugurados em 1941 e 

incorporados em 1943 à Escola de Serviço Social. Com a criação da Escola 

Politécnica, foi reconhecida como universidade em 1946, tornando-se a primeira 

Universidade Católica do Brasil. Na década seguinte a igreja católica criou suas 

próprias universidades. (Martins, 2002) 

Antonio Carlos Pereira Martins caracteriza o período de 1945 a 

1968, como marcado pelas lutas do movimento estudantil e de professores na 

defesa do ensino público, que permeou o debate da reforma geral da educação.  

Em 1961 foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB/61 (decorrente da Constituição de 1946) cuja legislação normalizou 

a autorização e reconhecimento das instituições de ensino superior. Para os 

“reformadores” a LDB/61 representou uma derrota, com vitória para os defensores 

do ensino privado. 

Em 1964 foi instituído o regime militar de governo, que segundo 

Martins, atacou direitos civis e políticos, perseguindo opositores do regime, 

especialmente professores e estudantes, “desmantelou o movimento estudantil” 

vigiando as universidades públicas como foco de subversão, resultando no expurgo 

de lideranças estudantis. (Martins, 2002) 

Em 1965, o consultor americano Rudolph Atcon realizou estudo que 

“propunha a implantação de modelo empresarial de estrutura administrativa 

universitária” a pedido do MEC. Houve também estudo da Comissão Meira Matos 
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para analisar as questões estudantis, e um Grupo de Trabalho Interministerial para 

estudo da reforma. Esses estudos todos, levaram à instituição da Reforma 

Universitária - Lei nº 5.540/68, que promulgava a indissociabilidade entre ensino e 

pesquisa nas universidades. (Barreyro, 2008, p.18) 

 

 

Expansão pós – Reforma Universitária 
 

 

Barreyro aponta com dados do INEP56, que a Reforma Universitária - 

Lei nº 5.540/68, possibilitou expansão acelerada do ensino superior na década de 

1970, passando de menos de 280 mil matriculas em 1968 para mais de 1 milhão e 

400 mil em 1980, “dando razão ao surgimento de empresários do ensino superior, 

oriundos de instituições privadas de 1° e 2° graus”.  

Ainda segundo Barreyro, o Conselho Federal de Educação autorizou 

a conversão das instituições isoladas em universidades, a Constituição Federal de 

1988 e a LDB, lhes outorgaram autonomia para maior flexibilidade na gestão e para 

abrir cursos segundo a demanda do mercado. De 1980 a 1994 o número de 

universidades privadas sobe de 20 para 59. (2008, p.18-20). 

Segundo Castro (1978), considerando as universidades integradas, 

centros universitários e estabelecimentos isolados federais, estaduais, municipais e 

privados, em 1970 havia 184 instituições públicas para 435 privadas e com 2.221 

cursos. Em 1990 tínhamos 222 públicas contra 696 privadas com 4.712 cursos.  

O processo de abertura de novos cursos foi facilitado, e quando a 

UnG completa 30 anos, no ano 2000, o MEC registra 2.594.245 matrículas no 

ensino superior. Havia 1.807.219 matriculados, com disponibilização de 10.583 
                                                           
56 As tabelas presentes neste capítulo fazem parte de relatórios e tabelas do Censo da Educação Superior, e estão 

disponibilizadas para download no Portal Inep. http://portal.inep.gov.br/. 
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cursos em 1.004 instituiçoes privadas. O país contava com 122 instituições públicas. 

Entre o período de 1970  a 2000 o percentual de alunos concluintes era 16%, com 

média de matrículas de apenas 30% em escolas públicas.  

 

Tabela 2 - Número de Instituições e vagas - 1970/2004 

 

 

 

As vagas do setor privado cresceram quase cinco vezes no período 

1970/2004 (em 34 anos) e quase duplicaram entre 2000 e 2004 (em 4 anos) após as 

normatizações provenientes da LDB promulgada em 1996. 

A LDB nº 9.394/96 institui o sistema federal de ensino superior, 

constituído pelas Instituições de Ensino Superior (IES) mantidas pelo poder público 

(as públicas), e as mantidas por pessoas físicas ou jurídicas (iniciativa privada), que 

por sua vez distinguem-se por particulares, de natureza comercial (com finalidade de 

lucro) e as comunitárias, confessionais ou filantrópicas, de natureza civil (sem 

Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 



93 
 

 

  

finalidade de lucro). As entidades que se apresentaram com natureza de finalidade 

lucrativa deixaram de receber participação de fundos públicos e isenções fiscais. 

A LDB/96 estabelece ainda, um sistema de avaliação, para 

autorização de funcionamento e reconhecimento de cursos, a serem renovados 

periodicamente, sob responsabilidade da União. Explica a professora Barreyro que 

“na prática, a avaliação foi realizada pela implementação do Exame Nacional de 

Cursos – o Provão (1996) e a Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de 

Graduação (1997), baseados na verificação em campo das dimensões: corpo 

docente, organização didática e pedagógica e instalações físicas.” (2008, p.20-22). 

A LDB permitiu a diversificação da organização acadêmica, tornando 

possível, a criação de universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades e institutos ou escolas superiores, propiciando expressivo aumento no 

número de instituições, e como decorrência, mais vagas disponibilizadas. 

Tabela 3 - Número de Instituições e vagas - 2002/2008 

 

 

 
Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 
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Questões complexas 
 

As matriculas entre o ano 2000 a 2008 dobraram, de 2.594.245 para 

5.080.056 de acordo com sinopse estatística do ensino superior do MEC. 

Porém, embora a professora Barreyro tenha apresentado seu mapa 

em 2004, ainda hoje a educação superior possui os mesmos pontos críticos: 

ampliação de vagas, democratização do acesso, permanência do aluno, e qualidade 

do ensino.  

Políticas de acesso estão sendo criadas tais como ProUni, Fies, e 

criação de universidades federais, além de sistemas de avaliação da qualidade do 

sistema, o Sinaes, aprovado em 200457. Na Universidade Guarulhos, a 

autoavaliação institucional é da competência da CPA - Comissão Própria de 

Avaliação.58 

Não nos aprofundaremos no tema, mas cabe registrar dois 

importantes problemas enfrentados no sistema de Ensino Superior privado, uma vez 

que suas fontes de financiamento provêm do pagamento das mensalidades por 

parte dos próprios alunos: evasão e sobra de vagas, que para o empresariado do 

setor, são fontes de ociosidade de professores e de espaço físico, enfim, 

desperdício de recursos.59 

Como exemplo, uma pesquisa apresentada no SBPO60, específica 

de uma instituição, aponta que o setor conta com uma média de 30% de vagas que 

                                                           
57 O Sinaes, aprovado por lei n° 10.861/04 consta de três pilares: Avaliação institucional, Avaliação de Cursos de 
Graduação e Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes (Enade). 
58 A CPA – Comissão Própria de Avaliação, é o departamento em que a pesquisadora está alocada como Apoio 
Acadêmico, durante a fase de qualificação e defesa dessa pesquisa.  
59 Importante atentar para o conceito de perecibilidade como característica da prestação de serviço, não havendo 
estocagem de vagas, a evasão resulta em perda financeira, quadro que tende a se elevar dada a profusão de vagas 
abertas a cada ano, diluindo o faturamento das IES. 
60 A Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO) foi fundada em 1969, para ajudar a divulgar em 
congressos e revistas a produção científica dos pesquisadores brasileiros. No Brasil, foi aceita em 2007 como 
membro da SBPC, e realiza o Simpósio Brasileiro de Pesquisas Operacionais, SBPO, conforme dados do portal 
em http://www.sobrapo.org.br. 
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não são preenchidas, e das preenchidas apenas 65% dos alunos são concluintes, 

sobretudo devido a motivos financeiros.61  

Dados do MEC/INEP destacam que o aumento do número de vagas 

oferecidas não foi acompanhado pelo crescimento no número de ingressos, 

resultando em vagas ociosas, sobretudo nas universidades e centros universitários. 

Em 2004, 40,19% das vagas oferecidas não foram ocupadas. Em 2008, foram 

registradas em todo o Brasil 1.479.318 vagas ociosas em relação ao número de 

ingressos.62 

Tabela 4- Vagas não ocupadas em 2004 

 

 

 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Lobo para o Desenvolvimento da 

Educação, da Ciência e da Tecnologia - empresa que realiza atividades de pesquisa 

em ciência, tecnologia e educação - registra que entre 2000 e 2005 a evasão oscilou 

em torno de 12% nas instituições públicas e 26% nas instituições privadas, 

correspondendo a 19% nas universidades e centros universitários e 29% em 

faculdades, sendo a evasão média nacional de 22%.63 

                                                           
61 XXXVI SBPO, São João del Rei, MG, 23 a 26/11/2011 “Análise fatorial e evasão de alunos no ensino 
superior, p. 599-606, pesquisa com 283 alunos sintetizando 13 principais motivos de evasão em uma 
universidade privada, entre eles, mas não principal, a financeira. 
62 Resumo Técnico – Censo da Educação Superior 2008 (Dados preliminares). Ministério da Educação e INEP. 
Brasília, DF, 2009. Pg 13. Disponível em www.inep.gov.br. Acesso 14/07/2014 

63 A evasão média é caracterizada pelo número de alunos que não se formou e no entanto não se matriculou no 
período seguinte, e a evasão total é caracterizada pelo número de alunos que entrantes em uma instituição não 

Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 

http://www.inep.gov.br/
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Barreyro aponta que como o poder público não criou instituições, 

mas a demanda pelo acesso à educação superior cresceu com o desenvolvimento 

do país, houve necessidade de serem criadas legislações para facilitar a expansão 

do sistema pela via privada, permitindo o acesso dos estudantes.  

Contudo, o crescimento do setor privado mesmo tendo contribuído 

para a ampliação do acesso à educação superior, não trouxe a democratização do 

acesso, mantendo desigualdades sociais que refletem a situação social do país. 

“Mais estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas encontram-se 

estudando nas IES privadas e mais estudantes que cursaram todo o seu ensino 

médio em escolas privadas estão estudando nas IES públicas.” (2008, p.60).  

No Brasil, o ensino sempre foi essencialmente privado. No ensino 

superior é nas instituições públicas que estão os melhores resultados no ENADE, 

tendo elas inclusive maior prestígio social e processo seletivo mais rigoroso, porém 

não disponibiliza vagas em quantidade suficiente. 

Vale ressaltar que o crescimento do setor privado, segundo Luciane 

Stallivieri (2007, p. 89) é proporcional à capacidade de pagamento dos seus alunos; 

da existência de alternativas de fontes de financiamento como programas de crédito 

educativo, bolsas de estudos e do investimento individual feito pelos alunos.  

Já para Martins (2002), o aspecto mais importante que aconteceu 

com a expansão do setor foi justamente o acesso das classes mais pobres, as 

vagas sendo destinadas não mais somente para a elite. Encontra-se então na 

instituição privada alunos de famílias com renda até 6 salários mínimos e também 

acima de 10 salários mínimos que são os que frequentavam a instituição pública. 

Porém, observa que, os alunos de classe intermediária e de baixa renda têm ainda 

dificuldades de acesso no ensino superior público, e também no privado, devido a 

deficiências no ensino fundamental ou problemas sociais.  

                                                                                                                                                                                     
obteve o diploma ao final de um determinado número de anos. Sendo o índice a diferença dele para 100%. A 
evasão no ensino superior brasileiro. Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da 
Tecnologia. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n.132, p. 641-659, set/dez 2007, cálculos com dados do INEP. 
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Tabela 5 - Percentual por categoria 

 

 

 

 

Faz-se importante destacar que mesmo à época da industrialização 

brasileira, quando cresceu a demanda social por educação, como “o pilar” para o 

desenvolvimento da nação, o acesso à educação superior, é fortemente vinculado à 

origem social dos alunos, com inserção dos mais pobres predominantemente nos 

cursos menos remunerados. Os cursos mais prestigiados e valorizados são 

ocupados pelos alunos das classes altas da sociedade, não ocorrendo uma 

“expansão democrática”, sendo o ensino elitista e o acesso às universidades 

públicas restrito.  Reid citando Vargas (2008)64   

Aranha, discutindo ideologia como fenômeno das sociedades 

divididas em classe, aponta que muitos alunos não têm sucesso na escola não por 

                                                           
64 II congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica, UFF - Universidade Federal Fluminense. “A 
expansão do ensino superior: uma análise do perfil socioeconômico dos alunos que frequentam as diferentes 
instituições e cursos”. Reid, T.L.S; Silva, A.P; Ney, M.G, com base de dados Enade 2004 e 2005 pelo 
INEP/Sinaes) 

Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 
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serem ignorantes ou incompetentes, mas por tornarem-se  assim, graças à divisão 

social que distribui desigualmente os bens de que a sociedade dispõe, inclusive a 

educação. “A maneira como ela é oferecida traz embutida a impossibilidade de sua 

universalização.” (1996, p.16) 

Nesse aspecto do acesso e renda, Helena Sampaio, registra que a 

média de 19% de jovens entre 18 a 24 anos que frequentou ou frequenta o ensino 

superior, está abaixo da média dos países industrializados, que é de 30%. Porém, 

com as políticas de aumento da classe “C”, 23% dos seus integrantes ingressaram 

nas IES, boa parte por meio dos financiamentos estudantis, (PROUNI e FIES), e 

devido à redução nas mensalidades, de 54% entre 1996 a 2009. (Sampaio, 2000) 

Quando a UnG chega aos seus quarenta ano, em 2010, já havia 

2.378 estabelecimentos de ensino superior. Apenas 89 eram universidades privadas. 

Em 2010 houve 2.196.822 ingressantes e total de 6.407.733 

matriculados em 29.737 cursos, incluindo os de formação sequencial. A média de 

concluintes é de 14,91%, mantendo-se alto o índice de evasão. 

Em 2010 do total de alunos informado 73,04% estudavam em 

instituições privadas, sendo 30,9% nas universidades, embora elas representassem 

apenas 3,75% do contingente de instituições de ensino superior. A educação a 

distância manteve crescimento desde 2003 em número de vagas com 

variação de mais de 70 vezes, representando 15,8% do total de matriculados sendo 

29,2%, alunos de universidade privada. 

Segundo Sampaio65, o mercado universitário buscando atender as 

profissões emergentes e à demanda do mercado caracteriza-se pela 

desconcentração regional, abertura de novos cursos e carreiras, incremento do 

ensino a distância com tendência expansionista e de difícil regulação e controle pelo 

Estado, propagação de cursos técnicos sequenciais e forte presença de grandes 

                                                           
65 Helena Sampaio, Seminário sobre ensino superior, Unicamp, 17/08/2011, Centro Estudos Avançados, “Ensino 
Superior privado: transformação e perspectivas”  
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corporações, fruto de fusões e incorporações de faculdades e universidades.66 

Essas características compõem  cenário atual. 

 

Tabela 6 - Número de instituições e vagas - 2001/2012 

 

 

 

                                                           
66 A facilidade com que os grandes grupos obtêm capital pela Bolsa de Valores, com tendência de 
monopolização do ensino superior, significa uma competição desigual com as particulares sem capital aberto, 
causando redução do número de IES e de sua capacidade de atrair novos estudantes, às vezes à falência, uma vez 
que se mantém basicamente da cobrança de mensalidades. 

Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 



100 
 

 

  

Tabela 7 - Estatísticas Gerais - 2012 

 
Notas: (1) Corresponde ao número de vínculos de docentes a Instituições de Educação Superior;  

               (2) Considera somente matrícula de mestrado e doutorado em 2012; 
               (3) Não incluem os docentes que atuam exclusivamente na Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

 

Como se não bastasse, à situação atual, soma-se, “velhas questões, 

tratadas como novas”, nas palavras de Sampaio; as preocupações e cuidado com a 

formação do docente, seu regime de trabalho, remuneração e valorização da 

carreira, despreparo dos alunos devido ao baixo nível qualitativo do ensino 

fundamental e médio, o fator qualidade x quantidade, e as regulamentações do 

MEC, apontadas pela antropóloga. 

Sampaio (2000), aponta que a criação pelo governo de 

universidades federais espalhadas pelo interior do país, apenas minimiza o quadro 

de ausência do Estado no fornecimento de serviços no ensino superior. Soma-se a 

Fonte: Censo da Educação Superior - portal INEP 
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isso a abertura de capital de empresas no setor, com tendências à monopolização e 

a interferência de fundos internacionais com perda de soberania. 

Diego Bechi (2011) apresenta outro ponto que gostaríamos de 

ressaltar para reflexão: o caráter de “tecnicidade” do ensino universitário, que 

segundo o autor passa pela questão da ética na formação universitária, que ele 

aborda discutindo a “mercantilização do ensino superior”. 

Para Bechi, na década de 90, as políticas de cunho neoliberal 

propiciaram expansão do setor privado, resultando na abertura do mercado 

educacional. Na passagem da sociedade do trabalho para a sociedade do 

conhecimento, com mudança no perfil das profissões, além das clássicas surgiram 

novas para atender às demandas do mundo do trabalho globalizado, o 

conhecimento passou a ser uma “mercadoria altamente comercializável indo de 

encontro aos interesses capitalistas”, um mercado promissor, alvo de grandes 

investimentos.  

Uma das razões pelas quais, para manter sua sustentabilidade, 

oferecendo produtos que atendam a “ótica do mercado”, as disciplinas de ordem 

prática (técnicas) ganham o espaço das disciplinas de formação integral do ser 

humano (privando o desenvolvimento do cidadão crítico e responsável).  

Pela lógica da gestão empresarial, o professor é caracterizado como 

o prestador de serviços e o aluno como o cliente, que normalmente exige resultados 

imediatos, alimentados pela promessa de ascensão social pela simples obtenção do 

diploma. Esse fenômeno da “transformação da educação em mercadoria” dificulta o 

aluno de conhecer, além dos aspectos técnicos, também os pessoais da vida para 

que se disponha a manter a sua integridade perante mecanismos massificadores, e 

alcançar a sua emancipação. Para o autor, o desafio da ética deve ser enfrentado no 

processo de mercantilização do ensino superior, contrapondo-a à tecnicização. 

(Bechi, 2011, p.139-147) 

José Rodrigues, escrevendo sobre os empresários e a educação 

superior, define o que vem a ser esse processo tão propagado de mercantilização 

do ensino. Diz que dois conceitos são importantes para conceituar essa abordagem: 
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Educação-mercadoria: a venda do ensino em si, prática social educacional como 

uma mercadoria para ser vendida no mercado educacional. Exemplo: oferta de 

cursos regulares nas universidades e escolas, e Mercadoria-educação: se a 

educação e o conhecimento forem insumos à produção de outras mercadorias. 

Exemplo: educação como qualificação da mão-de-obra para atender aos interesses 

da burguesia. (2007) 

As duas questões, o caráter tecnicista e a mercantilização são 

tratadas pelo sociólogo Octavio Ianni em mesa-redonda que debateu o capitalismo, 

trabalho e educação em seminário na Unicamp. Já em 2001 ele alertou sobre os 

programas de alcance mundial do BIRD67, que orientam a reforma dos sistemas de 

ensino.  

Esses programas, segundo Ianni, desde os anos 1950, vem 

definindo o caráter “privatista” e “tecnocrático” que tem modificado esses sistemas, 

reduzindo “os valores e os ideais humanísticos de cultura universal e pensamento 

crítico”, simultaneamente implementando diretrizes “instrumentais, mercantis”. Com 

essa indução a educação passa a ser uma “esfera altamente lucrativa de aplicação 

do capital” assim, instituições privadas e públicas passam a ser “organizadas e 

administradas segundo a lógica da empresa, corporação ou conglomerado”. (2002, 

p. 32-33) 

As instituições de caráter particular, com fins lucrativos, foram 

geralmente fundadas por proprietários ou mantenedores que não são oriundos do 

meio educacional, com origens e formação no campo empresarial ou político. Dessa 

afirmação decorrem as conclusões e as preocupações de que a educação está 

deixando de ser um bem público e se tornando um negócio lucrativo num mercado 

em dinâmica expansão. Nesse cenário, podem-se ter duas interpretações: se, por 

um lado, existe a possibilidade de atender à demanda da sociedade por mais 

oportunidades de acesso à educação superior, por outro, há a possibilidade da 

perda da qualidade. (Stallivieri, 2007, p. 87) 

                                                           
67 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Presta financiamento para o desenvolvimento dos 
países mais pobres e auxílio financeiro. 
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Apontamos todos esses fatores - políticas de democratização e 

acesso, evasão e sobra de vagas, valorização do docente, despreparo dos alunos, 

monopolização, tecnicização, mercantilização e qualidade do ensino superior - para 

mostrar a complexidade do setor educacional brasileiro.  

No capítulo “Questões da Educação”, Antonio Veronezi expõe sua 

visão, experiência e expectativa em relação a boa parte dos problemas apontados.  

Porém, há margem para muitas pesquisas, análises e discussões, 

que poderão ser realizadas em pesquisas complementares, uma vez que aqui são 

apresentadas como contexto e não como hipóteses a serem investigadas. 
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CAPÍTULO 3 – UNIVERSIDADE GUARULHOS 
 

 

A Universidade Guarulhos, está sediada em Guarulhos e possui 

campus em Guarulhos (Centro, Dutra e Bom Sucesso), Itaquaquecetuba e São 

Paulo.68 

Detalhamos agora o desenrolar de sua história que completará 45 

anos em 2015.69 Alguns adjetivos presentes nos documentos oficiais da instituição 

serão mantidos para elucidar o desenvolvimento de sua cultura organizacional. 

A implantação durante o Governo Militar (1964 a 1985) da Reforma 

Universitária de 1968, que estabeleceu as normas de organização do ensino 

superior e sua articulação com o ensino médio, em conjunto com as características 

do “Milagre Econômico” (1968-1973) que registrou altas taxas de crescimento do 

PIB, inflação declinante e superávits no balanço de pagamentos, elevando o nível de 

bem-estar-social, teve forte impacto na expansão do ensino superior, sobretudo do 

ensino privado. 

Segundo Antonio Carlos Pereira Martins (2002), o ensino no Brasil 

era predominantemente privado. Os estabelecimentos privados eram na ordem de 

64,4% em 1933 e de 62,3% em 1970.  

Com população de 70 milhões, na década de 196070 havia 226.218 

estudantes universitários, dos quais 93.203 estudavam em estabelecimentos do 

setor privado (41,2%). Havia 28.728 alunos excedentes, para os quais não havia 

disponibilidade de vagas. 

Diante desse quadro e do momento propício às mudanças no setor 

educacional, seis educadores, arrendaram em 1969 o antigo Colégio Claretiano de 

Guarulhos (Fig.3) e fundaram a APEC – Associação Paulista de Educação e Cultura. 

                                                           
68 Dados do Portal da Universidade. Disponível em www.ung.br. Acesso 18/06/2014 
69 Parte dos dados foram compilados à partir dos livretes comemorativos “Retrospectiva Universidade Guarulhos 
dos 25, 30 e 40 anos da universidade, cedidas pela sua área de Relações Públicas. 
70 Lembrando que a população em 1940 era de 41,2 milhões, percebe-se evolução da densidade populacional. 

http://www.ung.br/
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Selecionamos alguns fatores econômicos e sociais que foram 

cruciais e convergiram para a criação da Faculdade Farias Brito em 1970, pela 

APEC, embora existam outros não citados: 

 O período de “milagre econômico” que gerando empregos requer 

profissionais habilitados; 

 O avanço da industrialização no país e em Guarulhos devido ao 

desenvolvimento econômico; 

 A forte explosão demográfica e desenvolvimento das cidades, 

causados pelas migrações regionais em função do processo de 

industrialização; 

 O aumento na demanda por vagas em todos os níveis 

educacionais resultantes da explosão demográfica; 

 A superioridade brasileira em relação ao futebol mundial, 

ganhando o Brasil o tricampeonato, elevou o sentimento de 

positivismo da população;  

 A crise da igreja católica durante o Regime Civil Militar, que 

direciona a atuação dos padres para as paróquias e suas 

comunidades, levando ao arrendamento do Colégio Claretiano. 

Soma-se a isso, a ambição compartilhada dos seus seis fundadores, 

todos professores.  

Um deles, Antonio Veronezi, o único que permanece na instituição, 

destacou-se pela experiência adquirida, trabalhando em funções administrativas 

desde criança até se tornar diretor “de fato, não de título”, em um colégio, quinze 

anos depois, experiência que o capacitou a tornar-se diretor do Colégio Claretiano 

assim que arrendado pelo grupo, com visão clara de torná-lo uma Instituição de 

Ensino Superior. 
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Como a regra da época não permitia duas faculdades na mesma 

região e como Guarulhos já tinha uma faculdade de Direito, resolveram solicitar 

autorização para o funcionamento de uma faculdade denominada Farias Brito. 

“Sendo o filósofo do Ceará, demorariam em perceber que a instituição que 

aguardava liberação era guarulhense.” UnG 40 anos (2010, p.18)  

A jogada deu certo, no ano de 1970, o Ministério da Educação, na 

figura do ministro Jarbas Passarinho, autorizou o funcionamento da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, aberta pela APEC e credenciada pelo 

Decreto Federal nº 67.041, de 12/8/1970, publicado no Diário Oficial da União (DOU) 

de 14/8/1970.  

Figura 3 - Colégio Claretiano 

Fonte: Imagem reproduzidas de Adolfo Noronha: Guarulhos Cidade Símbolo 1560-1960 (1960)  
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Distribuídos entre os períodos da manhã e noturno, os cursos de 

Letras, Pedagogia, Estudos Sociais, Ciências Físicas e Biológicas e Matemática 

receberam os primeiros alunos71.  

As aulas eram ministradas ainda no prédio do Colégio Claretiano, e 

constituíram os primeiros passos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Farias 

Brito. À medida que novos cursos foram aprovados e criados, foi construído um 

complexo educacional. (Fig.4)  

Em 1980, segundo Martins (2002), já havia no Brasil 1.400.000 

universitários, sendo que 470.000 estudavam em estabelecimentos privados 

(33,6%). Os excedentes eram em torno de 11%. Uma década depois, quase dobrou 

o número de excedentes, 19% em 1990, quando 11,4% dos jovens entre 18 a 24 

anos cursavam o ensino superior.72 No ensino privado estavam matriculados 69%. 

Nos anos 80, de profunda recessão, a instituição privada sofreu forte 

expansão devido à demanda por ensino superior e estagnação da criação de 

instituições públicas. A UnG, já com 10 anos, estava preparada para receber a 

demanda, havia ampliado o número de cursos, prédios e laboratórios. O ambiente 

acadêmico estava preparado para as exigências dos novos tempos, demonstrando a 

visão de longo prazo de seus mantenedores que construíam uma universidade como 

um “projeto histórico e não sazonal”. UnG 40 anos (2010, p.25-26) 

Segundo os fundadores da UnG “o compromisso com a evolução da 

educação vai além da quantidade de concreto, vergalhões, microscópios, bibliotecas 

e computadores ao alcance da comunidade acadêmica”, assim, sua história tem sido 

marcada pelo crescimento constante desde seus primeiros anos, sendo objeto de 

contínua renovação e expansão. (Fig.4) 

A área da Faculdade Farias Brito, Prédio A, onde foi instalada a 

primeira biblioteca e salas de aulas, havia sido o Seminário dos Padres Claretianos, 

construído em 1930. Porém não comportava o desenvolvimento rápido do número 

de alunos e a ela foram incorporados diversos imóveis do seu entorno e outros 

                                                           
71 Há controvérsias quanto ao número de alunos aprovados no primeiro vestibular. Quinhentos e sessenta 
conforme Retrospectiva 30 anos e novecentos e onze conforme Retrospectiva 40 anos. 
72 Esse percentual era de 0,32% na década de 1960. 
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prédios foram construídos.  O segundo, o Prédio B, já em 1972, com salas de aulas 

e laboratórios de Física, Química e Biologia. O Prédio C em 1975, com anfiteatro e 

laboratórios.  Os Prédios D e E em 1990, o Prédio G em 1980 com salas de aulas, 

ateliês de artes e arquitetura, o Prédio H em 1988 para diretorias e Ciências. Consta 

ainda com os Prédios F com salas de aulas e anfiteatro, I, J e K onde agora atua a 

Reitoria.  

Em 1982 a Faculdade Farias Brito foi transformada em Centros 

Integrados de Ensino Superior Farias Brito, preparando a instituição para alcançar a 

aspiração dos seus fundadores, o título de universidade: 

  Centro Integrado de Ciências Humanas;  

 Centro Integrado de Ciências Exatas e Naturais;  

 Centro Integrado de Educação;  

 Centro Integrado de Ciências da Saúde; 

 Centro Integrado de Artes e Arquitetura. 

Nessa data restavam na sociedade apenas Veronezi e o filho do 

professor Varésio, atuando como Reitor, Henrique Luiz Varésio73. 

Depois de transformada em Centros Integrados, após quase dois 

anos de visitas e avaliações após a Carta-Consulta no Conselho Federal de 

Educação, os representantes do Ministério da Educação recredenciaram a faculdade 

pela Portaria MEC nº 857, de 10/12/1986 (publicado no DOU de 11/12/1986) 

concedendo reconhecimento à Universidade de Guarulhos. Com a perspectiva de 

montar cursos fora da cidade, o nome foi mudado depois para Universidade 

Guarulhos, conhecida como UnG.  

De acordo com a Constituição Federal, as universidades devem 

obedecer ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. São instituições 

                                                           
73 Henrique Varézio foi sequestrado e morto em 1999. 
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pluridisciplinares de formação de quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa investigação, extensão, domínio e cultivo do saber humano. Devem 

realizar produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

das necessidades de nível regional e nacional. A universidade tem autonomia 

didática e cientifica, autonomia administrativa e de gerenciamento de recursos 

financeiros e do patrimônio institucional, bem como autonomia para a abertura de 

novos cursos superiores.  

No ano 2000 o número de alunos já era de 14 mil na agora 

Universidade Guarulhos, que contava com 30 cursos de graduação e 73 

laboratórios. “Sobre esses alicerces se continua a construir”, consolidando a imagem 

de uma instituição de ensino superior que “sendo aberta à comunidade... buscando 

... aliar ensino de qualidade e prestação de serviços ... é referência de progresso 

para milhares de pessoas, tenham ou não frequentado suas salas de aula.” UnG 30 

anos (2000, p.6-7) 

No ano de 2009 os atendimentos à comunidade nas atividades de 

extensão somaram 73.138, nos 108 laboratórios, 6 clínicas (Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia), Hospital 

Veterinário, Escritório de Assistência Jurídica, Juizado Especial Civil, Escritório 

Modelo de Arquitetura e Estação Agroclimática. Neles, os estudantes colocam em 

prática os conhecimentos obtidos em sala de aula com supervisão de professores, 

além de desempenhar um papel social, beneficiando pessoas de todas as idades e 

classes sociais desde a criação do PADDAC – Programa de Ação Docente-Discente 

Assistencial Comunitário, criado em 1982.  

Segundo a UnG “É a promoção da qualidade de vida sem a pecha 

de assistencialismo barato. Professores e alunos têm, muito claro, estar lidando com 

a dignidade das pessoas, e reforçando sempre a deles próprios”. UnG 30 anos 

(2000, p.21) 

Ao completar 4 décadas havia 18.600 alunos distribuídos em 51 

cursos de graduação convencional ou tecnológica. UnG 40 anos (2010, p.74 e 76) 
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O CEPPE – Centro de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão 

objetivando “elevar o patamar do ensino e do conhecimento” para “a busca de 

excelência” com cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, de Mestrado e Doutorado, 

além de cursos de extensão. 

Disponibiliza também cursos de MBA e de pós-graduação Lato 

Sensu, além de 05 bibliotecas, e 23 Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPQ, 

facilitados por 738 funcionários técnico-administrativo e 615 docentes classificados 

em UnG 30 anos (2000, p.13) de “a alma desse universo”.  

 Com a missão de oferecer ensino superior de qualidade, conta com 

um corpo docente constituído predominantemente por mestres e doutores (60%), e 

obteve nota 04 (do máximo de 5) na avaliação de recredenciamento do MEC. 

Os estudantes participam com os docentes de atividades de 

pesquisa nos Programas de Iniciação Científica adequados às exigências da LDB 

9394/96 que prevê no Art.44, conexão entre ensino e pesquisa. Atuam também 

como estagiários em suas áreas na própria universidade recebendo bolsa de 

estudos para realizar “o sonho do curso superior”. Esta é outra marca da 

universidade “Valorizar a persistência e a vontade de vencer dos jovens, faz parte do 

ideário da instituição.” UnG 30 anos (2000, p.17).   

Os números refletem, segundo a universidade, a confiança do 

município de Guarulhos e região nos propósitos e na atuação de seu corpo técnico-

administrativo e acadêmico.  

Refletem também confiança no direcionamento de seus reitores e 

gestores, que imbuídos “pelo espírito de busca permanente de qualidade” e 

“conjugando aspirações” agem pontuados na missão e valores estabelecidos para a 

instituição “na propagação do conhecimento... que gera “liberdade, independência, 

força interior, progresso econômico e social.” UnG 30 anos (2000, p.11 e15). 
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Figura 4 - Imagens da UnG 

Fonte: Imagens reproduzidas dos livros comemorativos cedidos pela área de Relações Públicas 
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Figura 5 - Imagens da UnG 

Fonte: Imagens reproduzidas dos livros comemorativos cedidos pela área de Relações Públicas 
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Figura 6 - Imagens da UnG 

Fonte: Imagens reproduzidas dos livros comemorativos cedidos pela área de Relações Públicas 
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Uma instituição de ensino superior que permanece “viva e saudável” 

preparada e preparando-se ao longo de toda a sua história para manter-se no 

mercado do ensino superior e “transcender os que por ela lutaram e lutam”. Rostos e 

gestos que marcaram sua história. UnG 30 anos (2000, p.40) 

Logo após o prédio da Reitoria, adentrando na área acadêmica, na 

praça que converge aos prédios totens comemorativos de 30 e de 40 anos, revelam 

em suas frases o espírito da universidade: “O ensino é a mais nobre das missões”. E 

ainda “Nossos agradecimentos a todos os que fazem parte da nossa história”. 

Destes personagens que construíram a Universidade Guarulhos, 

esta pesquisa enfoca a figura do professor Veronezi, para quem “educação é 

missão” e que se manteve disposto a construir novos capítulos nesta história pela 

“formação de cidadãos cientes de seus direitos e prestes a colaborar como o 

crescimento do país.” UnG 40 anos (2010, p.7). Veronezi destaca a importância de 

Nair Fortes, que recebeu o título de Doutora Honoris Causa na UnG. Ambos 

possuem os únicos dois títulos de Honoris Causa concedidos pela instituição. 

 

 

Fonte: Imagens reproduzidas dos livros comemorativos cedidos pela área de Relações Públicas 

 

Figura 7 - Imagem da UnG 
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Figura 8 - Homenagem a Nair Fortes 

 

 

 

Veronezi fala de Nair Fortes Abu-Merhy74, membro do Conselho 

Federal de Educação (hoje Nacional), em mais de uma entrevista, com muito 

carinho: 

Essa mulher foi quem me deu maior apoio e estimulo. Ela era surda. 
Era do Conselho de Educação... Ela faz parte importantíssima da 
nossa história. Ela não foi ministra da educação porque não quis...eu 
estava presente...era maravilhosa...Faleceu. (Silêncio. Era fantástica! 
Eu estava presente quando o Figueiredo foi eleito. Era muito amiga 
do irmão do Figueiredo, mas não gostava de falar em política na 
casa dela. Ele disse: “você vai ser minha ministra da educação”. Ela 
disse: “presidente eu vou envergonhar o senhor, devido minha 
audição não vou conseguir defender bem, mas tem o Portela... 
[Respondeu o Presidente Figueiredo] “Você quer que seja o 

                                                           
74 Ocupou desde a criação, a chefia da Secção de Estudos e Organização da Diretoria do Ensino Superior, 
respondendo pela organização do ensino Superior e integrando comissões para autorização e reconhecimento de 
instituições de ensino superior em todo o Brasil. Escreveu livros na área de educação. Faleceu no ano 2000, aos 
90 anos de idade. 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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Portela?” Ele estava na festa... então aceitou. Ela era de Além 
Paraíba, MG. 

Na entrevista de “Memória fotográfica” olhando a fotografia 

reproduzida na figura 5, declarou com gratidão: 

Quando ela morreu, ninguém ao final da vida dela, ninguém a 
visitava; eu pegava meus filhos no domingo de manhã e almoçava 
com ela! Essa mulher faz parte da história da educação do Brasil! 
Não há uma escola antiga de ensino superior no Brasil que não deva 
a essa mulher um favor. Ela tinha a coragem de dizer que o ensino 
superior era importante para o país. Senão a única, uma das 
pouquíssimas que abertamente defendia a iniciativa particular. Por 
isso nós todos temos esse débito com ela. 

 

Três décadas após a criação da faculdade em Guarulhos, inicia-se 

processo de expansão com a abertura de novos campus. Em 2001 foi inaugurado o 

campus Guarulhos Dutra, onde foi instalado o Hospital Universitário. Em 2004 foi 

inaugurado o campus Itaquaquecetuba, na cidade de mesmo nome. Em 2006 a 

expansão chegou à cidade de São Paulo, com inauguração do campus Jabaquara 

(fechado 3 anos depois) e em 2008 do campus Shopping Light, no centro da cidade. 

(UnG 40 anos, 2010.p.38-41). Em 2014 foi aberto o primeiro vestibular para o 

campus Shopping Bom Sucesso, em Guarulhos.75 

Segundo UnG 40 anos76 (2010, p.12-13), a sua Missão é: “Promover 

o desenvolvimento sustentável por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

fundamentados nos valores acadêmicos e humanistas, focados na formação de 

lideranças, no empreendedorismo e na empregabilidade”. Os Valores da UnG são: 

Confiança, Honestidade, Justiça, Respeito, Responsabilidade moral, 

Responsabilidade Social.  

“Em suas quatro primeiras décadas de vida, a Universidade 

Guarulhos criou empregos, formou profissionais, colaborou substancialmente para o 
                                                           
75 Campus Light e Bom Sucesso fazem parte do modelo de salas de aulas dentro de shopping, formando uma 
cadeia geradora de negócios nos seus dois ramos de atuação. 

76 A UnG elaborou três publicações institucionais comemorativas assim referenciadas neste capítulo: UnG 25 
anos; UnG 30 anos e UnG 40anos, de acordo com o período respectivo da publicação, que foram emprestados 
para fins desta pesquisa. 
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progresso social e econômico da sociedade, criou relações de amizade e estima e 

deu uma contribuição inestimável à educação superior brasileira” UnG 40 anos 

(2010, p.28) 

Segundo Veronezi, em UnG 25 anos (1995), amadurecem com o 

sistema de ensino “os ingredientes que constituem o prestígio de marca”. Elencamos 

as características assumidas pela UnG, suas marcas, adquiridas ao longo do tempo 

e relacionadas nas suas publicações comemorativas: 

Marca aos 30 anos em UnG 30 anos (2000): 

- Esforço, entusiasmo e empreitada de jovens idealistas (os 

docentes fundadores); 

- Instituição aberta à comunidade, sem muros; 

- Dar segurança e respeito a todas as pessoas; 

- Conciliar ensino e respeito à cidadania; 

- Erigir prédios sólidos com instalações condizentes com a 

qualidade pretendida no ensino; 

- Uma “casa de ensino forte”; 

- Manter professores afinados com as exigências do ensino 

moderno; 

- Valorizar a persistência e vontade de vencer dos jovens 

(discentes e funcionários); 

- Pelas pesquisas, elevar o ensino e o conhecimento “um patamar 

acima”; 

- Desenvolver e disseminar o conhecimento como missão. 

  

Marca aos 40 anos em UnG 40 anos (2010): 
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- História de sucesso e superação, em que estudantes e 

comunidade aparecem como personagens centrais;  

- Instituição que lutou para que o ensino superior se solidificasse e 

o acesso à graduação fosse possível; 

- Humanismo como característica da instituição; 

- Vocação de formar profissionais capacitados, preparados ética e 

tecnicamente para o mercado de trabalho; 

- Atrelado ao crescimento físico a adaptação do ensino às 

demandas da sociedade; 

- A faculdade não era o único desafio, “a educação sim, era o 

grande desafio”; 

- Ofertar educação de qualidade como papel de uma instituição de 

ensino; 

- Valorização e o respeito pelo ser humano, construção de uma 

“instituição feita por pessoas para pessoas”; 

- Contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades. 

Essas marcas pretenderam mostrar a evolução do “pensamento” da 

universidade ao longo de sua vida.77 

A linha de tempo reproduzida abaixo com permissão, é da contra 

capa da Publicação UnG 40 anos. Foi reproduzida por constar os 

principais marcos e realizações da universidade que fazem margem 

às histórias contadas pelo seu fundador nos próximos capítulos. 

 

                                                           
77 O “pensamento” de uma organização na administração de empresas faz parte do conceito de Cultura 
Organizacional, que balizam as ações dos que nela trabalham. 
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Figura 9 - Linha do Tempo - UnG 
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Fonte: UnG 40 anos 
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A antropóloga Sampaio, em um “panorama do setor”  separa os 

momentos do ensino superior no Brasil em fases: Consolidação (1933-1960), 

Expansão 1 (1965-1980), Desaceleração (1980-1990), e Expansão 2 (pós 2000).  

A UnG no auge dos seus quase quarenta e cinco anos já passou 

pela fase de expansão 1 com expressivo desenvolvimento, passou pela fase de 

desaceleração do setor sem perder o rítmo acelerado, e participa com resultados da 

fase de expansão 2, em voga, segundo classificação de Sampaio.  

Conforme percepção de Veronezi, o setor está em fase de transiçao, 

em função das fusões, incorporações e presença dos conglomerados. Durante sua 

atuação como fundador, reitor e gestor aconteceram os seguintes marcos: 

 

Tabela 8 - Marcos principais UnG - 1969/2014 

Ano Marco 

1969 Autorização para o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito. 

(Decreto nº 67.041 de 12//08/1969) 

1971 Fundação do Centro Superior de Civismo (órgão representativo dos alunos) 

1980 Aprovação do Regime Unificado que substitui os cinco regimentos das cinco faculdades que 

funcionavam isoladamente. (Parecer nº 81 de 22/01/1980) 

1982 Transformação da Faculdade Farias Brito em Centros Integrados de Ensino Superior Farias Brito. 

(Parecer nº 82 de 11/11/1982) 

1986 Recredenciamento da faculdade concedendo reconhecimento à Universidade Guarulhos. (Portaria 

MEC nº 857, de 10/12/1986, publicado no DOU de 11/12/1986) 

2001 Inaugurado o campus Guarulhos Dutra em Guarulhos 

2004 Inaugurado o campus Itaquaquecetuba na cidade de Itaquaquecetuba 

2006 Inaugurado o campus Jabaquara em São Paulo 

2008 Inaugurado o campus Shopping Light em São Paulo. 

2013 Recredenciamento da Universidade Guarulhos com conceito institucional “4”. Parecer CNE/CES 

Nº: 207/2013 de 05/09/2013. 

2014 Aberto o primeiro vestibular para o campus Shopping Bom Sucesso, em Guarulhos. 

 Fonte: Elaborado pela autora  
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Nessa instituição acontece a maior parte dos relatos de história oral 

registrados nesta pesquisa. No próximo capítulo registraremos as narrativas do 

professor Antonio Veronezi que, enquanto construía sua trajetória, construía 

também, a da Universidade.  

Desvendamos aspectos como subjetividade, identidade e saberes 

que estabeleceram vínculos entre os seus processos de formação como docente e o 

desenvolvimento de características empreendedoras e habilidades de gestão.  

A pesquisa ao conjugar a história do criador e a da sua criação se 

apresenta no debate em torno da propagação do setor privado no ensino superior.  
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CAPÍTULO 4 – TRAJETÓRIA DE VIDA DE ANTONIO VERONEZI 
 

 

“A biografia é a história de um indivíduo redigida por outro, o 
pesquisador, cujo objetivo é desvendar a 
vida particular do depoente. Mesmo que 

abordando a sociedade em que vive o 
biografado, o intuito é explorar 

comportamentos e fases da existência 
individual.” 

Mª Alice Queiroz 

4.1. ATO UM – DO NASCIMENTO À GRADUAÇÃO  
 

 

O estudo da fundação de uma universidade bem como da trajetória 

de vida de seu fundador, não podem ser separados da contextualização dos 

acontecimentos dos anos anteriores, do contexto histórico do país, e da própria 

formação educacional do sujeito. Contemplar as mudanças econômicas, políticas e 

sociais é essencial para entendimento das mudanças no âmbito educacional, com 

foco no ensino superior, fomentadas no período pesquisado.  

Foi significativo para solidificar esta pesquisa o entendimento de 

acontecimentos decisivos para a história brasileira recente, como o contexto político 

- do populismo de Vargas, passando pelo Regime Militar até o processo de 

redemocratização – e o processo de industrialização, que em seu bojo requereu 

desenvolvimento de mão de obra especializada, repercutindo em demanda 

educacional para formação de “capital humano”.78  

                                                           
78Carlos Geraldo Langoni (2005) para quem a educação desempenha papel central na explicação da desigualdade 
social, ressalta a importância da educação na vida dos brasileiros, cunhando a expressão “capital humano”  em 
seu estudo sobre a distribuição de renda brasileira, clássico no estudo sobre a desigualdade que aumentou a partir 
dos anos 1960, resultante do forte ritmo de crescimento da economia e o impacto sobre a remuneração do 
trabalho qualificado, embora essa maior concentração de renda ocorreu aliada à elevação do nível de bem-estar-
social. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil.  
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Por culminarem em mudanças na estrutura social e educacional 

brasileira, tais aspectos – história do Brasil, da industrialização e da educação - irão 

margear a história de vida de Antonio Veronezi como aqui contada. Dada a 

relevância e atratividade dos fatos historicizados, para “voltar” e manter o foco no 

sujeito da pesquisa, vez ou outra faremos a pergunta: “De quem estamos falando?”  

Estamos falando de Antonio Veronezi. Ascendente de imigrantes da 

Itália e Espanha que devido ao agravamento dos problemas socioeconômicos na 

Europa vieram para “fazer a América” no Brasil.79  

Filho de mãe francesa - tecelã, e pai brasileiro - carpinteiro, ambos 

com primário incompleto, nasce de sete meses, provavelmente pelas mãos da Dona 

Gertrudes, parteira da região à época.  

Nasce e vive até a adolescência na cidade de São Paulo, no bairro 

de Vila Esperança, subdistrito do bairro Penha de França, bairro formado pelos 

imigrantes ligados à indústria e comércio das regiões da Mooca, do Brás, e à 

estrada de ferro.  

Hoje aos 70 anos de idade, com os pais já falecidos, mora com a 

esposa na cidade de Guarulhos onde fundou a Universidade Guarulhos em que é o 

Chanceler e participa do Grupo General Shopping, administrado pelos três filhos.  

Seu discurso remete ao menino que jogava bola, engraxava 

sapatos, nadava, e que aos 11 anos matriculou-se no Curso de Admissão ao 

Ginásio, e sendo aprovado e não tendo recursos para custear as mensalidades 

aceitou emprego como office-boy em troca dos estudos. Neste colégio fez o ginásio 

e o colegial, nomes que se dava ao ensino fundamental e médio na época. 

Tendo convivido diretamente com os proprietários do colégio e 

trabalhando durante quinze anos em diversas funções, nele, aprendeu a trabalhar 

com educação e em suas próprias palavras “foi mordido” por ela. 

Ainda estudante de graduação iniciou carreira como professor 

lecionando para o ensino médio, enquanto trabalhava como Químico, sua área de 

                                                           
79O governo brasileiro subsidiava suas passagens de navio como incentivo à vinda dos estrangeiros. 
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formação. Montou um cursinho pré-vestibular, foi professor do colégio onde 

trabalhou como office-boy, e do Colégio Claretiano onde fora professor, arrendando-

o com outros professores, iniciando ali a instituição que viria a ser a Universidade 

Guarulhos. Nesse ínterim fundou e dirigiu faculdades na região Bragantina, e em 

São Paulo. 

Modernizou a centenária Casa Poli implantando o Poli Shopping, 

iniciando-se no ramo de shopping centers. Presidiu a Associação Comercial, a Santa 

Casa de Guarulhos, o SEMESP que ajudou a fundar e presidiu, e a ANUP onde 

agora é Secretário, representando interesses do setor educacional privado.  

Os detalhes dessa trajetória será o destaque dos capítulos que se 

seguem. 

 

 

Cena 1 – Do nascimento ao ginásio 
 

 

No Brasil80, Getúlio Vargas governou de 1930-1945. Primeiro com o 

Governo Provisório (1930), depois eleito (1934) pelos deputados da Assembleia 

Nacional Constituinte, e por último dissolvendo o Congresso (1937) e implantando o 

“Estado Novo”, governo de característica populista e antidemocrática. Fechou o 

Congresso Nacional e criou uma constituição que lhe dava total controle dos 

poderes Legislativo e Judiciário, abolindo os partidos políticos. 

Conhecido como “pai dos pobres” e “protetor dos trabalhadores” na 

verdade Getúlio, de acordo com Aranha (1996, p.195) é coerente com o 

                                                           
80 Os dados sobre os presidentes brasileiros e suas realizações, bem como contexto político e social no início de 
cada “cena” na pesquisa, tem como fonte, salvo indicação em contrário, a Biblioteca da Presidência da 
República. A Biblioteca se caracteriza como especializada em Ciências Sociais, com ênfase em Direito, mas 
possui publicações em outras áreas do conhecimento. Seu acervo inclui monografias, periódicos e normas 
inferiores (portarias, atos, circulares), histórico dos Ministérios e Órgãos da Presidência da República e 
publicações oficiais produzidas pelos órgãos, e inclui a digitalização de todos os discursos presidenciais em OCR 
(Optical Character Recognition).  
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autoritarismo e passa a controlar a estrutura sindical. A opinião pública é manipulada 

pela propaganda e pela censura. Aos opositores, tortura e exílio. 

Apesar da simpatia de Vargas pelo nazi-fascismo, sua relação com 

os Estados Unidos levaram o Brasil a combater ao lado dos Aliados. Após o término 

da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ditadura, o nazismo e o fascismo em outros 

países foram derrotados, o mundo foi tomado pelas ideias democráticas, as 

pressões em prol da redemocratização no Brasil ficaram mais fortes. O regime 

autoritário brasileiro não pode se manter e Vargas foi deposto (em 1945) por um 

golpe militar.  

Eurico Gaspar Dutra, Marechal, assumiu o governo (de 1946 a 

1951). Com o término da Segunda Guerra Mundial, manifestou-se pela 

redemocratização do país. Cassou o Partido Comunista Brasileiro (PCB), rompe 

relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

estreita relações com os norte-americanos e interveio pelo Ministério do Trabalho em 

sindicatos cerceando o direito de greve. Inicia a construção da rodovia Presidente 

Dutra, que liga o Rio a São Paulo, passando por Guarulhos.  

Alberto Aggio (2002, p. 55) escreve sobre a volta de Getúlio Vargas 

em 1951, agora eleito, como Presidente da República. Legislação trabalhista e 

social, sindicato corporativo, carteira de trabalho, previdência social, justiça do 

trabalho, salário mínimo, nacionalismo e trabalhismo foram características que 

marcaram seus governos primados pelo desenvolvimento do capitalismo nacional, e 

pelo autoritarismo e centralização, cabendo ao Estado o projeto de desenvolvimento. 

(Aggio, 2002, p. 55) 

No campo da indústria nacional (Brasil, 2006, p.6)81, a economia 

cafeeira paulista da década de 1920 atrai mão de obra imigrante e origina 

investimentos em infraestruturas.  A partir da década de 1930 a agricultura cafeeira 

entra em crise impulsionada pela depressão no exterior. O cultivo do algodão é 

                                                           
81 Brasil, 2006 refere-se a Estatísticas do século XX disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 2014. 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/redemocratizacao-do-brasil/
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estimulado no mercado interno aumentando 20 vezes o volume exportado entre 

1932 a 1939.  

Amanda Mergulhão Barros constata que, as maiores mudanças 

estruturais no Brasil ocorreram entre 1930 e 1960, que marcaram o crescimento das 

atividades industriais em detrimento da agricultura. A partir da década de 40, quando 

a população urbana era de 31,2% da população total, o processo de urbanização foi 

solidificado, quando a reunião de indústrias na cidade de São Paulo formou um forte 

núcleo industrial. Na década de 50 a indústria passa a superar a agricultura na 

contribuição para o PIB, voltada a atender ao mercado interno. (Barros, 2011) 

No campo educacional, (Saviani, 2008; Cunha, 1980), a formação 

dos recursos humanos com a transformação do Brasil de modelo agrário-exportador 

para urbano-industrial, passou a exigir a expansão do ensino que habilitasse os 

alunos às ocupações nos setores secundário e terciário da economia.  

O papel da educação foi definido na implantação do Estado Novo, 

na Carta Constitucional de 1934, com o objetivo de solucionar questões sociais e 

combater a subversão ideológica. A política educacional reconhecia a educação e a 

escola como lugar de ordenação moral e cívica e obediência, e formação da força de 

trabalho. No primeiro governo, Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública (1930). Entre 1942 e 1946, vários decretos-leis foram promulgados pelo 

Ministro Gustavo Capanema, constituindo a reforma denominada Leis Orgânicas do 

Ensino. Foram feitas as políticas de nacionalização do ensino no ensino primário, a 

Reforma do Ensino Secundário, que estrutura o ginásio secundário ao lado do 

industrial, comercial e agrícola, a Reforma Universitária, com a criação e 

padronização do sistema universitário público federal, a criação da Universidade do 

Brasil e a criação do Serviço Nacional da Indústria (Senai).  

Durante a Segunda Guerra Mundial, acontece a I Conferência de 

Ministros e Diretores de Educação das Repúblicas Americanas, em 1943, em 

Havana, cujo objetivo seria planejar "um mundo melhor, baseado na educação e na 

cultura”.  



129 
 

 

  

Demerval Saviani escreve que na Constituição de 1946, o Marechal 

Dutra no anseio de liberdade assegurava a educação como direito de todos os 

brasileiros, obrigando os poderes públicos, com a iniciativa privada, a garantir a 

educação em todos os níveis de ensino. Determinou ensino primário obrigatório e 

gratuito nas escolas públicas e à União a tarefa de fixar as diretrizes e bases da 

educação nacional, como instrumento de democratização da educação via 

universalização da escola básica.  

Para dar cumprimento ao dispositivo constitucional, a pedido do 

Ministro da Educação, o professor Lourenço Filho presidiu uma comissão com o 

objetivo de montar um projeto de reforma geral da educação nacional – primário, 

secundário e ensino superior. Os estudos foram de 1948 até 1961, esbarrando nas 

forças partidárias e na pressão dos interesses das escolas particulares e dos da 

igreja católica. O texto final transformado em lei teve caráter conciliatório, garantindo 

à família o direito de escolha pela educação dos filhos e estabelecendo o ensino 

como obrigação do poder público, livre à iniciativa privada, que poderia ser 

financiada com recursos públicos (SAVIANI, 2008, p.11-19) 

No segundo governo Vargas pelo Censo Demográfico de 1951, 

quando a população brasileira era de 51.944.397 habitantes a taxa de analfabetismo 

era da ordem de 52%. Várias agências públicas e instituições de fomento foram 

criadas neste ano: o Banco Nacional de Desenvolvimento (atual BNDES), o 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para a formação e 

qualificação técnica de funcionários de nível superior e preparação de uma elite 

capaz de atuar em uma conjuntura mobilizada pelo crescimento, pelo 

desenvolvimento tecnológico e pelo impulso à industrialização.  

O conceito de educação como investimento vem sendo utilizado 

para justificar os recursos orçamentários relacionados aos níveis de ensino médio, 

superior e à capacitação de pessoal. O ministério que cuidava da educação e da 

saúde foi desmembrado em 1953, nascendo o Ministério da Educação e Cultura. 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

 

Dez por cento do crescimento populacional das quatro primeiras 

décadas do século XX se deve à migração de estrangeiros e o nascimento de seus 

descendentes. Veronezi teve avós maternos espanhóis e mãe francesa. 

Valorizando sua ascendência embora tenha tido pouca convivência 

com os avós paternos, conta Veronezi:  

Com a avó e o avô maternos tive mais convivência. Meu avô morreu 
mais cedo, mas...minha avó tive uma longa convivência com ela. 
(Silêncio). Minha vó tinha umas frases muito interessantes, quando 
via alguém praticando ato desonesto ou traiçoeiro dizia “pouca 
verguenza es alguna, pero ninguna!” O cara tem pouca vergonha 
ainda tem alguma, mas quando o cara não tem nenhuma! Ela tinha 
dessas coisas.  

No texto acima houve uma longa pausa, transcrita como “silêncio”. 

No decorrer das narrativas serão apontados silêncios, interpretações, batidas na 

mesa, gestos etc. para retratar mudanças no ritmo do discurso no intuito de facilitar 

sua compreensão.  
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As variações de ritmo, velocidade, comprimento da pausa, tempo de 

narrativa do episódio, são empregados pelo narrador para organizar a fala, revelar 

suas emoções, a importância de sua participação na história e como ela o afetou, 

para acentuar o estilo épico da narrativa, quando sua atitude em relação à discussão 

muda, ou para demonstrar distanciamento do ocorrido. Segundo Portelli há relação 

entre as variações e mudanças e a intencionalidade do narrador, podendo salientar 

a importância como provocar desvios em pontos delicados. (1997, p.28-29) 

Fala com carinho da mãe, já falecida:  

Minha mãe era francesa, nasceu lá e veio para o Brasil com 6 anos 
de idade, mas interessante, ela falava correntemente o francês. 
Minha mãe era inteligente, não teve instrução, mas era inteligente. 

No ano de 1943, a francesa de nascimento, filha de pais espanhóis, 

Joana Rodrigues, deu à luz a seu segundo filho. Seis gestados, três sobreviventes: 

Eu sou devoto de Santo Antônio. Porque eu chamo 

Antonio? A minha mãe teve o primeiro filho 

homem, não viveu. Ai teve uma filha mulher, 

sobreviveu. Teve outro filho homem, também 

morreu. Outra filha mulher, que viveu. Ai eu 

nasci, o que ela imaginou? 

 Eu nasci de sete meses, daí ela prometeu 
que quando eu fizesse seis anos, que ela 
acenderia uma vela na Igreja do Largo do 
Parí.  

E lá fui eu, acender uma vela do meu 
tamanho, que ela mandou fazer. Acendi a 
vela no Pari... Ou seja, eu lutei até para 
nascer... 

De religião: Sou espírita. Linha Kardecista.” 

Com a religião católica: “Não há conflito”. 

Sobre sua devoção a Santo Antonio:  

Quando eu estou num grande problema vou 

à igreja de Santo Antonio do Parí  

Figura 10 - Primeira comunhão 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 



132 
 

 

  

Várias fotografias a que tivemos acesso são de eventos religiosos, 

sobretudo ligados a missas de formaturas, indicando a presença da religião em sua 

vida. Ele fala em fé em suas conversas informais e nos discursos em solenidades na 

universidade. Afirma que a história da universidade foi amparada pela fé! 

 

 

Osteomielite e primeiros estudos 
 

 

Em 1950, aos seis anos de idade, ficou internado. Lá recebeu as 

primeiras aulas: 

Eu com seis anos tinha osteomielite 82… doença na perna. Eu fiquei 
internado 6 meses no Hospital da Cruz Vermelha, 6 meses, e lá eu 
aprendi as primeiras letras, na escolinha… Hospital da Cruz 
Vermelha que hoje é o Hospital Defeitos da face, perto do Aeroporto 
de Congonhas. Ainda tem lá uma unidade, é… a última vez que eu 
visitei tinha… eu fui visitar, fui ver o quarto que eu ficava. Tinha uma 
professora, que ia lá, pegava a molecada que tava internada e… 
dava distração, ensinava, brincava, distraia e tal, e nisso eu fui 
aprendendo as primeiras letras.  

(Longo silêncio). Esse silêncio mais prolongado pareceu-nos 

significar que estava revendo mentalmente a cena.   

Demartini (2006, p.101), que sempre trabalhou com pesquisas sobre 

questões educacionais, lembra-nos da luta por acesso à cultura escolar, que no 

caso do garoto Veronezi não poderia ser diferente: 

No Brasil, a escola, como instituição assumida pelo Estado, passa 
por um processo lento de criação e expansão, e não é disponível 
para todos. Nosso sistema educacional conta por um lado com ‘uma 
longa história de seleção e exclusão’ e por outro lado ‘luta pela 
inclusão e permanência’. Essa vivência de uma escolaridade difícil 

                                                           
82 O termo osteomielite descreve uma infecção que envolve o osso, causado por bactérias que aderem ao osso 
causando focos infecciosos, infecções de pele, febre, irritabilidade, letargia, etc. Requer manejo cirúrgico. Fonte: 
Centro de Estudos. Protocolo Médico. Hospital Unimed Maceió. Maio/2009. Disponível em 
http://www.hospitalunimed-maceio.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Protocolo_O.pdf. Acesso em 
13/03/2014 

http://www.hospitalunimed-maceio.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Protocolo_O.pdf
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configura-se como cenário ‘privilegiado de lembranças’ de sua 
exclusão ou ausência aos que nela não conseguiram ingressar, e 
dos que nela permaneceram as lembranças do processo de 
aprendizagem, dos professores, prédios escolares, preconceitos, 
projetos e ideais, etc. 

Aos 7 anos, no ano de 1951 começa o curso primário, na época 

constituído da primeira à quarta série, que finalizou em 1954: (Fig. 8 e 9) 

O primário eu fiz de manhã, antigamente você só ia para a escola 
depois de sete anos de idade. O primário foi no Grupo Escolar83 
Monsenhor Pasalacqua...Passalacqua com c, q. Passalac...qua!”  (ri, 
se diverte com a pronúncia). Na Vila Esperança.84 

 

Figura 11 – Foto do primário – Colegas, professora e diretor 

 

 

 Me acha aqui... sou o único de gravata... 

Tinha o habito de ir de gravata em lugar diferente, embora não era 
comum...isso era engraçado... eu já era destaque. 

Ri muito... só o diretor usa gravata... e ele, nesta foto aos 8 anos. 
                                                           
83Destacamos a consolidação da escola primária no Brasil com a implantação dos Grupos Escolares em São 
Paulo pelas reformas da instrução pública (de 1890 a 1896) - expandida para os demais estados brasileiros onde 
foram implantados entre 1893 a 1971. 
84 O primeiro estabelecimento educacional de Vila Esperança foi o Grupo Escolar de Vila Esperança, criado em 
20 de fevereiro de 1930, posteriormente E.E. Monsenhor Passalacqüa, no topo da Rua Dr. Heládio, esquina com 
a Rua Gilda, com frente para a Rua Gilda, desde 1949 quando deu-se sua ampliação. 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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Esse comentário pareceu-nos significar que embora fosse um 

capricho da mãe, desde criança gostava de se destacar entre as pessoas. 

Relembra uma traquinagem: 

Eu sempre tive muita facilidade com as pessoas. Nunca tive 
dificuldade nenhuma… então, eu nunca tive problemas com 
professores também. Professoras. Só tive problema com uma 
professora. É que ela foi como substituta na minha sala, e ela tinha 
mania de dar tapa na orelha da garotada. E um dia… a caneta era 
caneta tinteiro, de pena, pontiaguda… eu me lembro que eu fiz uma 
arte de propósito … e fiquei olhando porque eu sabia que ela ia vir 
aqui atrás de mim para me dar um peteleco que é o que ela fazia 
com os demais. Eu não tive dúvida… fiquei esperando a hora que eu 
senti que ela ia bater eu levantei a caneta (demonstra o movimento) 
e ela espetou a mão. Saiu com a mão balançando, me mandou para 
a diretoria e eu falei para o diretor… ela quis me bater…  

 

Poucas são as narrativas de Veronezi em atitudes de subversão da 

ordem tática, revolta contra a autoridade ou de insubordinação, como a citada 

acima, talvez em defesa de sua imagem pública e seleção de fatos dirigida ao seu 

público de maior interesse, os alunos.  

 

 

Separação dos pais 
 

 

Quando estava cursando o primário, a família foi morar no Tatuapé. 

O garoto foi estudar numa escola perto da linha de trem da estação Belém:  

Meu pai tinha um bar bilhar, então estava tudo certo. Ajudava meu 
pai no bar. Meu pai depois do almoço ia tirar um cochilo né, e eu 
ficava fazendo minha lição de casa na mesa do bar e atendia, porque 
de tarde tinha pouco movimento, pouca gente, então eu tinha de 
atender para troco, pegar [algo]… isso eu fazia. 
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Nessa ocasião ocorreu uma grande ruptura na sua vida, a 

separação dos pais em 1952. É assim que relata os fatos: 

...tive uma infância turbulenta, no primeiro momento da infância até 
os 8, 9 anos de idade meu pai tinha uma vida média, ele era dono de 
uma casa de comércio, então a gente tinha uma vida… razoável, não 
diria que éramos ricos, mas tínhamos uma vida  razoável. Meu pai 
separou da minha mãe, minha mãe voltou a trabalhar numa 
tecelagem, e a nossa vida embicou. Eu, minha mãe, e uma irmã, pois 
uma das irmãs já era casada, voltamos a morar na Vila Esperança.  
Fui morar numa casa de fundos, quase de favor, é… minha mãe 
trabalhando… eu, garoto, como todo garoto né, na rua, andando, 
brincando… com nove, dez anos, eu engraxava um pouco de sapato 
para levar um pouco de pão e leite para casa. 

Sua irmã mais velha estudou até o fundamental. A mais nova fez o 

fundamental e o curso do Senac, falecendo em junho de 2013. Sua filha Suzete é 

Superintendente do Poli Shopping, uma das empresas da família Veronezi. 

Houve um tempo em que morou com a avó em casa coligada à da 

sua tia Anita e os primos Nelson, Lizete e Eleusis, que eram sócios contribuintes do 

Clube Corinthians. Ela o tornou associado do clube embora seja torcedor do 

Palmeiras.  

… os três iam ao Corinthians, eu fui morar lá, ela ficou com dó de 
mim, e me comprou, me tornou associado contribuinte do 
Corinthians, aí eu ia com minhas primas no Corinthians… Isso criou 
o hábito, e aí eu fui desenvolvendo algumas aptidões esportivas aí… 
eu quase fui “Aqualoucos” do Corinthians, eu brincava com os 
“Aqualoucos”, pulava com cadeira, com mesa, com tudo… 
mergulhava muito bem, tinha bom fôlego… e convivia com o pessoal. 
Eu sempre tive esse espírito de facilidade de relação, isso foi me 
abrindo portas…  

Conta ainda sobre seus amigos da fase de infância:  

Eu ainda tenho, eu tenho ainda encontro com meus amigos de 
infância. A gente se encontra pelo menos uma vez por ano, num 
clube lá da Vila Esperança, todo segundo domingo de dezembro. 
Então eu ainda tenho contato com a minha infância. E até o… ano 
passado não… até 5 anos atrás, tinha o melhor amigo do meu pai, e 
eu vou ainda, todo dia dos pais eu vou à missa na Vila Esperança, 
que é onde eu nasci, homenagem que eu faço ao meu pai. E eu ia na 
casa do melhor amigo dele, que era o Dr.Silvio, dentista lá do bairro, 
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cujo filho, o Silvinho é meu amigo ainda até hoje. Nós íamos depois 
da missa na casa dele para tomar café com seu pai, que faleceu, 
agora a gente vai tomar café na padaria. Eu tenho ainda essa 
ligação, porque eu tenho um lema que abordo sempre com as 
pessoas “árvore que não tem raiz tomba no primeiro vento”. Você 
tem que ter a raiz forte! E eu tenho ainda esta relação com meus 
amigos… é… ! 

Esse relato, a respeito de amizades e relacionamentos, evidencia 

uma característica que marca a figura do narrador, a capacidade de relacionamentos 

e convivência grupal. Característica incentivada no mundo corporativo que recebe o 

nome de network. Em uma das visitas para entrevista sua secretária comentou “Ele 

dá muito valor aos amigos”. 

 

Cena 2 – Admissão ao ginásio e colegial 
 

 

No governo de Getúlio Vargas, em 1953 as crises externas se 

refletiram no Brasil, causando inflação e resultando em greves por melhores 

salários. Os jornais criticavam a remessa de lucro de empresas estrangeiras e 

faziam denúncias de corrupção do governo. Em 1954 João Goulart, seu Ministro do 

Trabalho concede aumento de 100% no salário mínimo revoltando a classe patronal. 

As Forças Armadas estavam revoltadas também, com a negligência do Estado com 

seus baixos salários. O oposicionista Carlos Lacerda que pedia sua renúncia sofre 

um atentado atribuído ao chefe da guarda do Presidente. Os militares iniciaram 

protestos e se rebelaram pedindo sua cassação.  

Mantendo sua postura ditatorial, enfrentando acirrada oposição, 

confrontado entre a renúncia ou deposição, e na insustentabilidade da situação, 

Vargas comete suicídio em 1954, vivendo o país conturbado sucessões até 1956, 

ano de posse de Juscelino Kubitscheck.  

Desde os anos de 1950/1960, as políticas de Estado visavam à 

articulação entre industrialização, desenvolvimento científico e renovação 
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educacional. Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) notabilizou-se pela prioridade no 

desenvolvimento econômico do Brasil e pelo processo de industrialização, 

incentivados pelo investimento de capital estrangeiro e pela construção da nova 

capital federal, a cidade de Brasília, inaugurada em 1960. Sua gestão chamada de 

“Anos Dourados”, foi marcada pelo Plano de Metas, cujo lema "cinquenta anos de 

progresso em cinco anos de governo" gerou crescimento industrial. Desenvolve as 

indústrias do aço, mecânicas, elétricas, comunicações, transportes e energia, 

constituindo a infraestrutura para a expansão do parque industrial. Termina seu 

mandato com forte crise econômica, inflação, e dívida externa. 

Jânio da Silva Quadros foi eleito depois, e toma posse em 

31/01/1961 com um discurso de moralização, prometendo acabar com a corrupção, 

equilibrar as finanças públicas e diminuir a inflação, mas seu governo durou sete 

meses, provocando uma crise política que culminaria mais tarde no Golpe Militar. 

Renuncia ao mandato presidencial em 25/08/1961. Seu Vice-Presidente foi vetado 

pelos Ministros Militares. O Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, 

assume por alguns dias, sucedendo-o três pequenos governos provisórios.  

Assumiu a Presidência da República por força da Emenda 

Constitucional nº 4, de 22/09/1961, que instituiu o sistema parlamentar de governo, 

João Belchior Marques Goulart, que presidiu a “Fase parlamentarista” de 1961 a 

1963. Reatou relações diplomáticas com a URSS, manifestou-se contrário às 

sanções impostas ao governo cubano e recusou-se a apoiar a invasão a Cuba, 

proposta pelo presidente dos Estados Unidos.  

Após sucessivas trocas de ministérios, não conseguindo enfrentar os 

problemas da área econômica, e acuado por um movimento conspiratório militar 

desde sua posse, decidiu-se por deixar o país, ao reconhecer que lutar para manter 

o governo significaria desencadear uma guerra civil.  

No campo da indústria nacional, no ano de 1952 a indústria têxtil 

predomina em número de estabelecimentos, 15% do total de indústrias, responsável 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/anos-dourados/
http://www.infoescola.com/historia/governo-de-janio-quadros/
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por 30% das Pessoas Ocupadas e 10% do Valor de Produção85.  Em 1954 o setor 

representava 22% dos estabelecimentos, mantendo-se como destaque na década 

de 60. (Barros, 2011) 

No campo educacional, as políticas educacionais não contemplaram 

todo o território nacional, satisfazendo a demanda apenas de regiões onde houve 

expansão das relações de produção do modelo capitalista em nova vigência, 

permanecendo alto o índice de analfabetismo no país, e gerando desigualdade 

educacional e escassez de trabalho qualificado. (Kang, 2010) 

Lourenço Filho propôs desde 1948 a reforma da educação ao 

Congresso Nacional, cujos estudos foram até 1961 e versavam sobre centralização 

e descentralização da educação, o ensino primário gratuito e obrigatório, gratuidade 

e escolas públicas nos demais níveis de ensino, bem como normatização e 

regulamentação desta obrigatoriedade. (Saviani, 1997) 

Pressões conservadoras e privatistas participaram de discussão das 

propostas educacionais, inclusive os aspectos sociais da educação e a defesa da 

escola pública. Florestan Fernandes foi muito ativo no debate, publicando vários 

escritos em que combatia as pretensões da escola privada. O deputado Carlos 

Lacerda apresentou no Congresso um substitutivo para atender aos interesses das 

escolas particulares e das instituições religiosas de ensino, que pretendiam ganhar o 

direito a embolsar verbas do Estado.  

Em 20 de dezembro de 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 4024. A LDB/61 permitiu a descentralização da 

educação da esfera federal para a estadual, fortaleceu a aprendizagem de ofícios 

industriais e a equivalência dos cursos técnicos ao ensino secundário, e, atendendo 

aos interesses da iniciativa privada, previa ajuda financeira à rede privada e às 

instituições confessionais.   Afirma Martins (2002) que para os “reformadores” a 

LDB/61 representou uma derrota, com vitória para os defensores do ensino privado. 

                                                           
85 Conceitos usados nos Censos Industriais definidos na tese de Kang (2010, pg. 79): Pessoas Ocupadas: o total 
de pessoas ocupadas inclui proprietários, empregados, inclusive de férias ou afastados temporariamente. Valor 
de Produção: corresponde ao custo de fabricação acrescido do lucro da indústria, refere-se ao comercio ou outras 
operações industriais.  
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

Segundo Alda Junqueira Marin, as vagas escolares excederiam a 

quantidade de alunos caso todas as crianças de 7 a 10 anos de idade em 1954 

fossem aprovadas nas suas séries, mas isso não acontecia. Havia recorrentes 

repetências que geravam atraso na idade escolar e alto índice de evasão escolar, 

fenômeno comum nas escolas primárias da América Latina. Apenas 16 alunos 

matriculados na 1ª série concluíam as quatro séries do primário. 

As taxas de ingresso ao ensino secundário eram muito baixas; em 

1957 apenas 14 de cada 100 alunos que estudavam o nível primário, e dentre eles 

somente 1% provinha de classes populares, cuja situação econômica resultava em 

atraso de série e evasão.  

Para seguir os estudos da 5ª a 8ª série, chamado de ginásio 

acadêmico, os que concluíam o primário deveriam realizar uma prova rigorosamente 

seletiva, obrigatória por lei federal que marcou a educação republicana desde 1931 
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até 1969, o Exame de Admissão ao Ginásio, cuja aprovação concedia acesso ao 

estudo secundário. 

 

Figura 12 - No Primário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era comum as escolas fotografarem seus alunos escrevendo, com 

livros ao fundo e um globo terrestre, como na fotografia acima, que representava no 

imaginário das pessoas a importância da escola. Veronezi possui e guarda diversas 

fotos de sua vida escolar como representativas de seu esforço pessoal para 

melhorar o padrão de vida. 

O menino Veronezi não foi aprovado para estudar o secundário no 

Colégio Estadual da Penha, tirou 4,98 do total dos 5 pontos requeridos. Bateu o 

desespero no garoto Veronezi: “Que eu faço?”. Aos onze anos de idade “até eu não 

entendo direito como isto aconteceu...” o garoto juntou o dinheiro que havia recebido 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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de presente dos tios, do aniversário em novembro e o de dezembro que era o de 

Natal. 

Meus tios, entendendo minha pobreza me davam um dinheiro de 
presente... Então fiz a minha inscrição no curso de admissão ao 
ginásio. Eu tomei a iniciativa de fazer isso. Não foi minha mãe que 
me levou.” 

Fez um curso extensivo de 20 dias, mediante pagamento de uma 

taxa, para admissão na segunda chamada no Ateneu Ruy Barbosa que era um 

colégio particular. Ia todo dia ao colégio e estudava os pontos que os professores 

usavam para dar as matérias.  

Como é que eu fazia este curso, eu ia de manhã para assistir aula e 
de tarde eu ia pegar matéria e ficava na escola estudando para o 
exame. O fato de eu chegar lá todo dia e falar ‘Seu Glady me dá o 
ponto de… geografia dá o ponto de… matemática’… e ele me via 
todo dia indo lá, eu estudava sozinho, porque eu não tinha livro, não 
tinha nada, precisava pegar o material que tinha na escola, que os 
professores usavam para dar a matéria. Então ele me dava e eu 
ficava estudando… então ele ficou me observando... e eu fiquei 
sabendo o nome dele. Então quando eu fui falar com ele que não 
tinha dinheiro para estudar, ele já me conhecia.  

Antonio, o garoto, passou no concurso, “[que] era como o vestibular 

[de] hoje…” 

Podemos perceber outra característica que será constante em 

diversos relatos e é uma das marcas principais do narrador, e característica muito 

valorizada no mundo corporativo, o esforço pessoal em busca de objetivos.  

Aconteceu que aprovado no concurso de Admissão ao Ginásio do 

Colégio Ateneu Ruy Barbosa, deu-se conta que não tinha dinheiro para pagar a 

mensalidade, não poderia então estudar. Foi então avisar ao diretor, que lhe 

entregava os pontos e o via estudando sempre, que não podia estudar porque não 

tinha dinheiro, liberando a vaga. Chorou. “Aí ele me ofereceu emprego...”.  
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Interrompe a história para comentar o que pensa sobre o trabalho do 

menor de idade:  

Hoje de manhã eu comentei isso com um pessoal da Costa do 
Marfim. Eu acho um absurdo não deixar a criança depois de 14 anos 
trabalhar. Pelo menos! O pessoal tem saúde! Ficar na rua fazendo o 
que? Você não deve obrigar, mas poderia permitir! É diferente 
obrigar e permitir. Sabe… acho absurdo isso, eu comecei a trabalhar 
com 11 anos de idade, estou vivo aqui! 

Essa sua fala mais do que representativa da opinião de um grupo, 

nos remete à representação que faz de si mesmo como exemplo que pretende ser 

para outras crianças que podem passar pela mesma condição que passou sem 

prejuízo de seu desenvolvimento.  

Então... fui lá no Ateneu e falei com ele e ele falou ‘manda sua mãe 
vir aqui com o dinheiro que ela tiver em casa’. Ou seja, ele ia me dar 
uma bolsa, coisa do tipo. Tem uma cena muito engraçada: entre o 
prédio da escola e o muro tinha um espaço, aqui era a diretoria 
(desenha) quando ele me falou isso eu sai correndo, feliz, eu fiz isso 
(demonstrando percurso com a caneta), cheguei na porta e lembrei 
que em casa não tinha dinheiro nenhum…  voltei…  falei “mas Seu 
Glady, não tem nenhum dinheiro em casa” (com voz triste). Ele falou 
‘manda sua mãe vir aqui assim mesmo!’ Então, eu fui embora, sai um 
pouco antes do almoço… tinha andado a manhã inteira até lá, ai eu 
fui em casa almoçar, falei para minha mãe, almoçamos e minha mãe 
veio depois do almoço aqui, conversar  com ele, para saber o que 
significava ser office-boy … ‘seu menino vai buscar papel na 
papelaria, fazer  serviço de rua’…  

Ele lhe ofereceu um emprego como office-boy sem salário em troca 

da mensalidade.  

Depois de não sei quanto tempo, um ano, dois anos, a mãe dele, a 
dona Ernestina, [...] perguntou ‘quanto custa o ingresso pro cinema’, 
falei custa sete cruzeiros, o dinheiro da época, ela falou ‘toda 
semana vou dar o dinheiro pro cinema’. E ela me dava toda semana. 
Ai eu fiz a conta 4 x 7: 28. ‘Dona Ernestina, a senhora não quer me 
dar só no fim do mês’. Ela arredondava e me dava trinta. (rindo) Ela 
me deu trinta. O primeiro dinheiro maior que eu recebi. Primeiro foi 
sete, depois foi trinta. 

No colégio teve bons relacionamentos com os colegas: 
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... o que eu posso dizer é que eu era bem aceito nas casas das 
famílias dos meus amigos mais bem aquinhoados, por que… eu não 
entendo exatamente o que aconteceu com o fenômeno né, eles não 
gostavam tanto de estudar, os pais gostavam que eu estudasse com 
eles. Então eu era sempre muito bem aceito nas casas… das 
pessoas… eu era um menino que estudava, entendeu?  Eu estudava 
porque eu sabia desde cedo que ou eu estudava ou eu estava frito, 
eu não tinha outra saída. 

Maingueneau (2001), afirmando que o texto possui uma voz ou tom 

que possibilita construir uma representação do enunciador, a partir de índices 

fornecidos pelo texto, cunhou o termo ethos na análise de um discurso. Veronezi 

diversas vezes deixará claro o tom vital de sua narrativa, na fala acima fica evidente 

o valor que dá à educação como fator propulsor de ascensão social. 

Começou a quinta série do Ginásio em 1955, terminando em 1958 a 

oitava série, no Colégio Ateneu Ruy Barbosa, no bairro Penha, no período noturno. 

Perguntado sobre quem foi seu o maior incentivo para estudar, a resposta é rápida e 

certa: 

Foi o desafio! Primeiro foi o desafio, né? Eu tomei a iniciativa de ir 
estudar? Porque as minhas primas que estavam numa situação 
mais… mais privilegiada... elas estavam fazendo exame de 
admissão, porque que eu não iria fazer?  

Veronezi tem uma impressionante facilidade para contar suas 

histórias, intercalando-as com grande rapidez mental, assim abriu-se um novo relato 

sobre as primas, filhas desses tios já citados: 

Então... a minha mãe veio com uma história... não! você fica quieto, 
no ano que vem você aproveita os livros delas’ … eu falei o que! … 
Aquilo me picou! Eu me lembro bem disso! Então eu fiz os exames, 
passei e fui adiante. 

As primas não estudaram no mesmo colégio que ele, depois 

casaram: 

Uma delas casou bem e teve uma vida tranquila, a outra nem tanto. 
Tinha uma mais nova, que não estava neste mesmo patamar, mas 
as duas que estavam na mesma idade, elas estudaram, mas não 
chegaram a fazer o curso superior não!  
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Enfim, o desafio impulsionou o garoto para frente “Eu precisava 

mais!” 

Enquanto trabalhava como office-boy durante o dia para estudar o 

colegial à noite, auxiliava na cantina em troca do lanche nos intervalos. 

Como eu ia fazer para defender o meu lanche? Eu ia um minuto 
antes, eu saia [da aula] ia [trabalhar] na cantina e ganhava uma 
Coca-Cola e um sanduíche. Ajudava no intervalo, de manhã e à 
noite.   

Aparece aqui novamente o tom da narrativa, o esforço pessoal. 

Devido à legislação trabalhista da época, trabalhou desde os 11 

anos sem registro em carteira profissional, sendo registrado aos 14 anos, idade 

mínima exigida por lei, quando passou a receber um pequeno salário, quase 

“simbólico” para ajuda de custo. Já estava no Colegial que cursou entre 1959 e 

1961: 

Depois... aí... já no colegial, mudou um pouco o estilo de trabalho, 
porque eu já estava um pouco maior fazia o trabalho de office-boy 
externo, mais amplo. Porque antigamente você tirava não era Xerox, 
era fotocópias. Só tinha fotocópia no centro de São Paulo. Praça 
Clóvis, Tabelião Arruda Botelho, eu já com 12, 13 anos fazia isso. 
Mas quando eu entrei no colegial, no científico, eu tinha que estudar 
mais. Minha mãe já tinha mudado pro Belenzinho, então o que eu 
fazia: eu ia direto do período da manhã para o centro de São Paulo, 
fazia o que tinha de fazer e vinha almoçar duas, três da tarde, em 
casa. Minha mãe deixava ali alguma coisa pronta eu esquentava e 
comia. 

À tarde frequentava a biblioteca, jogava basquete, tinha uma vida 

bastante intensa:  

Eu corria e ia para a Biblioteca do Tatuapé, quase que diariamente, 
na Celso Garcia. Ia lá estudar, quando era cinco, cinco e pouco eu 
pegava um bonde até o Corinthians, jogava um pouco de basquete, 
dava tempo de tudo, tomava um banho e ia pro colégio [noturno], na 
Penha. Tenho muitos amigos do colegial com que mantenho contato 
ainda.  
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E por falar em amigos do colegial, duas pessoas se destacam como 

seus amigos e influenciadores na ocasião, mãe e filho professores, com quem 

aprendeu muito:  

Professor Glady que era, vamos dizer assim, o dono do Ateneu, não 
sei se era ele, a mãe ou pai dele. Ele era muito erudito. Uma pessoa 
[que] falava inglês fluentemente na época. Então… ele… para mim 
era um… exemplo na época, por que… eu via nele muitas coisas 
positivas, gostava muito.  

Daí passa a explicar o nome do professor jogando com as palavras 

e a pronúncia como já mostrara gostava de fazer:  

Professor Glady. Gladí, né! Chama de Gladí, mas ele chama Glady. 
Glady com y. Glady Felix Del Buono Trama. 

Na Igreja dos Padres Olivetanos, na Vila Esperança, participava das 

“Cruzadas”, onde um grupo de meninos passava as tardes de sábado brincando e 

convivendo. Tinha aulas de Catecismo com o “Padre Constantino”. Foi crismado 

mais tarde pelo profº Glady, o que não lhe poupou a dedicação nos estudos:  

O exame de inglês, exame oral que tinha naquela época, eu fazia no 
meio da sala. Porque ele era meu padrinho e não queria que 
dissessem que eu era protegido, entendeu? 

Dona Ernestina, mãe do seu padrinho de crisma foi de importância 

vital em sua vida (Fig. 10) 

Essa mulher foi um exemplo! Eu acho que a minha auto exigibilidade, 
exigibilidade com as pessoas, que tenho um pouco… vem dela. O 
filho dela era mais flexível, mas ela não. Era dura! ... eles tinham um 
colégio no Rio também, e ela ia para o Rio e vinha aqui. O dia que eu 
chegava, antes de entrar na escola eu já sabia que a Dona Ernestina 
estava lá...você olhava… a Dona Ernestina está aí. Não tinha 
gente… enrolando… (aumentando a voz e mostrando pulso firme). 
Era todo mundo no lugar, não tinha zunzunzum! 

Falando com carinho:  

Dava aula de Francês e administrava, fazia a parte contábil da 
escola, tal, era contadora nata!” Enquanto o jovem Veronezi 
estudava no Ateneu, “não me lembro exatamente que época, ela 
teve um AVC, perdeu a fala e ficou em cadeira de rodas. Mal 
balbuciava as palavras. Ela gostava muito de mim, eu sabia disso! 
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Figura 13 - Formatura do Ginásio 

 

 

 

As fotografias de formatura do ginásio são significativas para 

Veronezi por representar personagens importantes da sua história de vida. Dona 

Ernestina (que o cumprimenta) e Profº Glady (primeiro homem à esquerda). 

Antigamente tinha formatura do ginásio, olha ai! Tinha até anel. Aqui 
é a missa da formatura do ginásio... Festa da formatura, eu lembro 
muito... Dona Ernestina, me ensinou muito... Aprendi muito de 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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disciplina com ela. Mulher muito disciplinada... Fantástica. Prof. 
Glady, Prof. Eneas, D.Ernestina...” 

Outro assunto que sessenta anos depois, ainda emocionou 

Veronezi, foi falar sobre seu pai, filho de italianos, nascido em São Paulo: 

Meu pai só apareceu novamente na minha vida quando eu tinha 15 
anos de idade, ele sumiu, sumiu! Eu tinha 15 anos de idade ele 
apareceu um dia… um amiguinho meu foi em casa disse que tinha 
um homem querendo falar comigo, aí eu fui encontrar com ele, em 
frente à igreja aonde eu vou… no dia dos pais. 

Neste momento da entrevista o narrador emocionado lembra o 

desfecho do encontro: “eu disse uma coisa que não quero que conste disso”. 

Quando a entrevistadora faz um movimento para desligar o gravador.  

Não, não, não, pode gravar, pode gravar, não tem nenhum 
problema... [é] que eu me arrependo até hoje...porque eu disse para 
ele ‘Pai, agora que o senhor aparece, não preciso mais do senhor’, e 
conclui pesarosamente: “deve ter doído demais para ele, eu não 
falaria isso hoje… Se eu tivesse avaliado não faria isso. 

E valoriza ter ficado morando com a mãe 

Mas a minha mãe era muito firme, mulher corretíssima, soube nos 
educar. 

A partir desse reencontro começou a rever o pai uma vez por mês  

Até… não lembro que idade. Até uns vinte anos, depois ele sumiu de 
novo. Ele sumiu porque eu discuti com ele. Ele começou a falar mal 
de minha mãe, para justificar a separação. Eu não admiti, falei que… 
também achava que já tinha cumprido o papel dele… sei lá. 

Veronezi nunca mais viu seu pai  

Aí ele foi morar com os pais dele. E eu fiquei sabendo que ele tinha 
falecido um ano depois da morte. Aí eu fui ao túmulo dele, fiz minhas 
orações. Morreu de cirrose hepática. Imagina se ele bebia! (Silêncio).  

Assim foi encerrada a narrativa dessa comovente história entre pai e 

filho:  

Esse foi o grande problema, ele era dono de bar, bebia. Botaram o 
macaco para tomar conta da banana. Antes disso ele era carpinteiro 
e marceneiro, então, ele só foi para o comércio porque o pó da 
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serraria estava fazendo mal a ele. Tinha tido uma tuberculose… ai 
ele mudou o campo de comércio. Já bebia um pouquinho como 
marceneiro tomando conta do bar então! Ele bebia o lucro. (Silêncio).  

Pareceu-nos pela expressão pesada, bem como pelas pausas 

prolongadas na narrativa, que o assunto causa emoção e representa uma lembrança 

difícil na vida do narrador. É como se o assunto não tivesse sido definitivamente 

resolvido. 

Joana, sua mãe, voltou a trabalhar nas Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo como tecelã, no bairro Belenzinho:  

… eu terminei o colegial, nós mudamos para o Belenzinho, na Rua 
Passos, porque minha mãe trabalhava ali do lado... 

 

 

Cena 3 – Um químico em formação 
 

 

No Brasil, conforme versão da Biblioteca da Presidência da 

República, pressões externas do governo americano impondo medidas restritivas ao 

crescimento e empréstimos externos correspondiam às reivindicações populares e 

dos setores da esquerda brasileira.  

Em janeiro de 1963, em plebiscito os eleitores votaram pelo 

presidencialismo. Em 1964, em meio às tensões sociais e à pressão externa, 

fortaleceu-se o Movimento Revolucionário.  

Em março o presidente João Goulart discursou na Central do Brasil 

para 150 mil pessoas, anunciando reformas. No dia 19 ocorreu a Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade, no Rio de Janeiro, para mobilizar a opinião pública contra 

a política desenvolvida pelo governo de “Jango”, que segundo seus opositores, 

levaria à implantação do comunismo no Brasil. No dia 25 deu-se a Revolta dos 

Marinheiros, acirrando as tensões entre o governo e os setores militares. No dia 30 o 
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presidente invocou o apoio das forças armadas. Em 31 de março de 1964, o 

comandante da 4ª Região Militar iniciou movimentação de tropas de Minas Gerais 

em direção ao Rio de Janeiro. João Goulart foi destituído pelo movimento militar com 

apoio do governo norte-americano.  

Nos governos militares o Brasil foi governado pelo Marechal 

Humberto de Alencar Castello Branco (15/04/1964 a 15/03/1967) marcado pela 

criação de um aparato legal para legitimar o endurecimento do regime. Rompeu 

relações com Cuba, e passou a buscar apoio econômico, político e militar nos 

Estados Unidos.  

As manifestações de oposição ao governo resultaram em 

intervenção em sindicatos, extinção de entidades de representação estudantis, 

invasão de universidades, detenções e prisões indiscriminadas e o exílio de 

opositores políticos. Em 1964 com o advento do Golpe Militar o Estado de Direito é 

novamente interrompido por 20 anos, e o Brasil viveu os tempos da Ditadura Militar 

com perseguição e desaparecimento de opositores ao novo regime. 

No campo da industrialização nacional, em 1964, ano do Golpe de 

Estado, a industrialização tem investimentos desestimulados devido à instabilidade 

política. O governo estabelece o “Grupo Executivo da Indústria Química” para 

estimular o setor, esse por sua vez, ganha dispersão e crescimento.  

Durante a década de 60 ascendem núcleos industriais em diversos 

municípios incluindo Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos, além de São Bernardo, 

Santo André e São Caetano do Sul. Com as indústrias automobilísticas e a indústria 

química, a capital perde participação, embora mantenha a hegemonia com 43,69% 

no Valor da Produção Industrial paulista em 1970. (Barros, 2011) 

No campo educacional, pela Lei 4.464/65, o governo regulamenta 

órgãos de representação estudantil, estabelece acordo com órgãos norte-

americanos, como a USAID (Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados 

Unidos) que prestava cooperação técnica e financeira ao MEC (Acordo MEC-USAID) 

e incorpora à educação tendências modernizantes da economia. 



150 
 

 

  

Por força do acordo MEC/USAID para a reforma do ensino superior, 

Rudolph Atcon, assessor norte-americano, elabora um relatório em que trata da 

necessidade de disciplinar a vida acadêmica, coibir protestos, reforçar a hierarquia e 

a autoridade e racionalizar a universidade, “organizando-a em moldes empresariais, 

privilegiando a questão da privatização do ensino”. Germano (1993 apud Palma, 

2005, p.16) 

Rita de C. Gonçalves Carvalho, defende que o regime militar não 

cogitou atualizar a LDB/61, mantendo-a em vigor, alterando a organização do ensino 

através de leis específicas, como os dispositivos para o Ensino Superior, através da 

Lei 5.540/68 e os do ensino primário e médio pela Lei 5.692/71. 

O regime militar iniciado em 1964, na fala de Martins (2002), 

“desmantelou o movimento estudantil” vigiando as universidades públicas como foco 

de subversão, resultando no expurgo de lideranças. A UNE – União Nacional dos 

Estudantes é colocada sob ilegalidade em 1964. A ditadura militar cria os Diretórios 

Acadêmicos restritos a cada curso. Em 1968 os estudantes promovem no Rio de 

Janeiro a Passeata dos cem mil. A polícia descobre que em Ibiúna, São Paulo, está 

sendo realizado o XXX Congresso da UNE. Prende 900 estudantes. 

O Decreto Lei nº 63.341 de outubro de 1968 fixa critérios para 

expansão do ensino superior. Deu-se a expansão do setor privado principalmente 

após 1970. 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

Ao fim do colegial no Ateneu, o jovem Veronezi faz um segundo 

curso colegial, dessa vez um curso técnico: 

 Quando eu terminei o colegial, alguém que eu não quero citar o 
nome, tinha me prometido a manutenção para o curso de medicina, 
que era o que eu queria, e roeu a corda… aí eu me vi obrigado a 
fazer outro colegial. Fui fazer Química Industrial no Colégio São 
Judas Tadeu que era na rua Clark. Então eu ia a pé pro Belenzinho 
que era perto, na Mooca, e voltava. Minha mãe ia trabalhar a pé. 

 

Veronezi demorou-se nas fotografias do Colégio São Judas, (Fig. 

11) mostrando as instalações, e sua “carteirinha escolar”, lembrando o nome de 

diversos colegas, inclusive as duas moças com quem teve curtos namoros.  

Aqui é na São Judas, seu Mesquita, dona Alzira... É um álbum 
da escola toda. Biblioteca, secretaria, fachada... Aqui é o 
laboratório de química onde eu estudava. Aqui é minha sala e 
este aqui sou eu. E a carteirinha escolar? Tá sem foto, eu 
usei... [Dá risada] 
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Figura 14 - Documentos e imagens do Colégio São Judas Tadeu 

 

 

 

Vendo a foto da formatura: 

Eu era loiro... Minha formatura do curso de química industrial, 
profº Enéas, grande professor. Eu fui o orador da turma e essa 
é minha mãe, bem na frente. O Enéas foi o Paraninfo, morreu 
jogando basquete, pediu para descansar e morreu. Até os 32 
anos era analfabeto, aos 45 era doutor em física e falava 
francês, inglês e japonês. Enéas Siqueira Neto um dos maiores 
professores que eu tive na vida, na São Judas e depois em 
Mogi. Ele fazia engenharia na Poli e física na USP. Fazia duas 
faculdades e dava aula. Eu me lembro do discurso dele, falava 
que o tempo é relativo, se olharmos o universo, somos muito 
pequenininhos. 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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Perguntado ao encerrar a narrativa se ele aos 18 anos já tinha visão 

de futuro, responde:  

Isso é verdade! Já sabia onde queria chegar. Sêneca certa vez disse: 
“Não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir”.  

A pesquisadora insiste que é essa visão que gerou o desafio com as 

primas: “Isso! Para que esperar mais um ano, né?” 

Talvez pelo movido pelo orgulho, para não ficar atrás das primas em 

termos escolares, uma marca aparece nesse texto, s sua determinação.  

Quanto a ser movido a desafios: “Esse é sempre meu combustível!” 

Foi no colégio técnico, cursado do ano 1962 até 1964, que tomou 

gosto pela química.  

O que eu posso dizer é que eu tive excelentes professores de 
química, porque eu não gostava de química antes. Não gostava! Mas 
eu fui estudar química porque era a profissão do momento na época, 
eu precisava me sustentar… ok? 

Testemunha a importância do professor na escolha da profissão: 

 Eu tive professores tão bons que me entusiasmei e decidi ser 
professor de química… Eneas, Deoclides, professores que eu nunca 
mais vou esquecer na vida… [professor] Parada...gente de melhor 
qualidade, e eles, interessante, [quando] foi criado o curso de 
licenciatura em Mogi das Cruzes, alguns desses professores foram 
dar aula lá. 

Porque Química? 

Era a profissão do momento na época, eu fiz o cursinho preparatório 
para a faculdade de Engenharia Química Osvaldo Cruz, que ia ser 
criada e o prédio estava sendo construído ali onde hoje é a 
faculdade, na Barra Funda. O cursinho era na Av. Angélica. Aí, o 
MEC não autorizou a tempo naquele ano… o curso de Engenharia 
Química, e eu tinha feito o preparatório... … e....aconteceu a criação 
do curso de Química Licenciatura e Bacharelado em Mogi das 
Cruzes, então, vários falaram “vamos para Mogi, Mogi”. Mogi! Eu fui 
para Mogi das Cruzes, entendeu? 

Relata seu esforço: 
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Eu estudava muito... Para estudar a matéria da semana eu ficava de 
sábado pro domingo com dois ou três amigos a noite inteira 
estudando, de manhã eu ia ali na Rua das Palmeiras… tinha o 
programa do Silvio Santos aos domingos ali perto, rádio, TV, não sei 
se TV Tupi…  e era a nossa distração. Era a seguinte, a gente 
parava de estudar cinco, seis da manhã, ia tomar um café, e ia 
mexer com as meninas na fila do programa do Silvio Santos, e tal, e 
daí quando era oito ou nove horas voltávamos para a aula, porque 
tinha aula no domingo de manhã no cursinho. Estudava a noite, ia 
brincar com as meninas na fila (rindo) e estudava das oito ao meio 
dia. Então, eu acordava de manhã, no sábado e só ia dormir no 
domingo. Depois da aula ia em casa, almoçava, dava um sonão… ai 
eu ia namorar à noite. 

A determinação aparece novamente no discurso acima, como 

característica implícita no enunciado, revela uma imagem de superação. 

O Padre Manoel Bezerra de Melo86, em 1962, na cidade de Mogi das 

Cruzes fundou uma escola de ensino fundamental, que foi a base da OMEC – 

Organização Mogiana de Educação e Cultura, mantenedora da UMC - Universidade 

Mogi das Cruzes, instalada no complexo educacional em 1973.87 

Cinquenta anos depois, 2012, o Professor Melo, chanceler da UMC, 

foi homenageado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes com o título de Honra 

ao Mérito à OMEC. Segundo Veronezi ele “foi o grande herói de Mogi”. Conta: 

Agora recentemente, houve na Assembleia Legislativa, uma 
homenagem dos 50 anos da OMEC. Foi ele, a Regina, sua filha, e eu 
fui lá… professores ainda da época, eu fui na Assembleia nesse dia, 
encontrei com ele … eu fui lá dentro da sala, antes de começar a 
cerimônia e conversei bastante com ele. Padre Mello em minha 
opinião é o grande herói de Mogi. Padre Mello quando chegou a 

                                                           
86Foi quatro vezes Deputado Federal por São Paulo (três vezes pela ARENA entre 1967 e 1983, e a última pelo 
PMDB, Deputado Constituinte, de 1987 a 1991).  Foi Presidente da Comissão Permanente de Educação 1967-
1970 e Vice-Presidente de 1980 a 1981 e membro da CPI: Violência Policial contra Estudantes, 1968. Em 1992 
foi Vice-Prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, assumindo a Prefeitura em 1994 após a morte do Prefeito Chico 
Nogueira durante viagem à Brasília. É Licenciado e Graduado em Filosofia, Pós-Graduado em Orientação 
Educacional. Dados da Câmara Legislativa. Disponível em  http://www.camara.leg.br /atividadelegislativa/ 
legislacao/Constituicoes_Brasileiras. Acesso em 16/11/2013 

87Desde 1964 foram criadas as primeiras faculdades. A UMC foi a segunda universidade privada do Estado de 
São Paulo e a segunda do Brasil. A UMC já formou mais de 100 mil alunos, têm cerca de 150 cursos entre 
graduação e pós-graduação, além de três cursos de Mestrado e dois de Doutorado. Fonte: Portal da UMC. 
Disponível em http://www.umc.br/instituicao/7/a-universidade. Acesso em 13/12/2013. 

 

http://www.umc.br/instituicao/7/a-universidade
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Mogi das Cruzes com uma bicicleta, ele andava de bicicleta… 
Quando ele foi candidato a deputado federal e eu o ajudei bastante, 
eu perguntei porque que ele tinha contratado o Naum. As pessoas 
não gostavam tanto do Naum, que era o assessor dele. ‘O Naum tem 
carro’. O Naum tinha um Volkswagen e levava ele pra todo lado, 
então, era aquele ou… era o cara! 

Quando aluno da faculdade de Química Industrial na UMC foi aluno 

novamente dos seus ex-professores da USJT:  

Teve uma situação que foi muito interessante [com] o professor 
Eneas.  

Um dia eu disse a ele que eu não faria a prova por não ter estudado. 
'Oh professor, eu não estudei… não vou fazer prova… faço outro dia, 
faço substitutiva’… Ele falou ‘Veronezi, a prova está dividida em duas 
turmas a tua turma é a de agora, são seis horas [...] e a outra turma 
umas nove horas. Eu conheço você, vá para a biblioteca, estuda até 
as nove que você vai fazer uma boa prova. Faz o que eu estou te 
falando’ e, foi nessa! 

Houve amabilidade também da parte de outros ex-professores que 

fizeram com que viesse a gostar das disciplinas  

Eles falavam para mim... O Deoclídes, que era superexigente: ‘Você, 
eu não preciso avaliar você. Você eu conheço. Você pode até fazer 
uma prova ruim, mas eu sei que você sabe’. Você entendeu? Eu 
passei a gostar. 

 

 

Professor do Colégio OMEC 
 

 

Iniciou os estudos superiores, em 1965, Licenciatura em Química. 

Pouco depois aos 23 anos de idade, em 1966 começou sua carreira como professor, 

lecionando para o Ensino Médio até 1967:  

Eu estava no primeiro ano, na primeira semana de aula, o Padre 
Mello entrou na sala e perguntou ‘Alguém aqui dá aula de Desenho 
Geométrico?’  
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E eu, levantei a mão, precisava ganhar algum dinheiro. Eu perguntei 
mas que horas?  

--- Entre as aulas 

--- Se for depois da aula daqui eu topo.  

Ai, sentei. Quando é que eu começo?  

--- Hoje!  

---Tá bom! 

Porque eu tinha tido um professor maravilhoso de desenho 
geométrico no cursinho de química, no cursinho preparatório para 
engenharia.  Então, eu me sentia apto a dar aula. E fui, (com ênfase) 
um cara muito bom de desenho geométrico, no colégio anexo à 
faculdade que era no mesmo prédio. Havia dois primeiros colegiais 
que foram juntadas em uma única sala. 

Conta sorrindo como foi sua iniciação em sala de aula: 

Entrei na sala de aula, eles me confundiram com colegas deles né? 
Pois é, eu sentei na primeira carteira e fiquei ali esperando… Alguém 
brincando ‘O professor vem ou não vem?’ Dai eu fui ao quadro negro 
e comecei a falar assim: vou dar aula hoje de Desenho Geométrico… 
capaz de eu saber alguma coisa aqui… e tal… vamos ver… vamos 
começar por aqui… e aí comecei a brincar… o pessoal foi ficando 
quieto eu falei… eu sou o novo professor de vocês… e para o meu 
azar ou sorte tinham dois primeiros colegiais e o Padre juntou os dois 
numa sala, então eu encarei logo uns 70, 80 alunos, mas não tive 
problemas, e… fui levando minha vida lecionando então… e eram 3 
dias por semana, porque eram seis aulas né, duas em cada ano do 
colegial, ensino médio.  

Faz questão de relatar o esforço que precisava fazer para estudar, 

sobretudo o seu deslocamento no trem: 

O horário de saída era 10h20, porque o trem saia 10h40…  Nesse 
dia eu saia da aula um pouco mais cedo, saia as dez, todo mundo 
sempre saia um pouco mais cedo, eu saia às 10, era pegado o 
prédio, 10h03, 10h05 eu já estava dando aula, dava duas aulas até 
as 11h10 e corria para pegar o trem das 11h20, da Senador Dantas 
até a estação de trem. Às vezes eu perdia o trem, porque me 
enroscava com algum aluno, qualquer contratempo. Algumas vezes 
eu pulei a grade da estação, já prevendo isso, eu amarrava as 
minhas coisas, jogava pra dentro, pulava a grade, e os trens naquela 
época não eram tão bons, tinha sempre vidro quebrado nas janelas, 



157 
 

 

  

então o trem às vezes já estava saindo, eu jogava os cadernos pra 
dento, algum colega pegava eu ia pendurado na porta até a primeira 
estação, que era a estação de Jundiapeba, que fica entre Mogi e 
Suzano. Chegava em casa uma da manhã, tomava meu banho, seis 
e meia eu estava de pé, sete e meia eu estava trabalhando. Era o 
horário da fábrica. OK? E quando comecei lecionar na Penha, já no 
último ano da universidade, começava às 07h10.” 

 

 

Cena 4 – Diretório Acadêmico 
 

 

Como aluno da faculdade, fundou o Diretório Acadêmico da UMC - 

Diretório Acadêmico 7 de Março - e foi seu presidente por dois mandatos, 1967 e 

1968. Mauricio de Souza, cidadão de Mogi, permitiu por solicitação de Veronezi usar 

imagem do “Cebolinha” como símbolo do Diretório Acadêmico 7 de Março. 88 

Participou de manifestações, subia nas mesas, fazia discursos em 

Mogi das Cruzes, e “manifestações de ordem”. Negociou cobrança de dupla 

mensalidade em julho entre alunos e Padre Mello. Solicitou linha extra de trem na 

Central do Brasil, que implantou o Litorina, trem expresso pra Mogi que só parava 

em três estações, Itaquera, Guaianazes e Mogi. Saia da estação Roosevelt 6h40 

desafogando o trem das 07h10.  

                                                           
88 LIRA, Alexandre Tavares do Nascimento explica que o Diretório Acadêmico segundo artigo do acervo do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo foi instituído para facilitar o controle do estado sobre os estudantes. A 
edificação do Estado de Segurança Nacional se caracterizou por um processo contínuo de reformulação de 
planos e de expansão da abrangência do poder repressivo. Em abril de 1964 instalaram-se, sob o comando do 
Ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacerda, as comissões especiais de inquérito que poderiam dirigir os 
IPMs (Inquéritos Policial-Militares) às universidades brasileiras. Os IPMs eram recomendados para minar uma 
suposta atuação subversiva na universidade, agindo juntamente às manobras de busca e detenção. A Lei n° 
4.464, de 9 de novembro de 1964, conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, colocou as entidades estudantis, 
como União Nacional dos Estudantes (UNE), na ilegalidade e instituiu como forma legal o funcionamento do 
Diretório Acadêmico (DA), restrito a cada curso, e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), no âmbito da 
universidade, procurando eliminar a representação estudantil em nível nacional na sociedade, bem como 
qualquer tentativa de ação política independente por parte dos estudantes. A escola foi silenciada pelo medo e 
pela insegurança. As decisões passaram a ser tomadas exclusivamente pelos órgãos executivos, federais e 
estaduais, ampliando-se o papel das Secretarias de Educação e a criação das Divisões Regionais de Ensino, que 
eram dotadas de “funções técnicas” com o objetivo de implantar as decisões contando com o mínimo de 
resistência.  
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Faz parte do conceito de credibilidade, além de poder tomar a 

palavra, ser levado a sério. As narrativas com colorido “épico” da fase no Diretório 

Acadêmico começam a apresentar uma característica que Veronezi vai 

desenvolvendo, segundo ele de forma “natural”, que é a liderança, muito incentivada 

e procurada no universo das organizações e para a gestão delas.  

Criou os jogos universitários:  

Criei também os primeiros jogos universitários de Mogi das Cruzes. 
Tinha nós e a faculdade Braz Cubas, então criei uma disputa entre 
as duas instituições, chamava Jogos Universitários de Mogi das 
Cruzes, que eu não sei se tem até hoje. Durou muito tempo, porque 
depois foram criados cursos de maior expressão, então se formaram 
outros tipos de torneios, medicina contra engenharia, contra não sei 
quem, entendeu? Isso durou muito tempo (estalando os dedos) pelo 
que eu sei. Não sei se hoje ainda tem. 

Devido ao seu papel no Diretório Acadêmico, teve muito contato com 

o Diretor da Universidade por quem tem grande apreço, Padre Mello. “Eu tive 

discussões homéricas com o Padre Mello!” 

Conta que, brigando contra o comportamento de um professor 

considerado incompetente, trancou por dentro a porta da sala do Padre Mello, 

liberando-o após promessa de solução do problema. “Ele era o dono, reitor, era 

tudo, e gostava de mim, porque eu o enfrentava.” E conta um caso: 

Teve até uma passagem em que eu fui discutir aumento de 
mensalidade, era muito, era pouco… era muito, era pouco… e, ele 
estava ficando muito ausente da instituição [...] já era meu segundo 
mandato... no meio dessa celeuma surgiram também professores 
incompetentes, aliás a discussão era essa…  Tinha um professor que 
tinha dado dez numa matéria pra toda a turma, e zero na outra 
matéria. Eu falei assim: o senhor é incoerente! Ele deu zero porque 
disse que a turma não estuda, e deu dez, ‘vocês querem nota?’ e 
deu dez! Então, Padre Mello, a turma não aceita nem o zero e nem o 
dez. Eles querem aula, querem aprender. A turma não quer o dez, 
mas não quer o zero. E tem mais... tem esse, esse, e esse professor 
que são incompetentes, pererê, pererê, pererê, (batendo o indicador 
com a mão fechada sobre a mesa a cada pererê).  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Credibilidade&action=edit&redlink=1
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Conta com detalhes a conversa embora já se passaram mais de 40 

anos. 

Olha, eu não tenho tempo para conversas, quem decide sobre os 
professores sou eu, eu não tenho mais tempo…  

Professor, o senhor está pensando que eu vou sair? Não vou sair 
não!  

Se você não vai sair saio eu! Você fica aqui falando sozinho!  

Na sala dele!  

Não seja por isso…  

Fui na porta da sala dele, tinha uma chave por dentro eu tranquei a 
porta e falei: 

Não sai nem o senhor nem eu, nós vamos discutir isso aqui até o fim! 
(batendo o indicador com a mão fechada sobre a mesa).  

(Interpretando) Você não pode me fazer isso, está me trancando na 
minha sala…   

Eu estou trancando o senhor sim senhor, o senhor me expulsa faz o 
que quiser, mas nós vamos levar esta discussão até o fim … 
(batendo o indicador com a mão fechada sobre a mesa) E 
discutimos. Daí ele chamou, prometeu de chamar o professor, 
conversar, fazer uma reunião dos professores com o Diretório 
Acadêmico, esse tipo de procedimento, e assim, e assado. Então, o 
Padre Mello sabia que eu quando discutia com ele era por questões 
justas e coletivas. Por isso ele sempre me atendia! 

Falando da UnG “Eu tinha uma chave por dentro da minha sala aqui, 

tirei essa chave, (rindo) falei… um dia podem me trancar aqui (rindo).” 

Quando Presidente do Diretório Acadêmico representava os 

interesses dos alunos perante a faculdade.  

Um dia… tem uma passagem muito interessante… eu cheguei na 
porta da faculdade, o pessoal estava lá. Todo mundo lá fora... ‘Não! 
Não vamos entrar… greve… e tal (interpretando)… porque o Padre 
Mello… tá querendo cobrar duas mensalidades… ‘ Eu peguei uma 
cadeira, subi e disse assim:  

Escuta, eu represento vocês ou não represento? Que é que está 
acontecendo? Eu não sabia! 



160 
 

 

  

Ah! Porque olha aqui… é que tem uma circular…  

Calma… eu nem vi a circular ainda… Falando pro pessoal: calma, eu 
estou vendo essa circular agora...vamos fazer o seguinte, vocês 
entram em aula que eu vou conversar com o Padre Mello. Eu 
represento vocês ou não? Peguei… abri a porta, puxei três ou quarto 
pra dentro, o pessoal vai que nem gado… xi, riri (gesticulando com a 
mão como um caminho a ser percorrido) … entraram todos nas 
salas. Então eu fui falar com o Padre Mello. E resolvi o problema, na 
base da malandragem. Eu fui conversar com ele porque ele queria 
cobrar duas mensalidades em junho! Eu falei para ele: porque que o 
senhor quer cobrar duas mensalidades?  

Eu tenho que cobrar porque em julho muita gente desiste e eu tenho 
a folha de pagamento Veronezi… olha aqui ó.... (interpretando) o 
pessoal faz o contrato comigo de um ano, desiste no meio, em julho 
eu não tenho recebimento, o pessoal vai embora. Eu não recebo e 
tenho que pagar os professores.  

Padre Mello, tem outra maneira de fazer isso aí… nós vamos fazer o 
seguinte, eu busco um meio termo com a turma, eles dão um cheque 
pré-datado pro senhor e quem pagar de fato até o dia 25 ou 30 de 
junho o senhor dá um desconto de dez por cento. (Batendo na mesa 
com a mão espalmada).  

Tá bom! Então me deixa que eu vou sair daqui, vou trabalhar, já 
volto, depois do intervalo eu volto aqui! Na primeira sala que eu 
entrei eu já disse o seguinte: “já conversei com todas as salas, e todo 
mundo já concordou”, (rindo) vai ser assim, assim, assim, assado, 
está bom?   

E a cada uma [das salas] que eu fui eu falei que ‘todo mundo tinha 
concordado” todo mundo concordou. Voltei! E deu tudo certo!’ 

A faculdade foi de 1965 a 1968. Quando não tinha aula de Química 

ia para a “casa” do curso de Letras e de Pedagogia, onde assistia aulas da Profª 

Janete, que junto com o Profº. Juracy Liceras Britto acompanhou sua formação e 

formatura na UMC. “Hoje são Professores [Eméritos] na UnG”.  

Estudava e namorava no percurso do trem. Após as aulas corria da 

Senador Dantas até a estação de trem. Às vezes perdia o trem quando tinha algum 

contratempo e pulava a grade da estação quando o trem já estava saindo, jogava os 

cadernos para dentro pelos vidros quebrados da janela, algum colega pegava e ia 

pendurado na porta até a primeira estação, de Jundiapeba, entre Mogi e Suzano. 
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Acho…  (Com ênfase) que fiz o meu trabalho! Tinha que levar o 
dinheirinho para casa, mas tinha que estudar. Eu pegava o trem…” 
Assim se recorda de outra história e passa a narrá-la “outra 
passagem interessante é que eu convenci o pessoal da Central do 
Brasil, fui na diretoria, para criar o trem que existe até hoje que era o 
Litorina. Que é o trem expresso pra Mogi. É inacreditável que eu, um 
menino, ter ido lá e tenha convencido que isso seria lucrativo e bom 
para os estudantes, tal. Vocês tão indo com o trem lotado que sai as 
07h10. Se puserem um trem seis e meia ele vai direto… então eles 
puseram um trem que saia às seis e meia, parava em Itaquera, 
Guaianazes e Mogi. Só parava em três estações. Era o expresso. Ia 
cheio… e desafogou o trem das 07h10. Esse trem, se não me 
engano, circula até hoje. 

A ênfase dada à frase e sua abordagem apresentam como tom vital 

a capacidade de negociação, de convencimento e de transformação presentes em 

Veronezi. 

 

Cena 5 – Um químico em atuação 
 

 

No campo da indústria nacional, a indústria em Guarulhos aparece 

desde 1915 com a inauguração da Cerâmica Paulista, no bairro de Vila Galvão, 

além de outras indústrias de bens de consumo. 

É importante considerar a abrangência de São Paulo, que ao longo 

das décadas foi sendo alterada na medida da expansão do seu núcleo urbano. 

Apenas em 1960 passa a abranger Guarulhos e os municípios ao longo da Estrada 

de Ferro Central do Brasil, como Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e 

Suzano. (BARROS, 2011, p.205) 

Dessas cidades se deslocaram na década de 1970, alunos para 

estudar na UnG em Guarulhos. 

Nos anos 1950 a inauguração das rodovias Presidente Dutra e 

Fernão Dias aproxima pessoas e mercadorias da cidade. Guarulhos se viu unida a 
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São Paulo, o que impulsionou a instalação de indústrias nos trechos das rodovias 

que passam pelo município.  

Os anos 1960/1970, são marcados pela estruturação de atividades 

industriais. No censo industrial do IBGE/1960, segundo Toledo, Guarulhos aparece 

com 453 estabelecimentos industriais. Em 1963 foi fundada a Associação Comercial 

e Industrial de Guarulhos, (ACIG) da qual Veronezi será presidente de 1978 a 1981. 

O município acolheu grandes indústrias estrangeiras tais como a 

produtora de alumínio Alcoa, a de utilidades domésticas Fracalanza, a fabricante de 

tubos de aço Persico Pizzamiglio, a fábrica de pilhas Microlite, a fábrica italiana de 

máquinas de escrever Olivetti, a holandesa de eletroeletrônicos Philips, entre outras. 

(Toledo, 2011) 

Os terrenos das duas últimas se tornaram anos depois investimentos 

de Veronezi. A área da Olivetti está ocupada pelo Shopping Internacional de 

Guarulhos (2007) e em frente, a área da Philips, pela Universidade Guarulhos.  
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Figura 15 – Fábrica da Philips década de 50, e embaixo UnG Dutra no mesmo local (atual) 

 

Fonte: Em cima imagem reproduzida do livro de Adolfo Noronha: Guarulhos Cidade Símbolo 1560-

1960 (1960) e embaixo imagem de maps. 
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Figura 16 - Fábricas da Olivetti e da Microlite em Guarulhos 

 

 

 

 

A fábrica de pilhas Microlite, recebe destaque por ter sido a primeira 

empresa em que Veronezi trabalhou como químico. Apontando para as fotografias 

explica: 

Eu trabalhava nesta janelinha aqui, na Microlite, exatamente esta 
janela... Tinha aqui um ponto de ônibus eu ficava olhando as 
meninas. [Ri]. Hoje está abandonado, uma pena! 

Fonte: Imagens reproduzidas do livro comemorativo de Adolfo Noronha: Guarulhos Cidade Símbolo 1560-1960 (1960) 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

 

Aos vinte anos de idade, em 1963, o jovem Veronezi sai do Ateneu 

rompendo momentaneamente as relações com Glady com quem não tem mais 

contato, embora ele ainda esteja vivo.  

Porque nós tivemos um, não diria que é um atrito, mas… houve um... 
(escolhendo a palavra)… distanciamento. Provocado pelo seguinte: 
nós nos tornamos sócios nesse colégio. Meu filho Alessandro ficou 
tomando conta do colégio um tempo… aí ele quis me vender o 
colégio… ‘Se eu ficar não vou ter sucessor’… em volta criaram 
muitas escolas de baixo nível, eu para não baixar o nível, fechei a 
escola. Eu sei que isso criou para ele uma… eu não podia mais 
manter a escola... Então, nós não brigamos, mas eu sei do 
sentimento que ele ficou… porque depois que eu fechei ele mandou 
alguém para falar comigo se eu não queria alugar para ele reabrir 
uma escola. Eu sabedor de que ele não suportaria também, preferi 
não fazer esse mal a ele. Ele é de 1924, noventa anos, ele é de 24 
de julho de 24.  Então, ouve esse afastamento. Mas ele ainda mora 
no mesmo lugar, se você procurá-lo ele vai confirmar tudo isso ai que 
eu estou te dizendo.  

Nosso entrevistado tem demonstrado durante as entrevistas grande 

facilidade para contar as suas histórias. Embora soem como se decoradas, ele 

articula bem os pensamentos fazendo escolha das palavras para direcionar seu 
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discurso. A oratória e síntese também faz parte do perfil desejado aos homens de 

negócio. Houve discrepâncias nas datas, mas foram corrigidas posteriormente. 

Em 1962 inicia o curso de Técnico em Química, e começa a 

trabalhar na Microlite, fabricante das Pilhas Rayovac em Guarulhos, onde 

permaneceu até 1966. Trabalhou um ano como faturista, no departamento de 

cobrança até surgir uma vaga no laboratório de Química. 

                                          

 Com o curso de química industrial 
eu comecei a trabalhar na Microlite 
em Guarulhos. Quando eu entrei na 
Microlite não tinha vaga para 
químico. Eu fui trabalhar como 
faturista. Fazia o departamento de 
cobrança. Mas eu ajudava todo 
mundo. Eu era muito rápido nas 
coisas, então eu ajudava em tudo 
quanto era setor. Eu estava de olho 
no laboratório. Um ano depois, eu 
sempre pedindo... quando surgir 
uma vaga no laboratório...o 
laboratório… laboratório… então 
surgiu. Fui para o laboratório.  

Houve alguns 

momentos nas narrativas abaixo 

em que o narrador fez pausas 

longas como que buscando na 

memória a cronologia dos fatos.  

Embora os casos 

aconteceram há muito tempo, as 

lembranças parecem claras e o 

diálogo é retratado com vida 

chegando às vias de 

interpretação das conversas.  

 

Figura 17 - O Químico 

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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Enquanto estudava Licenciatura na UMC trabalhou na Microlite. 

Demitiu-se por perceber que nunca chegaria ao cargo de chefia: 

Bom! Aí… eu trabalhava na Microlite e estudava em Mogi das 
Cruzes… isso… (pensando)… isso! Aí, eu já vinha trabalhando na 
Microlite, enquanto fui fazer o curso de química industrial lá na São 
Judas. Ok? Então eu tava do primeiro pro segundo ano da 
Faculdade, hoje Universidade Mogi das Cruzes quando, entrava 
chefe, saia chefe, entrava chefe, saia chefe, e eu fui perguntar pro 
diretor da empresa Dr. Stephan Sylberstein, se um dia eu ia ter 
chance, ele disse para mim que tinha um convênio com a Pertrix e 
com a Rayovac, Pertrix alemã e Raiovac, americana, de que, se 
houvesse candidatura de americanos ou alemães, tinham prioridade. 
Eu falei ‘então eu nunca vou ser chefe, nunca vou assumir cargo de 
chefia!’ Na mesma hora, sem ter outro emprego eu fui ao 
Departamento Pessoal e me demiti…  

Começa a trabalhar como químico na Tréves, fábrica de jóias e 

recuperadora de metais preciosos, no Ipiranga. Trabalha de 1966 a 1968.  

Eu tinha um colega de faculdade que era o Nilson que trabalhava na 
empresa, mas ele não me falou nada… Eu peguei os anúncios do 
Estado de São Paulo e vi que a Tréves estava precisando de 
químico, eu fui lá, me candidatei e fui aprovado para a vaga.  

Durante uma inundação tomou atitudes para proteger de danos à 

empresa. Foi promovido a chefe do setor de química. “Lá tinha muita inundação e [a 

fábrica] mudou pra Bela Vista. Eu é que fiz toda a mudança para eles.” 

Então... Aconteceram alguns incidentes na fábrica, um espetacular, 
que me promoveu foi o seguinte: era no Ipiranga às margens do rio 
Tamanduateí esta fábrica, teve uma inundação no sábado e os 
donos da fábrica eram judeus, que não exerciam qualquer atividade 
do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Eu saí da minha 
casa vi que estava inundado, corri para lá e comecei a colocar as 
coisas pra cima, levantar os reagentes químicos para lugares mais 
altos… e tinha um funcionário que ria e não ajudava. Eu falei para 
ele:  

- Escuta, vê se ajuda! Ele falou assim:  

- Você chegou agora e já quer mandar?  

- Eu não estou mandando rapaz, está todo mundo trabalhando, se 
molhando aqui… Ele riu de mim, eu falei: Você está despedido. 
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Quando o patrão chegou na segunda feira, contou a Veronezi que 

iria readmitir o funcionário, eles discutem “Se ele não sair saio eu!” Ao final o fulano 

foi demitido.   

Menos de dois meses depois o chefe do setor químico da empresa 
se demitiu sem que os demais soubessem. “Seu Jacob reuniu todo 
mundo da parte química da empresa… que mexia com fundição… 
todo mundo… e, eu estou pensando que ele ia promover o meu 
colega de faculdade o Nilson que estava lá há muito tempo, e... me 
chamou e falou,  o fulano vai embora, e quem  vai assumir agora a 
chefia é o Veronezi. 

- Eu seu Jacob? Mas tem o Nilson que está aqui há muito tempo! 

- Escolhi você.  

Fiquei me desculpando uma semana com meu colega, o Nilson. 

Demitiu-se porque o dono não pagou aumento legal aos seus 

funcionários. “Não trabalho mais de empregado pra filho da puta nenhum”, fez um 

empréstimo e criou um cursinho preparatório para o vestibular da UMC que durou o 

restante daquele ano. 

Até que, tinha tido um aumento salarial de lei, e o seu Jacob não deu 
aumento pros meus subordinados, eu fui lá ver o que tinha 
acontecido.  

--- Ah não! Você não se preocupe, foi uma falha do departamento 
pessoal, e, no mês que vem, eles recebem o aumento.  

Mês seguinte todo mundo me olhando meio torto né? O que que 
aconteceu?  

--- Não veio aumento de novo.  

--- Não! Foi um engano… olha, mês que vem o aumento vem, e eu 
pago o deste mês também! 

Falei:  

--- Oh pessoal foi um engano, não sei o que…  

No terceiro mês não veio aumento, eu peguei... desse jeito que eu 
vou te falar: Eu peguei, tirei o meu avental, tomei um banho, pus 
minha roupa normal, fiz minha malinha, peguei minha carteira de 
trabalho fui no departamento pessoal falei: dá baixa nisto aqui que eu 
não trabalho mais aqui… 
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Podemos encontrar narradores cuja consciência parece ter sido 

capturada em momentos climáticos de sua experiência, sendo absorvidos pela 

totalidade dos eventos e seu relato assume cadência e fraseologia de épico. 

(Portelli, 1997, p.34) 

Veronezi tem uma grande capacidade de articulação, conta as 

histórias com requintes de detalhes e vividamente, usando ainda de recursos de 

interpretação e gesticulação que acompanha as cenas relatadas.  

 

Cena 6 – Empreendedorismo  
 

 

Aos vinte e cinco anos de idade, no ano de 1968, teve sua primeira 

experiência como empreendedor do setor educacional assim que pediu demissão da 

Tréves: 

Atravessei a rua, tinha um banco Bradesco em frente, eu pedi um 
empréstimo de 2000 reais, (ri) que seja, porque perto da minha casa 
tinha uma escola e eu já vinha sondando… de fazer um cursinho 
preparatório para Mogi das Cruzes. 

A moeda da época era o Cruzeiro Novo, tomou emprestado então 

NCr$ 2.000,00 e entra no ramo da educação.  

É característica comum o pequeno empreendedor tomar empréstimo 

e abrir um pequeno negócio ao ficar desempregado. Assim se deu com Veronezi 

cuja entrada como empreendedor na área educacional se deu com fins de obtenção 

de renda. 

Foi ao Colégio Saldanha Marinho, no Belém, perto de onde morava 

e pediu para o dono do colégio alugar-lhe duas salas. Criou um cursinho 

preparatório para o vestibular da Universidade Mogi das Cruzes.  

Fiz meus colegas de faculdade fazerem um teste para selecionar os 
professores, e montei este cursinho preparatório com duas salas de 
50 alunos, “ganhei uma graninha” (fala com expressão de alegria 
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esfregando os dedos em sinal de dinheiro). Durou o restante daquele 
ano. 

Simultaneamente, entre 1969 e 1971, implantou na Carol Química 

seu processo de recuperação de metais finos, desenhou o forno e o processo 

eletrolítico. Eles eram ex-clientes da Tréves e conheciam seu trabalho como 

químico.  

Ao mesmo tempo… dois clientes da Tréves que tinham uma 
recuperadora de metais preciosos me procuraram. Eles não faziam 
recuperação fina, e eu implantei uma recuperação fina na Tréves… 
por meio eletrolítico… então eles levavam para fazer a recuperação 
final lá, ou mandavam pra Inglaterra. Souberam que eu estava fora 
da Tréves, foram me chamar, era a Carol, o José e o Antônio 
Callegari. A filha do “Toninho” hoje dá aula aqui na UnG. 

Ao final do processo de reestruturação da empresa, Antonio Calegari 

ficou com a Carol e o irmão José Calegari convidou-o para ser sócio numa nova 

empresa de purificação de metais preciosos, a Purimil. Abriram a empresa juntos, 

mas Veronezi se desligou para trabalhar na área de educação. 

Pela manhã ia à Penha, pois começara a dar aulas no Ateneu, à 

tarde ia para a Carol no Ipiranga e à noite para Mogi. 

E nessa passagem da minha casa quando eu saia da Carol eu ia ver 
o cursinho se estava tudo bem, duas ou três vezes por semana, tinha 
lá um diretor, tinha sessenta alunos, ganhei uma graninha. 
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4.2. ATO DOIS – O SETOR DE EDUCAÇÃO 
 

 

Em 1966 a 1967 havia sido enquanto aluno na UMC, professor do 

“colegial” do Colégio OMEC. 

Em 1968, por aproximadamente 8 meses teve sua primeira 

experiência como empreendedor do setor educacional. Assim que pediu demissão 

da Tréves montou um cursinho preparatório para o vestibular da UMC, conforme 

explicitado em tópicos anteriores de acordo com ciclo de vida. 

Neste tópico iremos detalhar suas participações como professor, 

fundador e diretor de faculdades diversas entre 1968 até 1976 

 

Cena 1 – Desponta o professor, diretor e fundador 
 

 

Em 1970, ano em que a Seleção Brasileira ganhou o tricampeonato 

mundial de futebol, a população brasileira era de 93.139.037, “90 milhões em 

ação”.89 

A população urbana quando nasceu Veronezi na década de 40 era 

de 31%, já em 1970 a população na área urbana era da ordem de 58% da 

população brasileira. (Brasil, 2006, p.20) 

No Brasil, o Ministro da Guerra de Castello Branco, Arthur da Costa 

e Silva, da Arena, foi eleito pelo Congresso Nacional. Atuou no período de março de 

1967 a agosto de 1969. Na área econômica promoveu crescimento, expansão 

                                                           
89 Em 2000 a população brasileira era quase 170 milhões. (Brasil, 2003, p. 10).  Em 2010, quase 191 milhões 
segundo IBGE.  
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industrial, acesso ao crédito, e controle da inflação. Criou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral), a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Empresa Brasileira 

de Aeronáutica (Embraer). 

Enfrentando forte oposição e manifestações contra o regime militar 

promulgou o ato institucional nº 5 (AI-5), ampliando os poderes presidenciais, 

fechando o Legislativo, suspendendo direitos políticos e garantias constitucionais, 

intervindo em estados e municípios. Houve três pequenos governos provisórios. Em 

agosto de 1969 afastou-se do cargo em virtude de uma trombose cerebral, sendo 

substituído por uma junta militar, falecendo em dezembro. Eleito indiretamente 

Emílio Garrastazu Médice presidiu o país a partir de outubro de 1969. 

No campo da indústria nacional, seguindo explanação de Amanda 

Barros, nos anos 1960 e 1970 as indústrias avançam para os municípios e áreas 

próximas à região metropolitana levando ao fenômeno da “concentração geográfica 

industrial”.  

Em Guarulhos a indústria química está presente na década de 70, 

quando marca presença cidades do Vale do Paraíba, Taubaté e São José dos 

Campos, com a instalação de indústrias automobilísticas que cresce em franco 

desenvolvimento. (Barros, 2011, p.127). 

No campo da educação a Lei nº1.821, de 12 de março de 1953, que 

estabeleceu que os cursos técnicos industriais possibilitassem o ingresso de alunos 

concluintes das escolas técnicas em cursos superiores de Engenharia, Química 

Industrial, Arquitetura, Matemática, Física, Química e Desenho, redundam em 

desdobramentos nas reformas educacionais dos anos 1970. 

Em agosto de 1971, a Lei Federal n º 5.692 fixa as diretrizes para o 

ensino de 1º e 2º graus (alterando o ginásio e colegial). O ensino primário e o 

ginasial foram acoplados, eliminando o exame de admissão, e o ensino de 2º grau 

passa a ser profissionalizante. 

Segundo Aranha, a LDBEN permaneceu em discussão no 

Congresso Nacional por 13 anos, de 1948-1961, período em que ampla campanha 
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de defesa da escola pública debateu a coexistência entre o ensino público e o 

particular. Porém, a campanha não levou em conta a transição do cenário político do 

país com a mudança da capital federal, nem o cenário econômico marcado pela 

industrialização, principalmente automotiva em São Paulo, que impunham novas 

exigências ao setor educacional. Quando foi promulgada, a LDBEN já estava 

ultrapassada. 

O Brasil de 60 é um país urbano e em processo de industrialização, 

assim, a LDB sofreu reforma já em 1968 no que tangia ao ensino superior que 

passou a contar com legislação própria pela Lei Federal nº 5.540 de 28/11/1968. 

José Cardoso Palma Filho destaca que entre 1964 e 1968 houve 

grande elevação no número de candidatos às escolas superiores, com número de 

vagas insuficiente para atender a forte demanda. Em 1968 havia 125 mil candidatos 

“excedentes” às vagas disponíveis.   

Ocorreu então uma proliferação de Universidades Federais (14 entre 

1965 a 1969), sobretudo faculdades de Filosofia Ciências e Letras.  
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

 

Com desenhos do “Ciclo de Vida” sobre a mesa, o entrevistado pede 

um lápis e começa a desenhar procurando as datas e ocorrências nos papéis 

enquanto narra as histórias.  

Eu saia daqui… Eu fazia isso quase diariamente… Eu saia daqui ia 
pra Bragança, de Bragança para Itatiba e de Itatiba vinha para São 
Paulo, Faculdades Integradas Santo Antonio, ou Santo Antonio, 
Itatiba, Bragança. Diariamente. Eu ia para Brasília, no MEC, de 
automóvel muitas vezes.90 

                                                           
90 As palavras “aqui”, “daqui” aparecerão diversas vezes, pois as entrevistas ocorreram no prédio que abrigava o 
colégio, hoje faculdade. Outras vezes aqui dirá respeito a Guarulhos, cidade onde as entrevistas foram realizadas.  
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Após conferir as datas nos ciclos e encontradas todas as que se 

referia está pronto para a entrevista: “Então vamos!” (Olhando para o ciclo de vida 

desenhado) “Qual é que você quer?”  

Foi longo o processo de narração das histórias de Veronezi na área 

de educação. Afinal, é uma longa história. 

Quando comentado sobre o trabalho constante no setor educacional 

responde com segurança: “É! De fato eu colaborei bastante! Acredito.” 

De 1966 a 1967, havia sido, enquanto aluno na UMC, professor do 

colegial do Colégio OMEC, conforme explicitado em tópico anterior. 

Em 1968, por aproximadamente 8 meses, teve sua primeira 

experiência como empreendedor do setor educacional. Assim que pediu demissão 

da Tréves montou um cursinho preparatório para o vestibular da UMC, conforme 

explicitado em tópico anterior de acordo com ciclo de vida. 

 

 

Colégio Ateneu – Professor Diretor 
 

 

No ano de 1968, aos 25 aos de idade, começou a dar aulas de 

química no Colégio Ateneu pela manhã, onde havia trabalhado como office-boy e 

saído há 7 anos. 

Não fiquei ruminando o fato de ele não ter cumprido [a palavra] 
comigo, fui lá e propus que ele criasse o curso de Química Industrial, 
eu ia ser o diretor! Dai criei o curso de Química Industrial do Ateneu 
Rui Barbosa. 

Comprou o equipamento, montou o laboratório, a grade curricular e 

o curso. Dirigia o curso de Química industrial no Ateneu “na prática, não no título.” 
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Colégio Claretiano – Professor 
 

 

O Padre Jose Casa Grande, diretor do Colégio Claretiano, esperou-o 

à porta do Ateneu para convidá-lo para lecionar no colégio em Guarulhos, por 

indicação do Professor Milton Dini Maciel, que era professor de matemática do 

colégio e seu colega em Mogi.  

Eu não tinha tempo, mas dei um jeito [...] o dia que eu dava duas 
aulas aqui era fácil, porque era o tempo de intervalo,20 minutos, e 
pegava um taxi na Penha, saia correndo e chegava aqui [...] para dar 
as últimas duas aulas. Mas no dia que era a última [...] convenci [os 
alunos] que era melhor terem o recreio sozinhos, fica mais tranquilo, 
então eles tinham o recreio antes da última aula, que era de outro 
professor, eu usava esses 20 minutos para chegar [em Guarulhos].  

Simultaneamente atuou como professor de Química no Claretiano, 

entre 1969 e 1970, e no Ateneu entre 1968 e 1971, quando propôs ao professor 

Glady montar uma faculdade. Estudou a legislação, o regimento, como montar e fez 

o organograma para o Ateneu. Quando soube que não ser diretor desistiu. 

Aí, um dia, esta história pouca gente sabe, eu propus ao professor 
Glady montar uma faculdade. Aí comecei a especular, ler a 
legislação, fiz todo o organograma, como montar, regimento, tudo… 
aí… já tinha passado alguns papéis para ele… eu falei: bom, qual vai 
ser o meu cargo nessa faculdade que nós vamos montar? Ele falou 
assim: ah você vai ser o secretário.  

--- Espera... eu não vou ter nenhuma participação? Eu que vou 
montar tudo…  

--- Você vai assumir o cargo de secretário, você acha pouco?  

--- O senhor vai ser o diretor, e eu vou ser o seu empregado? Eu que 
estou montando? Então me faz um favor, me devolve tudo, me 
devolve os papéis…  

--- Não, os papéis são meus…  

--- Os papéis são meus, eu deixei o senhor ler, mas são meus, são 
anotações minhas, eu que estudei o assunto.  

E com muita raiva ele me devolveu os papéis, ok? 
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Cena 2 – Fundação e Direção 
 

 

No Brasil, Emílio Garrastazu Médice (10/1969 a 03/1974), indicado 

pelo Alto Comando do Exército à sucessão presidencial, foi eleito por eleição 

indireta. O período foi marcado pela repressão política, censura aos meios de 

comunicação, prisão, exílio ou morte dos líderes da oposição e denúncias de tortura 

dos presos políticos. Na área econômica, ocorreu o "milagre brasileiro", com grande 

expansão da economia brasileira, crescimento do PIB, estabilização dos índices 

inflacionários, expansão da indústria, do emprego e do mercado interno. 

O General Ernesto Geisel (03/1974 a 03/1979), havia participado do 

movimento político-militar que originou o golpe de 1964, elegeu-se presidente por 

eleição indireta. 

No campo da indústria nacional, o governo implanta o primeiro 

“Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social” (de 1971 a 1974), 

buscando a autossuficiência do país nos insumos básicos (siderurgia, metais, 

petroquímica, papel e celulose, cimento, farmacêuticos) e a exportação da produção 

excedente. (Barros, 2011) 

Fortalecida a partir de 1960 a expansão da indústria levou a 

participação de 34% do PIB em 1970. (Brasil, 2003, p.5)  

No campo educacional, José Cardoso Palma Filho (2005, p.1) 

estudando o período de 1960 a 2000, escreve que a política educacional do período 

foi ditada pelo regime militar instalado a partir de 1964 que promulgou a primeira lei 

de diretrizes do ensino nacional.  

A implantação durante o Governo Militar (1964 a 1985) da Reforma 

Universitária de 1968, que estabeleceu as normas de organização do ensino 

superior e sua articulação com o ensino médio, em conjunto com as características 

do “Milagre Econômico” (1968-1973) que registrou altas taxas de crescimento do 
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PIB, inflação declinante e superávits no balanço de pagamentos, elevando o nível de 

bem-estar-social, teve forte impacto na expansão do ensino superior, sobretudo do 

ensino privado. 

A partir de 1970, a maior contribuição do capital e do trabalho no 

nível do produto e emprego, com forte impacto no PIB, evidenciou a dependência de 

melhores níveis educacionais e tecnológicos na obtenção desses resultados. 

Percebeu-se que é a educação que possibilita o uso da tecnologia e 

consequentemente o aumento na produtividade, fatores decisivos para o 

crescimento econômico de um país e para elevar seu PIB. O mercado de trabalho 

passou a exigir pessoas com capacidade de usar a tecnologia, emprego da 

informática e ambos requerendo conhecimento do idioma inglês. 

Nessa época, o ensino superior recebeu grande estímulo, 

objetivando impulsionar o desenvolvimento econômico, conforme argumenta Castro 

(2013). Nos anos de 1970 deu-se uma maior expansão do ensino superior no campo 

da iniciativa privada com cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras. 

Porém, havia necessidade de técnicos para “tocar” o 

desenvolvimento na década de 70, ocorrendo assim a criação de cursos e carreiras 

ainda não regulamentadas, e que levou o Ministério da Educação a revisar em 1975 

as normas para a criação de instituições privadas de ensino superior. 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

Arrendamento Claretiano – Professor e Diretor 
 

 

Nessa ocasião desliga-se da atuação como químico nas indústrias 

por estar muito envolvido com o setor educacional. Era diretor do curso de Química 

no Ateneu.  

Como foi impedido de montar a faculdade de Química no Ateneu, 

empregou o conhecimento adquirido para montá-lo no Claretiano. Em 1969, 
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arrendou em sociedade o Colégio Claretiano, implantando nele seu projeto, criando 

as Faculdades Farias Brito. 

 

Figura 18 - Colégio Claretiano 

 

 Fonte: Noronha (1960).  Guarulhos Cidade Símbolo 1560-1960 
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Os padres estavam querendo se desligar e queriam arrendar o 

colégio. “E eu temendo que viesse aqui um grupo e destruísse o trabalho de 

qualidade, resolvi assumir.” Juntou os companheiros Aylton Heringer, Milton Dini 

Maciel, João Prudente do Amaral Filho e conversaram com os eventuais 

arrendatários de São Paulo, os Professores Ennio Chiesa e Varésio Felice, e 

propuseram sua união: “Olha, ou vocês se juntam a nós, ou nós saímos todos do 

colégio e montamos um colégio em frente, que tem um prédio vazio.” Os seis 

fundaram uma sociedade arrendatária, a APEC. Criaram a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras Farias Brito.  

A sociedade depois foi se diluindo… foi ficando um… foi ficando 
outro, eu sai, eu voltei… ao final ficaram quatro, ficaram dois, e hoje 
só estou eu. 

Veronezi não teve mais negócios com eles. João Prudente do 

Amaral Filho “ficou um tempo, no [Colégio] Torricelli, e agora não está mais”. Aylton 

mudou-se para Fortaleza “e montou um colégio lá, está indo muito bem”. Milton Dini 

Maciel, com a situação difícil no colégio estava muito aflito e tomando remédio para 

o coração. 

Ele falou pra mim ‘Alemão, eu quero ir embora! Me dá um jeito’. Aí a 
gente conseguiu fazer um capital e dar para ele que foi embora. Foi 
ele que quis. Foi porque quis! É interessante, as pessoas fogem 
achando que a coisa vai explodir de vez em quando, entendeu? E as 
coisas não explodem, vão adiante…  

Perguntado por que se manteve no colégio:  

Eu acredito na ideia. Eu acredito nas coisas que faço. Se não 
acreditasse não faria. Já tive oportunidades muitas de ganhar 
dinheiro sem fazer nada. Eu nunca aceitei. Por exemplo, quando 
discuti aqui com meus sócios, 1971, e eu fui para Bragança, recebi 
proposta da São Judas, proposta da Braz Cubas, da OMEC, todo 
mundo queria me contratar, eu não tenho dificuldade nenhuma, o 
que eu ia fazer? Então fui para Bragança que era um pepino danado! 
Falei ‘Vou salvar essa instituição’.  E salvei! Entendeu?  Então, ou 
você acredita no que vai fazer ou você não faz! 

Há uma imagem em construção no trecho acima, uma imagem de 

caráter salvacionista que irá aparecer em depoimentos posteriores. 



182 
 

 

  

Com a criação da APEC e o arrendamento do colégio se torna 

diretor, encerrando depois de um ano sua carreira como professor, em 1970. Daí 

para frente exerce cargos de gestão.   

Eu dei aula ainda durante um ano, depois os afazeres externos… eu 
sempre fiz questão de pelo menos tentar fazer bem o que fazia… E 
percebi que  não estava mais conseguindo… eu já chegava na aula 
um pouco perdido, perguntava pro pessoal, ‘onde é que nós 
paramos?’ Então, pá, pá, pá, pá, e ia embora… quando você tá no 
ritmo tudo bem, mas quando você tá disperso, com atenção noutra 
coisa, você não consegue mais fazer isso, chegar na sala de aula, 
ligar, e ir embora. Porque a tua mente já está voltada noutras coisas, 
entendeu? Durante algum tempo eu consegui fazer isso, consegui 
focar nas aulas e fazer outras coisas, depois eu comecei a focar 
noutras coisas e dar aulas. Ficou um pouco diferente. 

Um dos marcos importantes na vida pessoal de Veronezi foi seu 

casamento em 1970 com a socióloga Maria Dirce. Embora fosse noiva quando se 

conheceram, era professora com ele no Claretiano, desistiu do noivado e aceitou 

namorar Veronezi. Estão ainda casados e ela é o alicerce da família e companheira 

em todos os momentos.  

Em 1971, após discussão com sócios parceiros do Claretiano, se 

desligou da instituição.  

Eu tive uma discussão com parceiros daqui, questões internas que 
eu prefiro não revelar, eu posso até te contar, mas em particular, mas 
não que seja parte do trabalho, não quero parecer que queira fazer 
proselitismo. Elogio em boca própria é vitupério. Então eu me 
desliguei daqui. 

 

 

Cena 3 – Faculdades na Região Bragantina – Fundador e Diretor 
 

 

Foi convidado para trabalhar na São Judas, na Braz Cubas, na 

OMEC, entre outras instituições, “não aceitei porque tava tudo arrumadinho nelas.”  
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Aceitou atuar no Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, 

“movido por desafios”. Lá eles estavam sob intervenção Federal, o curso de Direito, 

“eu achei que eu era necessário lá”. Trabalhou de 1971 a 1975. Os resultados 

obtidos foram: 

 Tira o curso de Direito da intervenção. 

 Funda as Faculdades de Ciências Econômicas, Contábeis 

Administrativas e Atuariais da região Bragantina (1971). 

 Funda as Faculdades de Engenharia Industrial e Civil de Itatiba (1971). 

 Funda a Faculdade Bandeirante de Medicina (1971). 

 Funda as Faculdades Integradas Santo Antonio – Letras, Estudos 

Sociais, Pedagogia, Administração de Empresas e Ciências Contábeis 

(1972). 

 Funda as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Itatiba (1972). 

 Funda a Faculdade Bandeirante de Odontologia (1973). 

 Funda a Faculdade Bandeirante de Filosofia, Ciências e Letras (1973). 

 Funda o Hospital de Ensino da Faculdade Bandeirante de Medicina - 

Univ. São Francisco – Bragança Paulista (1974).91 

Quase diariamente saia de Guarulhos pra Bragança, de Bragança 

para Itatiba e de Itatiba para São Paulo. Ora Universidade Santo Antonio, ora Itatiba, 

ora Bragança.  Constantemente ia para Brasília, no MEC. “Aí, o prefeito de Itatiba 

pediu e a gente criou lá o curso de Engenharia Civil, depois eu criei lá Psicologia, em 

Itatiba. Aí… ’bom…  vamos criar alguma coisa em São Paulo, vamos, não vamos’… 

criamos as Faculdades Santo Antônio.” 

Nesse período, em 1971, aos 28 anos de idade, estava criando as 

Faculdades da Zona Leste de São Paulo, e realizava outros processos paralelos.   

Era engraçado, eu fiz um aqui, [Itatiba] peguei, fiz um processo só, 
Estatuto, Regimento, tal Faculdade. Aí a professora Lena Castello 

                                                           
91 Em uma das entrevistas, Veronezi mostra no seu celular fotos do seu neto. O garoto cortou o lábio numa 
viagem de fim de semana e foi socorrido no Hospital de Bragança. As fotos retratam o garoto em frente a uma 
placa com fotos do avô cortando a fita inaugural do hospital e seu nome registrado na parede comemorativa 
junto ao do Ministro da Saúde. O avô ficou muito feliz pelo resultado de seu trabalho de 40 anos atrás quando 
construiu a faculdade de Medicina, e o garoto orgulhoso do avô, conforme ele contou. 
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Branco, que foi a relatora, ‘não! Você tem que separar faculdade por 
faculdade’. Daí fui lá, separei faculdade por faculdade, administração, 
separei, mandei de volta… aí o que eu fiz aqui (apontando no 
desenho as Faculdades da Zona Leste) eu separei, e o Conselheiro 
Martins Filho, disse ‘tem que ser tudo junto!’, daí eu juntei tudo! 

Depois que criou a Unicid.  

Eu voltei para Bragança que começou a ter problemas, não criados 
por mim, mas por parceiros da época, eu prefiro deixar assim, de 
desvio de conduta. Depois, se você desligar eu te conto o que foi. 

Foram diversos os momentos em que Veronezi solicita que o 

gravador seja desligado ou que não seja transcrito partes das narrativas, em geral 

ligadas a comportamentos de pessoas cujos nomes e atitude foram revelados, 

porém não serão registrados ou publicados. 

Foi quando discordando das atitudes de outro dirigente da instituição 

se desligou de Bragança Paulista.  

Aí, chegou o momento que eu me desliguei de Bragança Paulista por 
questões de foro íntimo, havia um desvio de conduta de algum 
dirigente e eu não fui concorde com algumas ações que estavam 
ocorrendo e me retirei. Retirei-me, ai o pessoal da Zona Leste me 
convidou para voltar, tanto que sou amigo deles até hoje. 

 

 

Criação da UNICID – Fundador 

 

 

Entrevistadora –Tenho uma dúvida com data…  

Veronezi – Eu também tenho algumas…  diz fazendo graça. 

Primeiro eu fui para Bragança… depois eu fui pra Unicid na Zona 
Leste.” No mesmo ano. “Eu já tinha discutido aqui [no Claretiano], eu 
falei: ah, deixa eu ver se lá na Penha o pessoal quer fazer alguma 
coisa. Conclusão eu montei a Unicid.  
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Dois ou três anos depois de sair do Ateneu eu voltei lá, como se 
nada tivesse acontecido e disse: ‘Seu Glady, alguém vai montar uma 
faculdade aqui na Penha, o Ateneu sozinho pela legislação atual não 
tem jeito. Tem o colégio Caetano Corteli, que também é pequeno, 
tem o Liceu Santo Afonso, e o Excelsior, que é no Tatuapé. Se juntar 
os quatro a gente monta as Faculdades da Zona Leste de São Paulo, 
e um não concorre com o outro; montamos uma sociedade, dois ou 
três de cada instituição, eu entro com um participação’, pronto. 
Então… ele topou. Assim nasceram as Faculdades da Zona Leste de 
São Paulo, hoje Unicid. 

 Veronezi foi Diretor do Colégio Excelsior do Tatuapé de 1971 a 

1976. Comprou a parte de um dos proprietários.  

E eu não tinha nada… ai os irmãos Buono… os donos do Colégio 
Excelsior eram os irmãos Buono, não tinha nada com o Glady esse 
Buono Trama, era outro Buono. Claudio Buono, não sei o que Buono, 
e eles, um deles, queria sair, queria vender a parte dele. Esse cara 
vai vender para um estranho?  Para entrar na sociedade, eu comprei 
uma parte do Excelsior de um dos irmãos. 

Por ter efetuado o processo e o negócio da Unicid, Veronezi recebeu 

uma participação. Foi Diretor de Relações Públicas de 1971 a 1975 e Supervisor 

Geral de 1972 a 1976. 

 

 

Universidade do Pará – Fundador 

 

 

Em 1969 o Presidente da República, o General Médici, nomeia para 

ministro da educação o Coronel Jarbas Passarinho. Entram em vigor decretos que 

proíbem manifestação de caráter político nas Instituições de Ensino. Palma assinala 

a “proliferação de Universidades Federais durante o regime militar” De 1965 a 1969 

foram criadas 14, porém nos anos 1970, “a maior expansão se deu no campo da 

iniciativa privada” com a criação de cursos que exigiam “menos recursos para 

instalação, como Filosofia, Pedagogia e Letras”, que foram caracterizados como de 
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má qualidade face ao insucesso dos candidatos nos concursos para o magistério. 

(2005, p. 15 e 16) 

Veronezi conheceu Jarbas Passarinho quando este era Ministro da 

Educação por volta dos anos 1970. A divisão do Conselho Federal, hoje Nacional, 

de Educação no MEC era no 5º andar, no Rio de Janeiro. E, no 4º andar era o 

Ensino Médio: 

Mas não tinha ninguém do ensino médio lá, o andar era vazio. Então 
às vezes eu descia a escada, o protocolo abria as 2, 3 da tarde, e 
assessores começavam depois das 3 da tarde, no 5º andar, então se 
eu queria ler alguma coisa, estudar alguma coisa, eu descia para o 
4º andar, tinha um jogo de sofá lá embaixo, ai eu ficava estudando” 
Ficava lá quando queria ler, estudar, organizar seus papéis. “Eu 
sempre gostei muito de ler, e às vezes eu queria me isolar um 
pouquinho para estudar as coisas que se estivesse fazendo, meu 
tempo era curto.” Uma vez o Ministro passando por lá, o interpelou 
“O Ministro Passarinho, eu não sabia, tinha o hábito de circular pelo 
prédio, alguns andares, depois do almoço. “Um belo dia eu estou ali, 
lendo, e ele me interpelou, perguntou quem eu era, o que eu estava 
fazendo lá”. Veronezi respondeu “Eu sou Diretor de uma faculdade 
em Guarulhos... Mas o senhor não se engane ministro, porque eu 
tenho mais experiência do que o senhor imagina. Comecei minha 
vida com 11 anos de idade como office-boy, fui auxiliar de secretaria, 
fui secretário, professor, já dirigi curso de Química Industrial, já criei 
curso de Química Industrial, tal e tal, eu tenho um pouco mais de 
experiência do que a idade pode parecer”. Ele disse ‘Não me diga! O 
senhor tem tempo?’  Claro que tenho ministro! ‘Vamos até minha 
sala’. Subimos no elevador, no 12º andar onde era a sala dele, pediu 
café no gabinete, ficamos tomando café e falando de educação. 
“Imagina…  Ele ficou surpreso, isso mesmo, que eu tinha 27 anos… 
eu falei à vontade com ele da educação, o que funcionava no MEC o 
que não funcionava… minha opinião, (rindo) e ele ouvindo atento.  

O network é uma relação a qual Veronezi dá muito valor “É...você 

deixa teu rastro bom ou mal…  você paga ou vai receber em benefício!” 

Muito tempo depois, sua relação era cordial com o Ministro  

Oi, como vai Ministro, tudo bem?”. “Tudo bom”. Era uma coisa, não 
íntima… mas… de que ele me reconheceu e tal…  e ai eu já tinha ido 
pra Bragança, já tinha conseguido fazer a suspensão da intervenção 
em Bragança (no Direito), eu não percebia mas o MEC me 
observava. Ai um dia ele me chamou. 
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Jarbas Passarinho era Senador pelo estado do Pará, e chamou 

Veronezi em Brasília para solicitar sua interferência. “Ah! Essa história é muito 

interessante” Queria montar uma faculdade em Belém do Pará, para garantir sua 

reeleição em 1974. 

‘Veronezi, queria uma ajuda sua”, eu disse ‘o que foi Ministro?’ Ele 
falou “Eu estou terminando o meu mandato de Senador, e eu não 
vou ser reeleito, eu estou percebendo que eu não fiz nada pelo Pará! 
Eu disse “O que eu posso fazer? 

--- Preciso que você crie uma faculdade em Belém. 

--- Ministro, eu nem conheço Belém. 

--- Veronezi, pelas informações que eu tenho você é o único doido, 
que já me disseram que é capaz de fazer isso em pouco tempo, e se 
eu não fizer alguma coisa eu vou perder a eleição no Pará.  

--- Bom, vou ver o que eu faço, e tal.  

Peguei o avião, voltei para São Paulo, lembrei-me do Edson Franco, 
que tinha vindo de Belém do Pará para ser revisor da Abril, de livros 
de Estudos de problemas brasileiros. Está vivo até hoje lá. 

Veronezi conta que buscou ajuda com o Edson Franco, juntou-o ao 

Paulo Batista, que era secretário do Makenzie, que também estava insatisfeito, e os 

dois se juntaram ao Secretário da Educação em Belém, na época, e criaram uma 

sociedade.  Depois foram para Belém e criaram a sociedade, registraram em 

cartório, alugaram o prédio.  

Deixei todas as orientações para eles montarem o processo, e vim 
embora para São Paulo. Semana seguinte voltei lá, retomei tudo, 
corrigi algumas coisas e dei entrada do processo no MEC. E está lá a 
UNAMA. 

O Ministro Jarbas Passarinho se tornou Ministro da Previdência, de 

83 a 85, e ajudou a Santa Casa quando Veronezi era Vice Presidente do sogro na 

Santa Casa de Guarulhos. 
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Cena 3 – Nas empresas e nas entidades representativas 

 

 

No Brasil, o General Ernesto Geisel (1974 a 1979), que havia 

participado do movimento político-militar que originou o golpe de 1964, elegeu-se 

presidente por eleição indireta. Seu governo foi marcado pelo processo de abertura 

do regime, embora com repressão às organizações clandestinas e ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 75, entre 

outros, provocou grandes manifestações políticas. Em maio de 78 deu-se a primeira 

greve de operários metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, evidenciando a 

liderança do presidente do sindicato da categoria, o ex-operário Lula.  

Em 1978, o presidente Geisel revogou o AI-5, passo decisivo para a 

redemocratização do país. 

O General João Baptista de Figueiredo (1979 a 1985), último 

presidente militar, em 1979 aprovou a Lei de Anistia nº 6683, de 28/08/1979, 

beneficiando presos políticos, parlamentares cassados, servidores públicos civis e 

militares e representantes sindicais punidos pelos atos institucionais (AIs) dos 

governos militares, permitindo a volta de exilados ao país, e anistiando os 

responsáveis pelos “excessos” cometidos em nome do governo e da segurança 

nacional no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 

1979. Extinguiu o bipartidarismo dando fim a Arena e MDB, formando-se 6 novos 

partidos.  

Houve fortes movimentos de organização da classe operária no ABC 

paulista, região com predominância de indústrias automotivas, com desdobramentos 

em greves operárias ocorridas nos anos 1978, 1979 e 1980.  

Foi criada a Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983, na 

cidade de São Bernardo do Campo para “organizar, representar sindicalmente e 

dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do setor 
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público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho e 

por uma sociedade justa e democrática”92.  

Em São Paulo foi criado o Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980, 

“para promover mudanças na vida de trabalhadores da cidade e do campo, 

militantes de esquerda, intelectuais e artistas”, foi reconhecido como partido político 

em 198293. Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Em 1982, realizaram-se eleições diretas para o Congresso e os 

governos estaduais. Em 1983 formou-se uma frente única que reuniu partidos e 

entidades de oposição numa campanha que tomou o país, reivindicando eleições 

diretas para a presidência da República, era a campanha das "Diretas já".   

Tancredo Neves que havia sido primeiro-ministro de João Goulart, 

em 1985, foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral, derrotando os candidatos 

governistas. Faleceu antes da posse. O Vice-presidente, José Sarney assumiu o 

cargo de 15/03/1985 a 15/03/1990.  

No campo da indústria nacional, o governo reedita o PND - Plano 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, buscando a autossuficiência do 

país nos insumos básicos (siderurgia, metais, petroquímica, papel e celulose, 

cimento, farmacêuticos) e a exportação da produção excedente. 

Ao final dos anos 1970 o crescimento e a diversificação da 

agropecuária e agroindústria começam a impactar a formação do parque industrial 

do Estado de São Paulo, aprofundando o avanço de cidades afastadas da capital 

paulista, processo continuado na década de 80, sobretudo através das indústrias 

metalúrgicas e mecânicas, presentes com destaque entre outras, na cidade de 

Guarulhos que contribui bastante com a concentração industrial próxima à Região 

Metropolitana. (Barros, 2011) 

No campo educacional, as instituições públicas tiveram seu número 

estagnado de 1970 a 2004 enquanto o número de instituições privadas cresceu mais 

                                                           
92 Dados do Portal da Central Única dos Trabalhadores, disponível no link http://www.cut.org.br. 
93 Dados do Portal do Partido dos Trabalhadores, disponível em http://www.pt.org.br 

http://www.cut.org.br/
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de 300% e de cursos 6,5 vezes desde 1970, suprindo a lacuna deixada pelo ensino 

privado, e atendendo a demanda crescente por vagas no ensino superior. 

Consequentemente em 1980 foi criado o CFE - Conselho Federal de 

Educação órgão responsável por analisar as propostas de abertura de instituições 

privadas de ensino superior, cujo número cresceu até 1985, quando as autorizações 

para aberturas foram restringidas pelo CFE. (Castro, 2013) 

Já no contexto da democracia, com o Congresso eleito em 1986 

reserva-se à União a competência de legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional, o que culminou com a promulgação da Nova LDB 9394/1996. 

Fica estabelecido à União deliberar a lei, e ao MEC viabilizar sua prática por normas 

e regulamentações 
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De quem estamos falando 

 

 

 

 

 

 Casa Poli – O alavancador de negócios 

 

 

Durante essa ativa atuação, com o passar do tempo e as 

discordâncias, em 1976 Veronezi fica desestimulado e acaba abandonando a área 

de educação. “Meu desligamento aconteceu [...] no campo empresarial, porque eu 

resolvi que a minha vocação não era a educação, da forma como era conduzida.” 

Quando Veronezi se desligou das atividades em Bragança seu sogro 

o convidou para trabalhar com o cunhado na Casa Poli.  
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Minha relação com meu cunhado era muito boa. Muito boa! Ele me 
ajudou em várias coisas. Ele ia comigo para Brasília, pro Rio de 
Janeiro, um companheirão. Não tínhamos uma relação oficial de 
sociedade aqui, ou em qualquer outra instituição. Havia o fato de eu 
estar um pouco desencantado com a área de educação, o “Tio Xico” 
irmão do meu sogro já estava um pouco cansado, meu sogro 
também, aí eu retomei com meu cunhado e modernizamos a Casa 
Poli. 

Com o casamento, em 1970, se aproxima de uma das famílias 

tradicionais da cidade, que possuía imóveis e uma importante casa comercial na 

cidade. Explica sua importância para a localidade. 

A Casa Poli tem como origem a primeira casa comercial da cidade de 
Guarulhos, que era do pai do seu sogro. “O avô da minha mulher, em 
1916… fundou a primeira casa comercial da cidade de Guarulhos, 
que era … aqui do lado, depois da garagem de ônibus… depois é 
que ele foi para a Rua Dom Pedro. Porque era uma coisa diferente, 
tinha … troca de animais… por exemplo… o pessoal vinha de … 
Jacareí… para ir à São Paulo vender … ou fazer alguma coisa, ou 
comprar… vinham de carroça, péc, péc, péc… então deixava os 
animais deles descansando aqui, sendo alimentados…  O avô da 
minha mulher emprestava outra parelha, eles iam para São Paulo, 
fazia o que tinham que fazer, os animais ficavam descansando… 
banho, alimentação, tal, às vezes ficava de um dia para o outro, não 
sei a temporalidade, eu não sei… quando eles voltavam devolviam 
os animais e pegavam os animais deles… era uma muda de animais, 
entendeu? Então ele vendia de tudo… fumo, vinho, canela… Ai 
quando eu comecei a namorar a Maria Dirce, eu não tinha nada a ver 
com a casa de comércio. 

 

Figura 19 - Propaganda da Casa Poli e Referência no livro de Noronha 

 

Fontes: Referência no livro de Noronha (1960) e Propaganda na Revista Siga, 30 anos depois. 
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Trabalha na Casa Poli de 1976 a 1981 quando concomitantemente 

foi Presidente da Associação Comercial de 1978 a 1981, como resultado de “ter 

aceito o desafio na área comercial... Não preciso te dizer que dois anos depois eu já 

era Presidente da Associação Comercial: 

Eu participava das discussões do comércio da rua central da cidade. 
Eu tinha um pouco mais de preparo que a maioria dos comerciantes, 
a maioria não tinha formação, escolaridade um pouco mais 
avançada, então isso foi me dando um destaque entre eles… foi 
surgindo uma liderança natural.   O meu sogro tinha sido Presidente 
da Associação Comercial e o Anunciato Thomeu o sucedeu, ai o 
Anunciato, que tinha sido meu colega no Ateneu Ruy Barbosa, me 
convidou pra ser vice dele, numa sucessão do meu sogro, entendeu? 
Ou seja, a Casa Poli, que era uma casa com destaque, tinha que ter 
um representante lá, que fui ser eu. Como eu comecei a inovar uma 
série de procedimentos lá dentro, naturalmente me tornei Presidente.  

Os valores inculcados e identificados por meio de suas marcas 

pessoais, tais como a amizade, os relacionamentos e capacidade de colaboração, já 

citados, se refletem nessas narrativas. Percebe-se a amarração entre os cargos e as 

relações pessoais e políticas mantidas por Veronezi: 

Havia uma disputa entre Associação Comercial e Clube dos Lojistas. 
O Amilton Fiorin era Presidente do Clube do Lojistas… chamei e falei 
‘vamos fazer o seguinte o Clube dos Lojistas faz todas as 
festividades, Dia do Comerciante, Jantar de fim de ano, e a 
Associação Comercial defende os direitos dos comerciantes, não sei 
o que. Nós dividimos isso e ficamos unidos, um apoia o outro.’ Ai foi 
um tempo de evolução. A história de somar. Fazer a sinergia! 

Perguntado sobre o aparecimento dessas habilidades de liderança 

“era natural. Eu nem percebia isso!”. E finaliza: 

Não preciso dizer que a Casa Poli se transformou numa casa 
moderna, com self service, e com o tempo nós fomos comprando 
algumas coisas da vizinhança, e eu transformei a Casa Poli no Poli 
Shopping. 

Além da liderança “nata”, o caráter vitorioso está implicito no 

enunciado, ressaltando outra de suas marcas. 



194 
 

 

  

No livro comemorativo dos 40 anos da UnG é comentada a participação do seu 

cunhado na sociedade na Farias Brito, quando Veronezi voltou como diretor e 

montou o Centro Integrado.  

Nessa ocasião, eu propus que o meu cunhado entrasse comigo na 
sociedade, aí ele veio, e participou um pouco dessa sociedade. 
Então, meu cunhado ficava na Casa Poli, eu ia para lá sete da 
manhã, [...] trabalhava lá a manhã inteira, à tarde eu vinha para a 
Casa Poli e Farias Brito. OK? Dava uma passada lá, via as coisas, 
precisa disso, daquilo, e pápápápá... participava, mas ele ficava lá. 
Aí, com um trabalho que eu fiz na LTP, que teve um resultado 
financeiro muito bom, resolvemos construir o Poli Shopping onde era 
a Casa Poli. 

Farias Brito e Casa Poli eram próximos. Hoje UnG e Shopping Poli. 

Trajeto a ser percorrido a pé, realizado pelo “calçadão”, onde funciona o centro 

comercial da cidade. 

 

Figura 20 - Casa Poli (no círculo). Ao fundo Colégio Claretiano (no quadrado) 

Fonte: Noronha (1960).  Guarulhos Cidade Símbolo 1560-1960 
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 Lista Telefônica Paulista – O recuperador de empresas 

 

 

O Veronezi gestor já se fazia presente pelas atividades na Casa Poli 

e na Associação Comercial. Quando da sua Presidência criou a revista ACIG.  

Quando eu não quis mais ser Presidente, abriu-se a sucessão e eu 
não quis apoiar ninguém, deixei aberta, ganhou o Dargan,com quem 
eu não tinha relação, nem boa, nem má. Só que ele começou a ter 
umas tendências eleitorais e eu não quis deixar essa revista com ele, 
então eu montei uma [outra] revista, chamava-se SIGA, que era mais 
ou menos parecido com ACIG. SIGA… entendeu?  

Veronezi teve uma gráfica para imprimir a revista “se me aparecia 

uma boa oportunidade…” 

É característica dos empreendedores a capacidade de identificar e 

aproveitar as oportunidades. Fundou a revista “SIGA”, o Jornal “A tribuna”, teve uma 

empresa gráfica que veio com os negócios do Dr. Sidney Blois da LTP para imprimir 

os cartões de Natal dos “Pintores sem mãos”, e embora atuando no ramo 

educacional, se aproximou do ramo de shoppings acompanhando a demanda da 

cidade. Hoje, tem campus da universidade em dois shoppings.   

A atuação em ramos diferentes, sobretudo a verticalização dos 

negócios, gera negócios em cadeia criando oportunidades. Aproveitá-las é marca de 

Veronezi e requisito do mundo dos negócios. 

Foi vice-presidente da ANEVIM – Associação Nacional de Veículos 

de Informação, de 1984 a 1986, provavelmente em virtude da sua atuação na LTP, 

jornal e revistas. Porém, não foi solicitado a falar sobre o assunto nas entrevistas, 

assim há uma lacuna sobre essa fase. 
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O tom vital das suas aparições em revistas é a sua autopromoção 

bem como a promoção de seus negócios. As imagens de superação e vitória 

construídas ao longo do tempo são expostas ao público das revistas, que são 

regionais.   

  Esses exemplos denotam outra marca importante, a sua habilidade 

em se manter na mídia local, em revistas ou jornais da cidade, nas quais faz 

propaganda da universidade, dos shoppings e de suas ações e relações políticas.  

Nessa época surgiu um negócio que afetaria a situação financeira da 

família, permitindo novos vôos, a LTP – Listas Telefônicas Paulistas, intermediada 

por Roberto Vidal agente de listas telefônicas, vendedor de anúncios, e que 

apareceu na vida de Veronezi por ter sido ligado ao Dr. Sidney Blois, que faleceu.  

Ouve um momento em que o Vidal me procurou… o Dr. Blois, 
proprietário da LTP precisou fazer uma capa, que era um papel mais 
grosso, e a impressora plana dele tinha quebrado. E eu, parei todo o 

Fonte: Arquivo pessoal da secretária de Veronezi 

Figura 21 - Promoção em revistas 
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serviço da minha empresa e fiz essa capa para ele, a pedido do Vidal 
e do Dr. Sidney Blois. Porque aí… ele disse para Dona Erotildes [sua 
esposa] que se um dia ele morresse ela tinha que procurar o Vidal, 
que era uma pessoa que ela podia confiar. Ele faleceu. Aí a Dona 
Erotildes foi ao Vidal, que fez referência a mim e ela resolveu e falou 
‘Quero falar com o Veronezi’. ‘O que é Dona Erotildes?’ ‘É isso, isso, 
isso’.  Veio ela aqui uma noite, ela e o Vidal, me pediram para eu 
fazer a cisão da empresa para salvar os bens pessoais dela. Tinha 
uma dívida de 4 milhões de dólares e ela só queria salvar os bens 
dela. Isso foi numa noite, no dia seguinte eu cheguei lá as 11 da 
manhã, ao meio dia já era dono da empresa. 

Perguntado se fez uma análise do negócio conversando com quem 

estava ali:  

Assim mesmo. Como que é, o que não é, o que que falta, qual é? 
Pum, pum, pum! (Batendo na mesa a cada sílaba).  Falei ‘dá para 
fazer!’ A tarde, voltei.  Ai tinha uma lista que tinha que entregar, que 
era do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano. A 
lista estava por fazer.  A renda dessa lista se fosse entregue, daria o 
suficiente para pagar as dívidas, entendeu?  

Voltando ao conceito de ethos, essa forma de interpelação, ou 

posicionamento, como aqui descrito, faz presente a imagem salvacionista do 

empresário. 

Passa então a contar com empolgação como solucionou os 

problemas da empresa:  

Eu falei, bom… eu entrego essa lista… tomei um dinheiro 
emprestado… Me lembro até o quanto foi… nós devíamos… a 
empresa devia pra Fábrica de Papéis Suzano do Feffer... Leon Feffer 
… devia  320 mil. E eles pararam de entregar papel. Fora as outras 
dívidas de banco, não sei o que, não sei o que… Eu pedi pro Maluly 
Neto, então Deputado Federal, que era amigo do Leon Feffer me 
levar lá. Cheguei lá… ‘A eu sei que o senhor está assumindo a lista, 
e tal’ Lá em Suzano. “Pois não, o que o senhor deseja’. Eu vim aqui 
para pagar o senhor. ‘Bom, muito prazer em recebê-lo!’. ‘Só que tem 
o seguinte’ …  

– Eu vou pagar o senhor em 4 parcelas de 80 mil! E o primeiro 
cheque eu dou agora.   (Silêncio). Tá feito?  Só que tem uma 
condição… Você libera uma máquina para mim, para fazer papel… 
preciso entregar essa lista. Daí o Maluly fala assim: 

-- Você pode confiar no Veronezi e eu avalizo! Falei: 
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-- Vou fazer mais por você, eu te deixo os 4 cheques. Eu vou honrar 
esses cheques.  Ele falou: 

-- Olha meninão, eu já tinha ouvido falar de você e estou gostando, 
pode contar comigo. 

 Pegou o telefone ligou pro chefe de produção dele, perguntou “como 
nós estamos aí e tal... pega a máquina 3 para e faz papel só para 
LTP, até terminar todo o pedido deles, o suficiente para eles 
entregarem a lista. Na hora! Resolveu o problema e aí tocamos a 
vida. A Dona Erotildes ficou um tempo ali comigo sabe, porque é 
difícil ver eu ali… eu deixava ela ficar lá um pouco, e tal, e aí depois 
ela saiu, tocamos a vida, e em 87 vendi a empresa para a Listel.  

Foi vice-presidente da ANEVIM, associação criada por ele para 

representar os empresários pequenos do setor de 1984 a 1986. 

Manteve essa representatividade enquanto atuou na LTP, de 1983 a 

1986, quando a vendeu. O dinheiro ganho na transação foi aplicado na Casa Poli. 

 

 

Cena 4 – Farias Brito – Diretor 
 

 

Enquanto ativo na carreira empresarial, não abandonou seus 

contatos da área de educação em Brasília, a cada três quatro meses fazia visita aos 

Conselheiros, seus amigos “cuja amizade eu não perdi.” 

Assim pode contribuir quando o antigo Claretiano, agora Faculdade 

Farias Brito, precisava de ajuda com processos no MEC, como quando houve um 

reconhecimento do curso de Psicologia Clínica: 

… se não foi reconhecimento foi autorização, e eu ajudava muito a 
conselheira Nair Fortes a redigir pareceres, e ela, ladina e sabida que 
era, mineirinha de Além Paraíba, me deu para fazer o parecer. Ela 
queria saber qual era o meu, espírito, o meu caráter. Hoje eu 
percebo isso com a idade. Era garotão, eu fiz um parecer 
maravilhoso, eu destaquei títulos pros professores. Elogiei e disse 
que o curso tinha que ser aprovado, ou reconhecido, coisa assim. 
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Quando um deles foi agradecê-la, ela disse que tinha que agradecer 
a mim, porque eu que tinha feito o parecer. Ela tentava uma 
reaproximação, entende?  Mulher inteligente!” Os sócios do Farias 
Brito começaram “a se perder um pouco. Quanto à legislação, quanto 
a uma porção de coisas, eles não acompanhavam tanto... eu não 
diria que eram incompetentes, eu diria que eles não acompanharam 
a evolução.  Chegou um momento em que estavam na eminência de 
aprovar um curso de enfermagem… cujo relator era o Profº Milani, da 
PUC do Rio Grande do Sul. Foram me procurar, dois dos sócios 
remanescentes foram me procurar na Casa Poli e me pediram ajuda. 

O curso de enfermagem citado existe até hoje na UnG. 

Eles perceberam que eu não era agressivo, e que nunca ataquei a 
instituição pela posição pessoal de sair que havia tomado, e que eu 
mantinha relações com aquelas pessoas, foram me procurar, por 
conta do curso de enfermagem. E aí, lá na Casa Poli mesmo, eu 
liguei pra Brasília na frente deles… o conselheiro Milano, Profº José 
Carlos Milano, da PUC do Rio Grande do Sul, estava em reunião de 
câmara, atendeu dona Aurelina, funcionária antiga do CNE, eu pedi 
para dizer que era eu que estava no telefone, que era urgente, ele 
veio ao telefone e [...] perguntei se ele estava com o curso para 
relatar… ele disse que iria relatar a tarde, e que estava uma porcaria 
de processo, e que ele ia reprovar, não ia autorizar. Ai eu pedi para 
ele:  

-- Professor, não dá para o senhor segurar esse processo? Se for o 
caso o senhor relata amanhã. Eu vou tomar um avião e vou falar aí 
com o senhor.  

Aí ele brincou comigo: 

--- Se me paga a janta! 

--- Pago. 

--- Naquela brincadeira toda… tomei o avião… levei um deles comigo 
para não achar que eu pudesse sabotar, ou haver erro de percurso…  
Conversei com o conselheiro Milano, pedi o processo de volta. Então 
eu disse: Professor, o processo não está bem montado, porque 
condições eles tem!  É uma questão processual. Me devolve o 
processo! Ele falou assim: 

--- Como eu te devolver! O que eu despacho? Não tem requerimento 
de vocês, o parecer está pronto! 

--- Professor o senhor fala que nós tivemos um despacho 
interlocutório… (risos) Me veio na cabeça isso…  
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--- O senhor é malandro…  

--- Então, o senhor me devolve o processo, eu devolvo pro senhor 
durante esse mês! Daí se o senhor quiser dar pau dá. 

Daí voltei para Guarulhos, contatei meus professores e amigos da 
faculdade de medicina de Bragança, trouxe alguns como corpo 
docente aqui, fiz um convênio com o Hospital Stela Maris e com o 
Hospital Pio XII, que era do Gino Pannochia, meu amigo, processo 
bonito, arrumadinho, fui levar para ele no Rio Grande do Sul. 

... Fui. Ele aprovou. Voltei pra Casa Poli quietinho, não falei nada 
para ninguém. Nem a passagem de avião eu cobrei. 

Passou uma semana o Ailton e o Profº Varésio foram à Casa Poli e 

fizeram um convite para ele voltar para a Farias Brito: 

--- Veronezi, você precisa voltar. Precisamos de você, e tal…  

Veronezi conta um detalhe da história que é particular, com o 

gravador ligado “não é comprometedor mas você não transcreva”. Não foi transcrito, 

embora não nos pareceu necessário. “Daí eu voltei. E cá estou!” 

Voltou e montou todo o processo para transformar a Faculdade 

Farias Brito em Centros Integrados atuando como diretor.  

O que eu fiz… o professor Newton Sucupira, na época propôs e 
aprovou no CNE uma legislação nova, com base nela foi  criada a 
Unifort, de Fortaleza, que, era muito mais concreto se você 
apresentasse projetos inovadores, e tal. Então, eu vim com um 
projeto inovador, então a primeira instituição que entrou direto já com 
várias faculdades e se tornou Centro Integrado fui eu, referente às 
Faculdades Integradas Santo Antônio e Faculdades da Zona Leste 
de São Paulo, hoje Unicid. 

 

Veronezi ainda ajudou ou incentivou outros proprietários particulares 

a desenvolver suas instituições no ramo: 

Tinha um homem, que era procurador de várias escolas, montava 
processo, era um expert nisso. Foi quem montou o primeiro processo 
de criação das Faculdades Farias Brito. Chamava-se Aluísio Neves. 
Um dia eu e o Aluísio Neves, ligamos pro Professor Mesquita, da 
São Judas, que morava na Paes de Barros, fui almoçar com ele num 
domingo… convenci o professor Mesquita a montar a Faculdade São 
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Judas Tadeu. Ele não queria fazer, nem Dona Alzira. Quem queria 
era o Emilio, genro deles e a Ana Maria, uma das filhas. Eles não 
queriam. Estavam felizes e satisfeitos com o colégio. Você imagina, 
estimulei a concorrência! Teve outro processo depois no qual 
trabalhei, a FACTA – Faculdades do Tatuapé – que a FMU comprou. 
Eu tinha participação societária nas Faculdades Zona Leste. Me 
pediram para montar a faculdade do Tatuapé. Para meu orgulho e 
satisfação o conselheiro que o relatou, professor Abgar Renault, 
disse que foi o processo mais bem feito que já tinha visto. Quer dizer, 
eu peguei o meu concorrente e fiz o processo dele melhor do que o 
meu. O pessoal me pedia, eu ajudava. Fornecia professor... 

Não era remunerado para isso nem o fazia em nome de alguma 

entidade. “Ia lá pegava de noite, de domingo... Amizade, amizade mesmo!  

O valor da amizade é ressaltado novamente, e outro posicionamento 

seu é apresentado, marcando-o como o estimulador de concorrência: 

É por isso que eu consigo ter um diálogo com todas as instituições 
de ensino, nunca fiz nada contra ninguém. O ENIAC, primeiro prédio 
que ele funcionou, foi alugado por nós. Este prédio onde funciona o 
prédio da Pós-Graduação [da UnG].  O ENIAC começou lá. Eu 
aluguei o prédio para eles. Parece uma loucura? Não tem problema 
nenhum, você concorrer pela qualidade você estimula a criatividade, 
entendeu? Não tenho nenhum problema nessa ordem! 

Foi diretor da Faculdade Farias Brito e dos Centros Integrados de 

1979 até 1986, simultaneamente atuou no SEMESP – Sindicato das mantenedoras. 

 

 

SEMESP – órgão de representação 

 

 

Nas visitas para entrevistas, constatamos que diversos alunos da 

UnG trabalham como funcionários da empresa. Perguntado sobre empregar alunos 

Veronezi nos conta o caso da instituição de bolsas de estudo, que defendeu na 

Federação dos Trabalhadores naquela época de SEMESP:  
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Quem inventou esta história de dar emprego, ou melhor, dar bolsa de 
estudos para quem trabalha nas instituições fui eu e o Geraldo 
Mugayar. Vou dar nome aos bois. Eu sou fruto disso. Tive que 
trabalhar numa escola para ganhar a mensalidade. Quando me tornei 
um dos líderes do campo da educação, discutia as cláusulas dos 
acordos salariais, dos acordos sindicais, com o Presidente da 
Federação dos Trabalhadores, o Geraldo Mugayar, e um dia eu falei:  

--- Geraldo, porque que você não coloca uma cláusula aí, porque 
você não precisa dar aumento em dinheiro, não sei o que… Que todo 
o estudante, que todo o trabalhador da entidade e seus filhos terão 
direito a bolsa de estudos da instituição.  

--- Esse pessoal não vai aceitar…  

--- Ponha! Eu estou lá do outro lado, eu vou discutir com os meus 
pares, coloca isso… aí você coloca um monte de outras exigências 
absurdas, a gente vai tirar as absurdas e vamos deixar essa! Assim 
foi, e o resto do país começou a imitar, hoje em todo Brasil há esse 
acordo salarial, para o trabalhador e o seu filho terem direito a bolsa. 

Isso aconteceu quando era diretor dos Centros Integrados Farias 

Brito, e representava também o SEMESP, da qual participou da fundação. Era o 

Presidente da Comissão de tratativas dos acordos salariais junto ao Sindicato dos 

Professores. 

Eu era o Vice-Presidente, e Presidente da Comissão de Acordo 
Sindical, e presidia a comissão. Fazia uma marotice… antes da 
reunião almoçava com meu adversário, perguntava: ‘Geraldo, até 
onde pode chegar?’ Ele perguntava até onde eu poderia chegar. A 
gente discutia individualmente para ir para a reunião com algum 
balizamento. Aconteciam coisas engraçadas. Às vezes meu pessoal 
ou o dele queria já ceder antes do limite que nós tínhamos 
estabelecido (risos) daí eu segurava, porque era possível conseguir 
mais. 

Sobre sua atuação no SEMESP 

Eu acho que a educação ganhou muito com isso. Acredito ter 
contribuído. 

Quando Veronezi coloca que é “fruto disso”, referindo-se a trabalhar 

em troca dos estudos, remete à marca do esforço pessoal que fez na adolescência e 

no qual acredita. Na UnG existe um programa em que os alunos trabalham como 

estagiários em suas áreas de graduação.  O livro de comemoração dos 30 anos 
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(2000, p.17) sustenta que o programa realiza “o sonho do curso superior” e que 

“valorizar a persistência e a vontade de vencer dos jovens faz parte do ideário da 

instituição”. Nota-se assim que, a marca do fundador é também a marca da 

instituição fundada, representando sua cultura organizacional. 
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4.3. ATO TRÊS – O ADMINISTRADOR 
 

As pessoas me chamam de empresário. Eu não sou 
empresário, sou empreendedor, e prefiro 

o título de ‘professor’. É diferente. Eu digo 
que eu sou professor de formação, 

educador por natureza, e empreendedor 
por consequência. 

Antonio Veronezi 

 

 

Rastreando e delineando a trajetória de Antonio Veronezi, 

procurando apreender suas características e dos grupos com que convivia que o 

apoiava ou não, identificamos uma carreira extensa no campo educacional, ora 

como professor, ora como diretor ou fundador de faculdades e universidades, outras 

vezes em órgãos representativos de seu setor, como criador ou gestor. 

Porém, como citado, atentamos – para além do perfil de professor - 

para a vertente do administrador de empresas, e identificamos características 

próprias a esta profissão, que foram adquiridas na prática da gestão dos seus 

negócios ao longo tempo, e empregadas na atuação como representante do setor e 

na universidade como Chanceler.  Bem como identificamos características próprias 

de um empreendedor. 

 

 

Cena 1 – Gestão e Representatividade no setor educacional 
 

 

No Brasil, a eleição de 1985 via Colégio Eleitoral, marcou a 

passagem do autoritarismo às forças democráticas representativas da sociedade 

brasileira. O governo Sarney instalou uma Assembleia Nacional Constituinte que 
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outorgou ao país sua mais recente e atual Constituição em 1988, conhecida como a 

Constituição Cidadã, revista em 1993. 

O governo Sarney transmitiu o cargo em 1990 ao primeiro 

presidente eleito pelo voto direto após 1964, o senhor Fernando Collor de Melo 

(15/03/1990 a 02/10/1992). Do ponto de vista econômico seu governo ficou marcado 

pelo processo de liberação e abertura econômica, do ponto de vista político, o 

presidente foi cassado via Congresso Nacional. Assumiu o vice-presidente eleito, o 

Sr. Itamar Franco (29/12/1992 a 01/01/1995) cujo governo ficou marcado pela 

tolerância política e pela implementação do Plano Real, plano econômico que 

permitiu o domínio da inflação que assumira taxas insuportáveis.  

A abertura política ocorrida em 1995 corresponde ao mais 

importante acontecimento da história do Brasil nos últimos tempos, segundo 

convicção de Arcénio Corréia.94 

O Ministro da Fazenda de Sarney, o sociólogo Fernando Henrique 

Cardoso foi eleito seu sucessor (1995 a 1999) devido ao sucesso do plano 

econômico implantado, o “Plano Real” que estabilizou a economia. Com o êxito das 

medidas econômicas concebidas, seu maior desafio foi manter a estabilização da 

moeda e promover o crescimento econômico, num quadro internacional adverso, e 

com sucessivas crises econômicas externas. Embora criticado pelo seu programa de 

privatizações, foi reeleito para um segundo mandato (01/1999 a 01/2003).  

No campo da indústria nacional, em 1990 ocorre rápida abertura 

econômica com crescimento da internacionalização, reestruturação produtiva, 

inovação tecnológica de comunicação e informática. A indústria aumenta sua 

produção em cidades mais distantes do estado (Norte e Nordeste). A fase de 

desconcentração acompanha a dispersão em diversos municípios da Região 

Metropolitana, porém Guarulhos continua sendo industrialmente importante, como a 

própria capital. 

                                                           
94CORRÉIA, Arcénio Eduardo. A frente liberal e a democracia do Brasil: “1984-1995”. 2.ed. São Paulo: Nobel, 
2006. 
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Em 1990 destacam-se os ramos que exigem qualificação de mão de 

obra e serviços de alto padrão, havendo incremento da indústria de média alta 

tecnologia. 

Em 1996, dentre os municípios com maior quantidade de 

estabelecimentos industriais aparece primeiro São Paulo, seguido de Guarulhos e 

em sétimo Itaquaquecetuba. 

Em 2000 o Estado de São Paulo segue com papel preponderante na 

produção industrial, com tendência de redução na participação em relação ao 

território nacional e na contribuição para a economia brasileira, mas não é 

suplantada a importância das indústrias da capital e do seu entorno. 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

 

 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito que fora 

fundada em 1970, no lugar do antigo Colégio Claretiano, onde foi construído um 

complexo educacional, em 1982 é transformada em Centros Integrados de Ensino 

Superior Farias Brito e, em 1986, é reconhecida como Universidade Guarulhos.  

De 1987 até 1993 Veronezi exerce a função de reitor da 

Universidade Guarulhos. Simultaneamente continua trabalhando na Casa Poli, onde 

iniciou carreira no comércio, a convite do sogro, com quem tem uma relação muito 

profunda.  
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Em 1989 a Casa Polli foi transformada em Poli Shopping tendo 

Veronezi como um dos seus fundadores, dando origem a entrada da família no ramo 

de centros de compras, tornando Veronezi e posteriormente seus filhos, 

controladores da Companhia General Shopping, grupo que administra shopping 

centers. Em 1998 o grupo inaugura o Shopping Internacional Guarulhos: 

Em 89 estávamos inaugurando o Poli Shopping. Aí o pessoal me 
chamava de louco, porque a inflação era 10% ao dia, fábrica de 
etiqueta, lembra disso? Todo dia passava lá alguém e dizia 
‘Veronezi, você devia aplicar o dinheiro no banco, está construindo… 
você é louco!’ Falava, não, não, sou louco não… Fui na contramão. 
Fui na contramão. Chegou um dia todos tinham 50 reais na conta e 
eu também, mas eu tinha um negócio e um patrimônio…  

O dinheiro ganho na transação da venda da LTP foi aplicado na 

Casa Poli que foi transformada em shopping. Em frente ao shopping, o lado oposto 

da Rodovia Presidente Dutra, foi inaugurado em 2001 o campus Dutra, onde 

funciona o Hospital Veterinário, que dá alta visibilidade à universidade. 

A cidade inteira… achou que eu tinha informação privilegiada, porque 
eu fiz a campanha do Fernando Collor na cidade, me tornei amigo 
dele, e eu fiz toda esta contramão, o povo: ‘não é possível né? 
Veronezi sabia que isso ia acontecer!’ Sabia nada! Vai explicar que 
você não tem informação privilegiada! Não foi um negócio que fiz de 
repente, comecei em 87, 88, já era uma obra iniciada. Entendeu? 

 

Figura 22 - Obras do Shopping Internacional. À esquerda com o sogro. 

 

Na imagem aparece com o sogro, por quem tem alta consideração.  

Fonte: Arquivo pessoal de Veronezi 
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Meu sogro vai fazer 100 anos, é de 1918. Vamos fazer o centenário 
na Casa Poli e ele vai fazer o discurso. Eu falo pra ele “Antes disso, 
não morre não!” 

E olhando atentamente para a obra na fotografia: (Fig.18)  

Grandíssima obra... (Rí, orgulhoso) Não tinha asfalto “Nada!! Fiz 
tudo!” 

Em 1992 foi vice-presidente da Santa Casa.  

O meu sogro foi Presidente e eu vice dele ...nós estabelecemos um 
plano de envolvimento dos médicos, pegamos cada serviço e demos 
para um grupo de médicos, por exemplo [cita a área e o nome dos 
médicos] esse pessoal foi desmontando seus consultórios e atendia 
na Santa Casa e dava uma percentagem dos atendimentos para a 
Santa Casa. Tinha o médico de tempo integral e recebia um 
percentual, isso foi muito bom para a Santa Casa. O ministro da 
Previdência foi lá e perguntou porque o pessoal das Santas Casas só 
pedem dinheiro e vocês só me chamam para inaugurações? E 
mandava o pessoal das outras [Santas Casas] para ver como a 
gente fazia. Boa administração, pega os médicos e traz os pacientes 
para cá, a Santa Casa cresceu, construiu um hospital... não 
remunerados, nem eu nem meu sogro, ele passava o dia lá e eu 
passava três vezes por semana. Dr. Roberto Vaz meu amigo até 
hoje, coordenava o trabalho dos médicos. 

 

Foi presidente da ANUP de 1992 a 1995. Torna-se Presidente do 

Conselho de 1996 a 2001. Neste ínterim, em 1995 cria em Guarulhos o “Jornal 

Tribuna”, e depois disso não teve vínculo com nenhum outro jornal. 

A cidade tinha dois jornais completamente de esquerda e 
tendenciosos, o Olho Vivo e a Folha Metropolitana, na época 
Guarulhos News. Eu achei que a cidade precisava de um jornal 
neutro que falasse a verdade e não fosse loteado pelo poder público 
nem de um lado, nem de outro. Daí criei a Tribuna de Guarulhos, que 
era semanal, depois passou a ser diária. Ai chegou o momento em 
que o prejuízo era muito grande. Não queria que fosse viável como 
um negócio, mas estava dando muito prejuízo e tive que parar. 
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Política partidária  
 

 

Veronezi foi Presidente do Diretório Municipal do PFL, partido pelo 

qual foi candidato em 1998 a Deputado Federal e no qual elegeu seu filho Victor 

como Vereador.  

Quanto a ter perdido a disputa para Deputado Federal: “Não tive 

sucesso! Se não me querem em Brasília, não vou!” 

Perguntado o motivo de se candidatar alegou: 

Era 1998, eu já discutia muito as questões da educação com 
Deputados, Senadores, com Ministros, e às vezes eu ia para as 
comissões né, e fazia determinadas propostas, e o Deputado ia com 
a melhor das intenções, defender uma proposta minha, em 
determinada comissão. Só que chegava um ponto em que ele não 
tinha o domínio suficiente para levar adiante, e as propostas não 
andavam! Então um dia eu decidi. Eu falei: eu vou ser candidato a 
Deputado e eu vou discutir as propostas dentro do Congresso! OK? 
E não quis fazer acordo com ninguém para não ter o rabo preso com 
ninguém, para poder entrar no Congresso com independência! Isso 
fez com que eu não fosse eleito por mil e poucos votos. Se eu 
tivesse feito qualquer tipo de acordo com qualquer Deputado 
Estadual, que tivesse mais de mil votos, mas eu não quis ficar 
comprometido com alguém que no futuro pudesse me cobrar 
questões pelas quais eu não queria ter. E confiei muito que eu seria 
eleito! Entende? Eu achei que era o momento que eu podia ser eleito 
e poderia prestar uma grande contribuição ao país!  

Conta Veronezi que discutiu texto da LDB:  

Porque eu discutia, sabe, com gente grande, sabe, lá na LDB, quem 
discutiu, fui eu!  Na hora que a Constituinte foi feita, quem discutiu as 
questões da educação com o Collor, com o pessoal, fui eu! 
Entendeu? Eu queria discutir com legitimidade! Queria ser um 
congressista que representasse o meio educacional! Sem puxar 
brasa para minha sardinha, para cuidar da floresta como eu digo, não 
da árvore! 

Transparece nos trechos narrados, quando Veronezi era Presidente 

da ANUP, e defendia os interesses das universidades particulares, uma forma 
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importante de interpelação, a da relação de poder. Fica evidente a influência que os 

lobbies exercem sobre as autoridades e instâncias públicas: 

Fernando Collor de Melo, isso você pode até escrever… o dia em 
que ele estava promulgando a LDB, constava da LDB que as 
universidades públicas teriam autonomia, não sei o que, não sei o 
que, públicas…. eu estava jantando com alguns amigos, e eu tinha 
um ajudante de ordens dele, Lucas Urrú, já falecido, que era meu 
ponto de ligação com ele, como eu sabia que estava para ele 
promulgar a lei, pedi para ele me trazer para ver, e eu e mais alguns 
pares lemos e vimos aquilo. Eu disse: ‘Você vai agora lá’. Eram dez 
horas da noite…  

--- O presidente está lá ainda? 

--- Tá. Ele vai assinar esses papéis hoje. 

--- Então você vai lá, por favor, e diga para ele que eu pedi para ele 
tirar a palavra “públicas”. As universidades públicas ou privadas 
devem ter a mesma autonomia! 

Olha só como é feita a lei no país! E ele tirou a palavra. Se eu [grifo 
da autora] não tomo essa atitude as universidades públicas teriam 
autonomia e as privadas não. Ficaria tolhida a criatividade dessas 
instituições! 

É do lugar de representatividade – aqui, como presidente da ANUP - 

que emprega em muitas das suas narrativas, a expressão “eu”. 

Existem alguns conflitos cronológicos, neste relato. A memória 

sujeita os relatos a que isso aconteça como justifica Veronezi: “Exatamente o ano 

não lembro, mas esses são os fatos como aconteceram”. 

A discussão da LDB a partir de 1988 inicia tramitação na Câmara 

Federal e começa a receber emendas. Em 1989 foi constituído um Grupo de 

Trabalho para discutir a LDB, sob a coordenação do deputado Florestan Fernandes 

(PT-SP). Segundo Palma (2005, p.24) mais de 30 entidades da sociedade civil 

contribuíram com propostas para o texto. “Entre as novidades está a que subordina 

o MEC ao Conselho Nacional de Educação e ... ainda, a existência de um órgão de 

consulta e de articulação chamado de Fórum Nacional de Educação.  

Palma (2005) conta que em 1991 “os defensores do ensino privado 

realizam manobra regimental visando votar “Parecer do relator Edevaldo Alves da 
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Silva, amplamente favorável aos interesses dos ‘donos’ das escolas particulares”. 

Edevaldo era mantenedor da rede FMU de São Paulo e muito próximo de Paulo 

Maluf. (p.25) 

Até esse ponto as datas coincidem com o governo de Fernando 

Collor, que foi cassado em 1992. Porém foi em maio de 1993, que a Câmara Federal 

aprovou o projeto-substitutivo da LDB e em fevereiro de 1996 é aprovado pelo 

Plenário do Senado Federal. Retorna à Câmara, na forma do Substitutivo Darcy Ri- 

beiro que é sancionado pelo Presidente da República que agora é Fernando 

Henrique Cardoso. (p.27) 

 

 

Network e política 
 

 

Veronezi teve relacionamento com diferentes políticos conhecidos 

da cena brasileira, cita Jânio Quadros, Fernando Collor, Mário Covas, entre outros 

ao longo das suas narrativas. Atualmente como secretário da ANUP e como 

empresário de Shopping Center mantém constante contato com políticos da região, 

e da cidade, além de fazer viagens constantes à Brasília na defesa dos seus 

interesses comerciais e das instituições a que serve.  

Perguntado sobre sua facilidade de aproximação justifica:  

Por causa da minha atividade, meu jeito ativo de ser! Jânio quando 
no ostracismo eu ia a casa dele uma vez por mês pelo menos. Tinha 
sido Presidente. Depois ele voltou. O José Benedito Viana de 
Moraes, o grande advogado, J.B. Viana de Moraes, era amigo dele. 
E era seu braço direito. Foi Ministro da Justiça do Jânio, e tudo. 
Então me aproximou do Jânio. E criou uma relação bacana. Eles 
ligavam para mim: ‘Veronezi, o que você vai fazer hoje? Tal. Morava 
lá na Granja Julieta, lá no inferno de São Paulo, ‘Não sei Presidente’. 

Venha aqui conosco bater um papo, estamos sozinhos aqui, tal... não 
esqueça de trazer o vinho. 
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Aí eu passava lá na Praça Roosevelt, que era o único Mercado que 
ficava aberto de noite, comprava o vinho que ele gostava, duas 
garrafas, ia lá na casa dele, ficava tomando vinho e batendo papo. 
Minha mulher louca da vida! 

 

Conta-nos a pedido, de suas relações com políticos diversos:  

Antônio Carlos Magalhaes era um sujeito simpático e cortava o 
cabelo no hotel em que eu cortava o cabelo lá em Brasília. Lá 
começamos a bater papo, ficamos amigos, e quando estávamos em 
Brasília ficávamos jogando papo fora. Ele já tinha o perfil meu... e ai 
a gente conseguiu ter um entendimento para levar adiante o negócio 
das listas telefônicas [quando ele era Ministro das Comunicações] 
embora a gente tenha discutido muito a respeito. Essa é a história de 
quando se tornou meu amigo. 

Mario Covas, Governador, de SP, queria fazer um concurso para 
tradutor e interprete para São Paulo e nem a USP e nem a PUC 
aceitou o desafio, e a UnG topou fazer e fizemos o curso de Tradutor 
e Interprete, e grato ele sempre fazia essa revelação. 

Fernando Collor de Melo era novidade no país, eu acreditava na 
juventude dele, ele estava com 3% nas pesquisas, eu abracei em 
Guarulhos a campanha dele, e Guarulhos foi a única cidade em que 
ele ganhou primeiro e segundo turno das eleições. Primeiro turno só 
ganhou em Guarulhos e no resto do estado perdeu por não ser 
paulista. Esta é a história sucinta. 

 

 

Cena 2 – Administrando  
 

 

Nos últimos 45 anos, o número de brasileiros saltou de 81 milhões 

para mais de 190 milhões. 

No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ex-presidente do sindicato 

metalúrgico foi eleito (2003 a 2007), ficando marcado pelas políticas de valorização 

do salário mínimo, implantação de programas assistenciais como o Bolsa Família, e 
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ascensão da classe média. Foi reeleito presidente da República com mais de 58 

milhões de votos, a maior votação da história do Brasil (2007 a 2011).  

Foi “cabo eleitoral” de sua Ministra de Minas e Energia e depois 

Chefe da Casa Civil Dilma Vana Rousseff, que durante o Regime Civil Militar fora 

condenada e cumpriu pena por “subversão”. Eleita, é a primeira mulher a se tornar 

Presidente da República do Brasil, cujo governo (2011 a 2015) é marcada pelos 

Programas de Aceleração do Crescimento. Na fase de finalização dessa pesquisa, 

sua reeleição estava sendo articulada entre seu partido e coligações, entre 

denúncias de corrupção e mau uso dos recursos públicos. Pesava a seu favor a 

quantidade de pessoas beneficiadas por programas de distribuição de renda, 

contingente suficiente para dar maioria de votos à candidata. 

No campo da indústria nacional, no início dos anos 2000 o 

crescimento apresentou-se descontínuo até 2006 quando a economia volta a 

crescer em função de acesso de famílias de menor poder aquisitivo a bens duráveis 

pelo aumento do salário mínimo real, e de políticas de expansão do crédito. 

Em 2008, sobreveio a crise econômico-financeira internacional com 

impactos na indústria de transformação, sobretudo do Estado de São Paulo, levando 

o setor industrial paulista a reduzir os níveis de produção e emprego, resultando 

queda do desempenho do setor industrial, segundo IPEA (2009).  

Em Guarulhos as indústrias que se destacam são: plásticos, 

embalagens, produtos químicos, têxteis, peças, etc, embora se deva levar em 

consideração expressivo aumento no setor de serviços. (Barros, 2011) 

No campo da educação, especificamente no ensino superior, o setor 

privado responde por 67% das matrículas e 85% dos estabelecimentos, 

apresentando desaceleração entre 2004 a 2008, recebendo apenas 22% de 

crescimento nas matrículas, incrementando o número de vagas ociosas. 

Estratégias de regionalização e interiorização se intensificaram 

tendo sido maior entre 2000 a 2008 o número de matrículas no Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país. Neste mesmo período apenas uma universidade particular foi 
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criada, segundo Sampaio (2011), embora o número de estabelecimentos privados 

dobrou de 1004 para 2016. 

Quase 60% dos alunos do ensino superior estudam em 

universidades, desses, 60% em particulares que triplicaram a oferta de cursos. 

Após optarem pela forma comercial de gestão e se instituírem como 

instituições com finalidade lucrativa, nos últimos tempos tem havido movimentos de 

abertura de capital na bolsa de valores ou parcerias com redes internacionais de 

educação. “Tal escolha expressa a visão empreendedora dos mantenedores das 

instituições”.  Sampaio (2011, p.39) 
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De quem estamos falando? 

 

 

 

 

Em 2010 a Universidade Guarulhos completou 40 anos.  

Durante o desenrolar das entrevistas, em 2013, o entrevistado 

completa 70 anos de idade. Sobre suas festas de aniversário comenta: 

Ixi! É muita gente… graças a Deus tem bastante gente!” 
Comparecem pessoas do setor “Eu nunca me considerei concorrente 
de ninguém. Nós somos um segmento que trabalha unido, e que 
deve ter respeito mútuo, há alguns que não tem esse respeito, e 
esses não são meus amigos. Os que tem, são. 

As narrativas de história de vida apresentadas até aqui remeteram-

nos às características da origem familiar e desenvolvimento social do colaborador. 

Porém, traçando seu perfil, identificamos comportamentos de pessoas com 

características empreendedoras e de gestão. Sobretudo nas últimas três décadas 

quando sua carreira empreendedora tem lugar de destaque e “o explica”.  

Seguindo os objetivos secundários da pesquisa, para identificar suas 

habilidades como empreendedor e administrador, nesse tópico realçamos as 

características que corroboram seu enquadramento nesse perfil, identificadas no 

decurso dos relatos.  
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Para facilitar a identificação do perfil apresentado a partir deste 

ponto da pesquisa, primeiro relacionamos as principais características conceituadas 

de acordo com órgãos representativos de empreendedorismo e de gestão. 

 Relacionamos as características próprias de uma pessoa com perfil 

empreendedor conforme definidas pelo SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas95, entidade que desde 1972, trabalha para estimular o 

empreendedorismo: 

 Busca de oportunidade e iniciativa; 

 Persistência; 

 Correr riscos calculados; 

 Exigência de qualidade e eficiência; 

 Comprometimento; 

 Busca de informações; 

 Estabelecimento de metas; 

 Planejamento e monitoramento sistemáticos; 

 Persuasão e rede de contatos; 

 Independência e autoconfiança; 

 

Relacionamos também as características que segundo o Conselho 

Federal de Administração- CFA, são identificadas nos gestores e administradores96 

são: 

 Conhecimentos específicos para a administração estratégica, a 

área de finanças/orçamentária e a motivação de 

pessoas/equipes; 

 Competências para a identificação de problemas, formulação e 

implantação de soluções; 

 Habilidades quanto ao relacionamento interpessoal, à visão do 

todo e ao seu preparo para a liderança; 
                                                           
95 Características disponíveis em http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursos_eventos/Empretec: Acesso 
17/03/2014. 
96 Características disponíveis em http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional/PesquisaPerfil20111.pdf. 
Acesso 14/07/2013. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursos_eventos/Empretec:
http://www.cfa.org.br/acoes-cfa/pesquisa-nacional/PesquisaPerfil20111.pdf
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 Atitudes desejáveis compreendem o comprometimento, o 

comportamento ético e o profissionalismo. 

Durante as entrevistas de narrativas de vida, procuramos identificar 

se esses perfis de empreendedor ou administrador se adequam às características 

comportamentais de Veronezi. Percebemos na narração de sua rotina, diversas 

características das definidas pelo Sebrae e pelo CFA, que fazem parte de seu 

comportamento como secretário na ANUP e como Chanceler na UnG.  

Consideramos que Veronezi circunda bem como educador, 

empreendedor e administrador, usando cada “chapéu” em complemento ao outro, e 

justificamos nosso entendimento apresentando os fatos narrados que o corroboram. 

 

 

Como estrategista, negociador e agregador: 
 

 

Quando estava próximo de sair da função de reitor da UnG fundou a 

ANUP que presidiu de 1992 a 1995. Depois presidiu o Conselho de 1996 a 2001. 

Em 2013, voltou à instituição, agora no cargo de secretário. 

Nos relatos que se seguem ficam evidentes como marcas fortes, as 

características de negociador, de agregador e de estrategista. As relações de poder 

também são representadas. As marcas relações pessoais e de amizade, também. 

O professor nos conta que parte de suas atividades diárias estão 

voltadas à sua atuação como Secretário da ANUP 

 No último semestre, eu dediquei dois dias, duas vezes por semana, 
inteiramente, estando em Brasília, aos problemas do setor, 
defendendo uma posição das instituições no Congresso Nacional, e 
durante a semana continuei trabalhando pelo menos umas três ou 
quatro horas por dia nos mesmos temas, telefonando, escrevendo, 
falando, estudando, sábados e domingos inclusive! 
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Veronezi quando criou a ANUP ficou na gestão por dez anos: 

... uma hora eu falei ‘Olha, toquem aí… deixa eu …  um pouco fora’. 
As coisas andaram, até que andaram bem, tal…  mas agora, há 
pouco tempo digamos assim, começou haver uma crise, e havia uma 
eleição, vieram me convidar para fazer parte da diretoria e eu aceitei, 
e voltei a discutir as questões gerais...como Secretário da ANUP. 

Representa também a ANUP no Fórum das Entidades 

Representativas do Ensino Superior, indicado pelo seu Presidente que é seu amigo 

há 40 anos, e delegou-lhe a tarefa.  

Perguntado se devido à sua facilidade com negociações trabalha 

como se fosse um Relações Públicas, concorda e se auto intitula “agregador”, 

porque quando há divergências reúne as pessoas para conversar e solucionar os 

problemas.   

Perguntado, conta sobre a rotina na ANUP:  

Ontem de manhã eu fui ao Rio de Janeiro, tomar um café com uma 
pessoa com quem eu precisava falar, e à tarde participei de uma 
reunião no MEC, envolvendo os problemas da Gama Filho e de outra 
universidade do Rio de Janeiro que estão fechando e que precisa 
redistribuir os alunos, lá fui eu, como representante do ensino privado 
ajustar as coisas entre as instituições… é assim o meu dia. 

Atualmente Veronezi atua também na gestão da UnG, exercendo a 

função de Chanceler, onde trabalha diariamente e mesmo fora do horário comercial 

permanece atuante: “Então para mim não tem dia, não tem sábado, domingo, 

feriado, tempo integral envolvido nos problemas.” 

Mesmo em família trata dos assuntos do setor educacional: 

Então é assim… você não descansa? Descanso, mas eu não tenho 
horário para descansar, entendeu? Eu vou para a praia, minha casa 
com minha família, tal, surge um telefonema e um problema, eu vou 
cuidar do problema, eu não digo que estou de férias, isso não existe 
para mim, então… isso é muito misturado, muito misturado. Agora, o 
que eu posso dizer é que meu tempo hoje é dedicado à educação e 
a Universidade Guarulhos no mínimo 90 %, sobra 10% para outras 
coisas. Meu tempo é integral à educação. 
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Como motivador: 
 

 

Apontando ainda as marcas que aparecem no discurso de Veronezi, 

percebemos as imagens criadas no desenvolvimento de suas atividades como 

chanceler. São características de gestão. Caminha pelo campus em diferentes 

horários puxando assunto com funcionários e alunos, assim se inteira da qualidade 

do atendimento prestado e toma medidas cabíveis para o bom funcionamento da 

universidade.   

Faz questão de passar a imagem de um gestor de portas abertas. 

Recebe todas as pessoas que o procuram, motivo de ter aceitado participar de 

nossa pesquisa, segundo ele faz parte de sua “missão”: 

Eu quando faço a visita às salas de aula eu digo para eles que eles 
são os clientes, que eles têm direitos, e que eles têm um monte de 
gente que está interessada no sucesso deles. Eu digo que há lugares 
para reclamações e soluções. E quando você tiver uma dificuldade a 
primeira pessoa com quem você tem que falar, se o problema é de 
ordem pedagógica é seu professor. Aí você tem o Coordenador do 
curso, depois você tem Ouvidoria, e depois você tem o Vice-Reitor, 
aí você tem o Reitor, e eu! Vocês estão desafiados a testar, porque 
eu atendo todo mundo que me procura! Só que eu vou perguntar 
antes se vocês falaram com os demais, então, as reclamações hoje 
chegam muito poucas a mim. 

O chanceler costuma ir às salas de aula para conversar com os 

alunos iniciantes. Nessas conversas transmite ao calouro um resumo de sua 

história, como aqui contada, de que nasceu pobre e trabalhou duro para chegar 

onde chegou. Pretende com isso incentivar os mais jovens a se espelharem em sua 

trajetória e se esforçarem para alcançar sucesso profissional e ascensão social.  

Veronezi gosta de ter contato com os alunos: “Pois este ano eu fui a 

todas as salas de aula iniciantes, e irei neste semestre novamente…” 

Caminha pelos corredores e conversa com os alunos com intenção 

de incentivar os jovens e de ser um modelo de sucesso para eles. Criou na UnG o 
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projeto Engraxate Cidadão, “para dar dignidade e oportunidade aos jovens e idosos”, 

projeto que é uma das atividades do Departamento de Extensão.97  

Um rapaz me encontrou outro dia, um cidadão alto: “Oi professor, tal, 
não sei o que”. Encontrei ele num determinado escritório aí, falei 
“como é que você vai? Ele falou:  

O senhor não lembra de mim? 

Claro que eu lembro, eu fui teu primeiro cliente, foi o primeiro sapato 
que você engraxou foi o meu, como “Engraxate Cidadão”. 

Era uma turminha que estava se formando, eu falei “Ah, vocês sabem 

engraxar? Tal… Está trabalhando num escritório de advocacia.  

Quando Veronezi conta essas histórias, de seus contatos com 

alunos, de como procura ajudá-los, tem uma linguagem constante e gestos firmes, 

aparentando ter muita satisfação naquilo que faz. 

 

 

Como líder: 
 

 

Perguntado se sua postura profissional é de líder ou se é 

centralizador responde:  

Não sei se eu posso me considerar um líder, as pessoas é que 
podem dizer se sim ou se não! Eu me considero alguém que procura 
dar exemplo pelo procedimento. Eu procuro mostrar às pessoas de 
que elas podem fazer tanto quanto eu, entende? Então, eu sei que 
as pessoas ficam olhando se a luz da minha sala está acesa né? Por 
exemplo, à noite. Então as pessoas sabem que eu estou aqui, e acho 
que isso tem alguma importância. Circular no campus como eu faço, 

                                                           
97 A UnG resgatou a engraxataria como atividade de extensão. Instala cadeiras de engraxate em alguns pontos de 
Guarulhos e São Paulo e fornece os materiais para o ofício. O engraxate cidadão recebe 70% da renda obtida e 
uma bolsa de estudos em curso de graduação na universidade. Já formou cerca de 70 alunos. 
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quase que todo dia, é importante, mesmo que eu não faça nada, as 
pessoas estão me vendo, operando… olhando… sabe... orientando. 

Ressalta a imagem de liderança construída, percebida em diversos 

momentos de sua história de vida, comentando que as pessoas não trabalham para 

ele, que elas têm o sentimento de que trabalham com ele. “Porque as pessoas me 

têm como alguém que trabalha também!” 

Como tem costume de circular pelo campus, conversar com todo 

mundo, chegam reclamações até ele. Às vezes nos corredores pergunta às pessoas 

se foram bem atendidas, e em caso de reclamações ele se dirige às pessoas 

responsáveis pela área e cobra resultados. “Então eu sou um pouco vigilante nisso!” 

Perguntado sobre “qualidades e defeitos” do educador gestor, pela 

primeira vez teve dificuldade em responder uma pergunta:  

Que pergunta! (Pausa) prefiro falar dos defeitos… (pausa) eu… às 
vezes…. não que eu digo o que não deve ser dito, mas eu, às vezes 
sou um pouco extemporâneo no que digo, falo antes de pensar. Há 
coisas que eu podia deixar para falar depois… (pausa). Que outro 
defeito que eu posso falar? Sei lá! Talvez como pai com o filho…  

Perguntado sobre as suas qualidades: 

“Sei lá, mas eu tenho defeitos… evidente… claro que eu tenho… Eu 
prefiro que não me faça essas perguntas senão vai parecer que eu 
só falo das qualidades…  

A trajetória do entrevistado levou-o a desenvolver habilidades e 

comportamento empresarial que possibilitaram sua inserção em uma classe social e 

pensamentos diferentes de sua origem. Criou imagens e representação de si mesmo 

como autoridade legitimada, e faz seu discurso com tons de poder, materializando 

sua visão de mundo e garantindo a disseminação e permanência de suas ideologias. 

Pelo conceito de ideologia de Althussen, citado em Aranha, a classe 

dominante cria meios de reprodução das condições materiais, ideológicas e políticas 

de exploração por meio de aparelhos repressores (Governo, Administração, 

Exército, polícia, tribunais, prisões) e Aparelhos Ideológicos (escola, família, igreja, 

Direito, política, sindicato, cultura, informação) para manter sua dominação sobre a 

classe dominada e perpetuar as condições de exploração. A fixação da ideologia é 
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representada pela relação imaginária do indivíduo com sua real condição de 

existência, materializando-se nos atos concretos, moldando suas ações. Suas 

práticas só existem por meio de uma ideologia, que é reconhecida quando o sujeito 

as insere nas práticas de um aparelho ideológico. (Aranha, 1996, p.16) 

Maria Alice Mendes e Silva (2005), discorre sobre a evolução do 

conceito de ideologia, que para Ricoeur, é mediadora na integração social e na 

coesão de um grupo. Sua perpetuação está ligada à necessidade do grupo de 

manter uma imagem, ou representação de si mesmo, que trata de difundir sua 

convicção e convertê-la num credo para o grupo, ditando seu modo de vida, e 

sedimentando uma comunhão entre quem compartilha do mesmo pensamento, 

podendo apresentar posições conservadoras e avessas às mudanças.  

Para legitimar-se e praticar a dominação, uma autoridade precisa de 

indivíduos que acreditem na legitimidade de sua autoridade, além de compartilhar 

das mesmas crenças. Ideologia como visão de mundo, não como legitimação de 

poder dominante. Mesmo os aspectos negativos e omissos em uma ideologia, que 

falseiem a realidade, até intencionalmente, é uma concepção de mundo, verdadeira 

para o sujeito que a possui e dissemina. (Aranha, 1996, p.21) 

Fala como autoridade, em nome do grupo que representa, embora 

empregando sempre o termo “eu”. Na UnG, no SEMESP e na ANUP, em seu 

discurso os colaboradores não falam. Não aparece o “nós fizemos, ou faremos.” Se 

expressa sempre na primeira pessoa. Segundo explicado depois, sua intenção ao 

empregar “eu” é isentar as demais pessoas do grupo das responsabilidades, erros e 

revanchismo nas adversidades, chamando para si a responsabilidade e protegendo 

os que estão à sua volta.  

No desenvolvimento ideológico de Veronezi, da origem humilde ao 

trabalho precoce e formação técnica, à formação como professor e desenvolvimento 

de características empreendedoras e, por fim, uma sólida carreira empresarial, foi-se 

identificando e “vindo-a-ser” nos diferentes grupos, se integrando às suas imagens e 

representações e desenvolvendo capacidade de representá-los em busca de sua 

coesão.  
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CAPÍTULO 5 – VISÕES DE VERONEZI 
 

 

5.1. QUESTÕES DA EDUCAÇÃO 
 

 

“Educadores onde estarão? Em que covas terão se 
escondido? Professores, há aos milhares. 

Mas professor é profissão, não é algo que 
se define por dentro, por amor. Educador, 
ao contrário, não é profissão, é vocação. E 

toda vocação nasce de um grande amor, 
de uma grande esperança. Profissões e 

vocações são como plantas... E o 
educador? ... Resta-lhe algum espaço? ... 

Possuem um nome, uma face, uma estória 
a ser contada” 

Rubem Alves 

 

Além das histórias vividas no contexto apresentado, importava-nos, 

como um dos objetivos secundários da pesquisa, compreender o que pensa o 

professor Veronezi sobre as questões da educação na atualidade, visões do 

funcionamento de grupos sociais e normativos, advindas da larga experiência nesse 

campo de trabalho, e de suas relações com diferentes grupos e instituições. 

Assim, nessa seção trazemos à luz a visão do Veronezi educador. 

Seus pensamentos e interpretação a respeito de temas relevantes sobre o setor 

educacional, IES, MEC, educação básica, qualidade do ensino. Lembrando que 

todos os temas foram abordados no contexto da temática proposta pela pesquisa e 

perguntas realizadas durante as entrevistas.  

Tivemos por pressuposto inicial que os pensamentos do nosso 

entrevistado poderiam ser representativos dos grupos e classes nos quais transita, e 

em variados graus, assume sua voz como representativa e autorizada.   
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De acordo com concepção de ideologia de Foucalt, o discurso é 

concebido como luta, um jogo estratégico, no qual poder e saber se articulam, 

redistribuindo procedimentos que garantirão sua perpetuação.  

Na concepção de Pêcheux, a instância ideológica ocorre no 

indivíduo como sujeito ideológico que reproduzindo as relações de classes sociais, 

ocupa lugar em uma delas. Por meio do seu discurso um indivíduo materializa sua 

ideologia, limitando o que deve ser dito e o que não deve ser dito no espaço 

discursivo.  (p.25-29) 

Quando Veronezi faz discursos nas instancias diferentes de suas 

atividades como Chanceler, como político ou como representante de órgão de 

classe, fala do que lhe é próprio de acordo com cada espaço, e fala de acordo com 

sua classe social e sua inserção nos “aparelhos ideológicos” desde o nascimento. 

Na busca de coesão, em cada grupo luta na defesa de suas próprias 

ideologias adquiridas ao longo da vida, enfrentando todas as tensões próprias à 

ação humana em dialética com as estruturas sociais, ou até mesmo as criando em 

seus diferentes papeis e funções, em seu devir histórico aberto, marcado pelas 

mudanças promovidas pelas “dinâmicas e mecanismos interativos” sociais.  

Ao final do capítulo trazemos sua visão sobre o “outro lado” da sua 

história, sua família, que além de fazer parte dos negócios, foi alicerce da sua 

trajetória.  

Alexandre Avelar escreve que a construção da biografia torna o 

biógrafo “possuído” por seu personagem (Dadoun, 2000, p. 52), até o ponto de se 

integrar totalmente ao seu universo e ser tomado por uma ilusão de dar sentido à 

contingência de uma vida e torná-la uma unidade significante e coerente. (Dosse, 

2007, p. 19).  

Com base neste pressuposto, analisando o “grau de possessão” a 

que poderíamos estar submetidos, procuramos neste capítulo manter um 

distanciamento entre o discurso do entrevistado e sua aceitação passiva, ausente de 

interpretação ou acrítica. Assim, tecemos algumas considerações, dialogando com 

suas ideias e discurso. 
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Em se tratando de biografias Avelar afirma citando Schmdit: 

O que nos interessa é acompanhar os passos de uma trajetória 

singular que suscite inquietações, dúvidas e incertezas... Mais do 

que fazer “revelações bombásticas” ou trazer à tona facetas 

desconhecidas do seu personagem, o biógrafo deve sugerir 

respostas para questões como o funcionamento concreto de 

determinados mecanismos sociais e sistemas normativos, a 

pluralidade existente por detrás de grupos e instituições 

tradicionalmente vistos como homogêneos, a construção discursiva e 

não discursiva dos indivíduos, as margens de liberdade disponíveis 

às pessoas em diferentes épocas, entre outras. (2007, p.59) 

 

Pessoas na educação 
 

 

Perguntado sobre quem são ou outros personagens do ensino 

superior de Guarulhos cita um já falecido:  

Para mim, foi o grande educador que esta cidade perdeu, foi o 
fundador da UNIMESP que se chamava FIG, o professor Adolfo 
Vasconcelos Noronha. Esse camarada foi importantíssimo no 
desbravamento da implantação do ensino superior na cidade de 
Guarulhos. Esse é o que eu citaria. 

Perguntado sobre um grande personagem em São Paulo: “César 

Callegari. Que é o Secretário da Educação do Município de São Paulo, figuraça!” 

Perguntado sobre um personagem no Brasil:  

É até injustiça eu esquecer o nome dele… agora não me lembro, 
como é o nome dele, atua no Brasil inteiro falando sobre a 
educação… como é o nome dele… deixa o nome dele aí e eu te 
dou… Mozart Neves Ramos.98você pediu um. Mas tem vários que eu 

                                                           
98 O nome enviado depois pelo email quando solicitado é Mozart Neves Ramos. Presidente executivo do Todos 
Pela Educação, foi reitor da Universidade Federal do Pernambuco por oito anos e Secretário de Educação de 
Pernambuco. É membro do Conselho Nacional de Educação – CNE. Pós-Doutorado em Química pela 
Politécnica de Milão - Itália. É Professor da UFPE desde 1977. É membro do Conselho Nacional de Educação. É 
autor do livro "Educação Sustentável" (2006) e coautor do livro "A Urgência da Educação" (2011). Em 2008 foi 
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citaria, o Gilberto, por exemplo, que hoje é o Presidente da Educação 
Superior do Conselho de Educação, [Gilberto Gonçalves Garcia99] é 
uma grande figura. Não posso deixar de citar o professor Arthur 
Roquete de Macedo, ex-reitor da UNESP. Eu não quero citar colegas 
porque se eu citar um, eu serei injusto com outros, entendeu? Então 
estou citando gente mais na linha de autoridade. E gostaria que você 
fizesse essa ressalva, entendeu?  Eu não quero falar da universidade 
X, daí a da Y, Z… sabe… prefiro não citar, para ficar no âmbito da 
administração superior de ensino. 

Perguntado sobre onde o profº Veronezi, no âmbito da 

administração, se encaixaria bem, conseguiria colocar suas ideias, seus ideais, se 

como Secretário da Educação do Município, no Estado, no Conselho Nacional, 

responde:  

Que pergunta! Que pergunta! Eu acho que eu aceitaria qualquer um 
desses desafios… Aceitaria qualquer um desses desafios, se eu 
fosse convidado! Mas acho que me daria muito bem… como…  
Chefe de Gabinete…  de um Ministro…  de um Secretário Estadual, 
tá entendendo? Para não ficar muito nas luzes, mais no operacional, 
eu gosto mais do operacional do que do político. Entende? Não 
gostaria de ser alguém que tivesse que fazer política, sabe, tem que 
agradar um, agradar outro, você fica dentre de um sistema 
organizacional, com autoridade para tanto,e ir levando e ir plantando 
ideias. 

Conta Veronezi, que foi o idealizador do programa “Escola da 

Família”, e conta em que termos isso se deu: 

O senhor Chalita conta às pessoas, então eu posso dizer, já que ele 
admite, que quem levou para o Governador o Projeto “Escola da 
Família” fui eu. Ele teimou muito no primeiro momento que não daria 
certo. Achou que ia ser uma coisa muito custosa, cara para o 
governo. Eu mostrei para ele que não! Que o que o governo 
economizaria na manutenção dos prédios, nas ocorrências policiais, 
nos prontos-socorros de acidentes, de gente em boteco, briga e não 

                                                                                                                                                                                     
eleito pela Revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Foi agraciado com as seguintes 
comendas: Personalidade das Artes, Ciências e Letras da França em 2006, Educador Internacional do Ano - IBC 
Cambridge (2005), Cavalheiro da Ordem do Mérito da República Italiana (2002). 
99 Graduado em Filosofia pela UFRJ, mestrado e doutorado em Filosofia pela UFRJ. Foi Reitor e presidente do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB. Exerceu a vice-presidência da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação CNE (2010-2011). Atualmente preside a Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação CNE, desde 2012. É professor adjunto doutor da Universidade São 
Francisco e professor adjunto do Programa de Mestrado em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. É palestrante sobre assuntos de educação superior, principalmente nos seguintes temas: 
complexidade, extensão, educação superior comunitária, avaliação, regulação e gestão de ensino superior  
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sei o que, nas varas judiciais essas brigas, essas discussões, etc… 
era muito mais do que ele gastaria com esse projeto que seria assim: 
os estudantes dariam, não me lembro se 12 ou 20 horas de trabalho 
nos finais de semana, promoveria uma atividade nas escolas 
públicas, o governo daria meia bolsa de estudo e a universidade 
meia bolsa. Esse programa é um sucesso, tem 70 mil jovens hoje em 
São Paulo. 

Com esse caso exemplifica a forma como gosta de trabalhar: “Então, 

tem coisa dessa natureza que eu gosto de fazer, entende? Eu não preciso de 

holofote. Eu tenho muitas ideias…” 

Henry Rousso, escrevendo sobre a memória dos atores como 

“vestígios vivos do passado” reflete sobre a pergunta “ancestral” do historiador: 

como chegar à verdade do passado, se é que isso é possível na busca de uma 

história que diga a verdade, transparente em relação aos arquivos, e baseada em 

“vestígios tangíveis”. 

As fontes, erigidas como elementos “comprobatórios a serem 

reconstituídos”, analisados e dotados de “inteligibilidade científica”, se constituem de 

elemento que conserva a memória de um indivíduo ou grupo. Produzida no seu 

cotidiano, não é elemento criado em uma operação consciente antecipatória do 

“olhar que lançarão sobe ele as gerações futuras.”, segundo Rousso. 

Embora alguns atores desejam deixar “rastros de sua passagem” e 

as instituições sejam fontes de caráter memorial do passado, as fontes documentais, 

orais ou escritas passam por uma ressignificação por parte do pesquisador. 

Podemos identificar nas fontes o “que o autor do documento quis dizer (a realidade) 

e a interpretação do historiador e depois do leitor. (Rousso, 1996, p.87-90) 

 

 

Por traz da cortina 
 

 

Perguntado se ainda poderia voltar a ser candidato:  
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Daria, mas acho que não é mais o momento! Acho que hoje estou 
conseguindo lentamente, discutir questões importantes! Tenho 
conquistado congressistas de peso, para discutir as questões, acho 
que vou ter êxito em algumas Acho que retomei o que eu tinha antes. 

Quanto à maturidade  

Eu criei a ANUP e depois saí… por outro lado hoje, retornei a 
credibilidade, com mais amadurecimento, para discutir teses, com as 
pessoas. Entendeu? Então hoje eu já troco ideias com autoridades e 
sou ouvido… ‘Veronezi tem esse assunto aqui, o que você acha?’ 
Então, um pouquinho atrás da cortina eu vou participando. 

 

 

Conselheiro 
 

 

Perguntado se tem gente jovem na educação, ou políticos atuando 

na educação que buscam suas orientações:  

Tem gente que me consulta, e tem gente que eu vou atrás e chamo a 
atenção. Falo: “Não é por aí!” Tem as duas coisas. E tem gente que 
passa ao largo! Vou te dar um exemplo, em 2007, nós estamos em 
2014, eu tomei um avião, fui à Gama Filho, falar com Paulo Gama a 
respeito da situação da instituição dele, dizer que eu não estava lá 
para comprar, mas eu estava vendo, pois era amigo dos Reitores 
dele, que estava acontecendo isso, isso, e isso… que ele deveria 
fazer isso, isso e isso, porque tem isso, isso e isso, não quero entrar 
em detalhe, para não desmerecer ninguém, não fazer nada! Ele me 
agradeceu e falou ‘Veronezi, tem gente que mora aqui no Rio de 
Janeiro, me dá tapinha nas costas, você tomou um avião em São 
Paulo, não me pediu um centavo, e veio aqui para me puxar a orelha 
e dizer isso tudo… nunca vou ter como te agradecer… e tal…  Mas 
eu sou preso a isso, a isso, e isso’ … eu falei ‘Você tem que se livrar 
das pessoas que ganham sem trabalhar, os parentes’. Ele não se 
livrou! E deu no que deu! OK? Eu sou xereta nisso mesmo! Quando 
eu sinto que eu posso ajudar, eu faço!  E quando a pessoa não quer, 
não quer! 
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Ética 
 

 

Veronezi dá exemplo de como funciona sua relação com as outras 

instituições do setor: 

Sou muito ético com as instituições… o colégio que eu fechei na 
Penha é perto da Unicid, eu podia abrir um campus da universidade 
lá, ou mesmo instalar uma faculdade lá, ou alugar para alguma 
existente. Recebi propostas. Chamei o pessoal da Unicid, pode 
consultá-los se quiser, e falei ‘o prédio tá aí, é escola, serve para 
vocês, se vocês não quiserem eu vou demolir o prédio e vou fazer 
outra coisa. Eu não vou nem deixar e nem criar concorrência para 
vocês. Quiseram me alugar o prédio uma concorrente deles, ‘eu não 
vou fazer isso’.  Então, eu tenho sido ético com as pessoas. 

Dá um exemplo de sua posição:  

Nós administramos o Top Center, Shopping na Paulista, do lado do 
Objetivo. Eu poderia abrir uma sala lá, de pós-graduação, não sei o 
que, de curso que não tem na UNIP, mas eu vou fazer isso para 
que? Para ganhar mais alguns centavos? E daí? O que isso vai me 
trazer? Para que? Vieram uma ocasião me oferecer um lugar, perto 
de um campus da UNIP. Sugeri que procurassem a UNIP que 
poderia expandir. 

Não, disseram… você é nosso amigo, tal… Nós vamos concorrer 
com aquele cara. 

Vocês vão oferecer isso para eles. Insisti. 

Aliás, eu ofereci. Peguei o telefone, liguei para a UNIP e falei: 

Olha, está disponível um prédio assim, assim, assado, acho que vai 
ser útil para vocês, porque lá vocês vão poder desenvolver o curso 
tal, Y, Z que vocês não tem lá, e tal. 

Oh, nós vamos olhar. 

Vão olhar! Ele falou que tá! Cresceram? Sorte deles!” 

Conta uma anedota para ilustrar a importância da concorrência em 

um dado setor:  

A economia americana é muito baseada no milho e lá, há um 
concurso das grandes colheitas. Existe uma comissão que analisa o 
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milho. Um sujeito ganhava todo ano o prêmio. A comissão um dia 
flagrou este camarada explicando pro vizinho dele como ele fazia o 
melhor milho, o adubo que usava, etc. ‘Mas, se você explicar para 
todo mundo, vão copiar Você pode perder o concurso, quer que o 
milho dele se torne melhor que o seu?’ Não! Você não está 
entendendo, o pólen do milho dele está vindo pelo ar, e está 
prejudicando o meu! (Interpretando) Para manter meu milho bom, 
quero que o dele seja bom e o meu vai melhorar mais! (Com ênfase) 
Entende? Quero que meus vizinhos sejam bons, porque vai haver… 
vai fazer… Com que nós trabalhemos mais e vai fazer com que 
alunos que eu recebo deles venham melhor preparados… Entendeu? 
O pólen deles, não pode danificar o nosso! 

Mais de uma vez o entrevistado citou que vive pensando na floresta 

mais do que na árvore, visão holística: “Porque eu acho que no meu negócio, minha 

árvore só floresce se o solo for bom! Se eu estragar o solo vai estragar minha 

árvore! A médio e longo prazo vai!” 

 

Concorrência  - A questão dos conglomerados 
 

 

Perguntado se para se manter no mercado das IES necessita ceder 

a “amarrações”, responde que na atuação como representante do setor sim, mas 

não na sua instituição, a UnG  

Eu cedo às vezes, sim.  Falando no nível de [lobby], de 
representatividade né? Mas, especificamente em relação à 
universidade eu não cedo! Ouve um momento aqui, no início da 
instituição, que eu fui embora e depois voltei, porque eu não aceitei a 
forma como estavam conduzindo a administração… não quero entrar 
em detalhes... não aceitei, então, fui voto vencido…  Decidi ir 
embora… entendeu? 

Perguntado se com esses conglomerados, com universidades 

enormes, espalhados em tudo quanto é bairro, dá para manter a autonomia da 

UnG?  

Lógico que dá. Claro que dá… mas eu converso com eles, eu 
converso com eles, e trocamos ideias! Estamos decidindo juntos 
quais são os Deputados que temos que apoiar agora nas próximas 
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eleições, quais ajudam o setor. Entendeu? Tenho frequentado o 
congresso e discutido nossos problemas com os deputados. Eu 
converso com todo mundo! 

Foi ainda perguntado se podemos acreditar que existem 

empresários que pensam mesmo na educação, e não apenas desejam fazer carreira 

ou política, responde: “Tem! Tem! Dentre eles tem, tem!” Pedindo para não 

registrarmos relata uma conversa que teve com um empresário grande do setor e diz 

a respeito de sua convivência com os conglomerados “se eu brigo com eles, acaba o 

diálogo. Não posso fazer isso. Não posso romper. Não podemos romper. 

Precisamos conviver.” 

Quando Veronezi faz seu discurso, o faz movido por sua visão de 

mundo, mas o faz em nome de um órgão representativo, o que nos obriga a abordar 

a questão da “voz autorizada”, e voltamo-nos para isso a Pierre Bourdieu quando 

conceitua classes como um conjunto de agentes que ocupam “posições 

semelhantes e sujeitos aos mesmos condicionamentos, assim terão semelhantes 

atitudes e interesses, ou seja compatibilidades.”. Na proximidade com o grupo 

Veronezi desempenha o papel de “agente” nesse “espaço de relações”, tornando 

assim possível “mobilizar outros agentes, na figura de porta-voz, destinado aos seus 

membros os fins mais conformes aos seus interesses. (Bourdieu, 1989, p.137-139) 

Bourdieu analisando o processo de delegação pelo grupo, de poder 

ao porta-voz, de representação da classe e ser seu mandatário, dotando-o de poder 

de falar e de agir em seu nome, personifica uma “pessoa social” que fala em nome 

dos indivíduos separados, representando-os, enquanto o grupo, através dele, fala 

como um só homem.  

Assim, todos os enunciados que têm como sujeito um coletivo, Povo, 

Classe, Universidade, Escola, Estado, supõem resolvido o problema da existência 

do grupo... o porta-voz ao falar em lugar dele põe sua existência em questão... a 

classe só existe quando os mandatários podem ser autorizados a falar pelo grupo e 

a fazê-la existir. (p.159) 

Em diferentes ocasiões, Veronezi criou entidades classistas, 

tornando-se dirigentes delas, objetivando assim na representatividade dos grupos, 
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representar também seus próprios interesses. Fortalecia-se, fortalecendo o grupo, 

numa ambiciosa e bem estruturada estratégia empresarial. 

 

Instituições públicas x privadas 
 

 

Quanto à crítica sobre verba que poderia ser usada em 

universidades públicas serem encaminhadas para as privadas, que deveria existir 

em maior quantidade, uma posição de Veronezi:  

Eu diria o seguinte… a educação superior até os ano 70, foi 
eminentemente pública, e depois houve um desbravamento e ela 
começou a ser privada, hoje, 75% dos alunos são da escola privada, 
e olha que contra fluxo, que contrassenso, que contra mão… hoje a 
excelência do ensino superior está na ordem dos 20, 25% e está na 
maioria nas universidades públicas, e a excelência do ensino básico, 
de primeiro e segundo grau, está na escola privada. 

Esse tema é abordado no trabalho na ANUP, Veronezi conta o que 

disse recentemente em uma audiência pública: “vocês falam de excelência, mas 

quem traz um cliente excelente para vocês somos nós e nós recebemos um cara 

que é mal formado por vocês. O Estado não nos fornece uma boa matéria prima e 

nós fornecemos matéria prima boa para o estado. Isso é um problema que tem que 

ser destrinchado, entende?” 

Veronezi tem a opinião de que a escola pública deveria ser paga 

também.  

Falo isso em alto e bom som. Porque aí as instituições privadas boas 
também seriam procuradas. Porque eles vão lá porque é gratuito, 
não é porque é melhor! E eu diria mais, as instituições públicas são 
melhores sim, porque elas têm uma verba estrondosa do Estado, 
então elas contratam Mestres, Doutores, não sei o que… Porque tem 
dinheiro para jogar fora, e jogam fora! Se isso fosse melhor 
distribuído, os alunos seriam melhor distribuídos, entendeu? Então… 
eu acho que o estudante que é bem aquinhoado ele teria que pagar 
a escola pública ou a privada, e o estudante que fosse de um menor 
poder aquisitivo esse teria que ser beneficiado na pública ou na 
privada. Porque a pública não deveria ficar dependente apenas das 
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verbas.  Você teria menos verbas federais necessárias às públicas 
que poderiam ser aplicadas na privadas, ok? E aí você promoveria 
um equilíbrio… de tal sorte que todos se qualificariam bem. 

Desabafa: “Isso é um problema que tem que ser destrinchado, e que 

ninguém enfrenta. Quando eu digo isso, as autoridades do outro lado se calam…” 

Perguntado se as pessoas ligadas ao ensino superior discutem o 

ensino na base, é categórico.  

Quando você começa a discutir isso parece uma ofensa… as 
pessoas se ofendem. ‘Porque vocês ao invés de se intrometerem 
tanto no ensino superior não vão cuidar do ensino de base que é 
mais importante e que é obrigação de vocês? ‘Compreende? ‘Ao 
invés de gastar tanto dinheiro aqui em cima, gasta lá embaixo, você 
vai gastar menos aqui em cima’… isso aí tem que ser destrinchado. 

 

Para Portelli, a ciência não nos transforma em depositários de 

verdades únicas e incontestáveis na busca de saber como as coisas são. Existindo 

narrativas múltiplas, a busca da verdade é utópica. Assim, as histórias não sendo 

equivalentes, são sujeitas a manipulações, inexatidões e erros. 

A história oral “é a ciência e arte de um indivíduo” embora se refira a 

padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos, em essência visa 

aprofundar a memória individual, versões do passado profundamente pessoais. “Se 

tivermos um compromisso com ‘a verdade’, como conseguiremos que nossas 

“fontes” nos deem sua versão daquilo que realmente acreditam ser verdadeiro?” 

(1997, p.15) 

 

Parceria público privadas 
 

 

Perguntado por que sua oferta para empregar a UnG em períodos 

ociosos para a educação de jovens com parceria pública não passou do terreno das 

ideias, explica:  
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Teria que ter alguém lá do outro lado para dizer vamos utilizar a UnG 
para fazer isso, isso, e isso… Isso não acontece porque as pessoas 
se auto protegem… ou se… criam obstáculos na burocracia... ah, 
porque a lei X não permite… então muda a lei! Quem faz a lei são os 
homens!  Se os homens querem e se é bom, que se mudem as leis! 
Ou você vai ter medo de propor uma coisa boa? A Escola da Família 
não existia… não existia um programa de bolsa do Estado que desse 
bolsa do jeito que eu disse. É, foi aprovado! Não sei como o 
governador fez, foi aprovado… e acabou!  Daí… então... é uma 
pena… o Estado, de um modo geral, não é o Estado de São Paulo, 
de um modo geral, não perceber o que esta máquina do ensino 
privado pode ser útil para o Estado! É um pecado que se comete! Por 
orgulho do Estado! As instituições federais, instituições públicas, têm 
medo ou vergonha de reconhecer que se vale dessas instituições, 
por que?  Quem fica prejudicado é o estudante. É muito ruim isso! 

 

 

A questão da autonomia 
 

 

Quando do relato sobre sua relação com Fernando Collor e a 

autonomia na LDB de 1996, Veronezi comenta sobre a criatividade, burocracia e 

autonomia nas universidades: 

Para você ver como é criminoso tolher a criatividade das instituições, 
em 1970, 71, eu quis criar o primeiro curso de Análise de Sistemas 
no país. Conversei com a UNIVAC que era antecessora da 
Burroughs, de computadores, tal, eles pagariam para os alunos, 
dariam um salário para os alunos estudarem Análise de Sistemas. 
Criei um curriculum com professores de física, engenheiros e 
matemática, e apresentei ao MEC. Passou pelas comissões, teve 
visita, tudo maravilhoso! Parecer do Conselho Federal de Educação: 
o curso está ótimo, lindo, maravilhoso, bem fundamentado, mas…  
não pode ser aprovado porque não existe um curriculum mínimo 
aprovado. Burocracia! A instituição se transformou em universidade 
em 85, qual foi o primeiro curso que eu criei? Análise de Sistemas, 
1986, foi o primeiro do país, 16 anos depois. Olha o tempo que o pais 
perdeu! Eu estou me auto exemplificando porque posso falar disso. 
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Educadores no MEC 
 

 

Questionado sobre se a burocracia e falta de autonomia ocorre por 

faltar educadores no MEC, é categórico: Exatamente! Esse é o grande problema! Eu 

costumo dizer, que enquanto não for para o Ministério da Educação alguém que 

ame a educação, não precisa ser educador, ame a educação” 

E cita nomes de pessoas apropriadas ao Ministério:  

Por exemplo, esse Callegari100, é do PT, tá aí, é do quadro…  leva 
esse cara para ser Ministro. Sabe? Ama o que faz! Esse outro 
camarada, Mozart Ramos, do Conselho da Educação Básica do 
MEC, é um puta de um cara! Ama o que faz. Entende? Não é que ele 
faz profissionalmente, ele não faria outra coisa na vida! O Callegari 
não faria outra coisa na vida! Um cara desse tipo é que tem que ser 
ministro, tem que amar o que faz!  

E desabafa: “As pessoas que têm estado lá fazem política com a 

pasta, atende fulano porque lá tem voto, então faz coligação com o partido X. A 

cidade é do PT, então pode criar uma universidade, é do PSDB? Então não pode!” 

 

Educação hoje 
 

Perguntado sobre as características atuais do setor de ensino 

superior, independentemente de partido político. 

                                                           
100Cesar Callegari. Sociólogo. Secretário Municipal de Educação de São Paulo e Coordenador da Câmara 
Temática de Educação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Foi Secretário 
de Educação Básica do Ministério da Educação, Membro e Presidente da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação por dois mandatos, Diretor de Operações do Serviço Social da Indústria - SESI 
(SP), Membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, Secretário Executivo do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada - IBSA, Presidente 
do Conselho Administrativo da FINEP, Secretário Municipal de Educação de Taboão da Serra, Coordenador do 
Escritório de Representação do Ministério da Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo e Deputado Estadual 
por dois mandatos dedicados à causa da Educação. Foi Diretor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 
Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, Secretário Adjunto da Secretaria Estadual 
da Cultura, Chefe de Gabinete da Secretária de Estado da Educação e Diretor do CEPAM - Fundação Prefeito 
Faria Lima. É autor de vários trabalhos publicados sobre educação pública. Fonte: Site pessoal do Secretário. 
Disponível em http://www.cesarcallegari.com.br/v1/inicio.php. Acesso em 12/04/2014. 

 

http://www.cesarcallegari.com.br/v1/inicio.php
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Está numa fase de transição… de muito risco! E vou dizer porque em 
risco! Eu não sou contra, não sou contra, que os grandes 
conglomerados tomem conta de grandes instituições e visem a lucro 
com isso. O que não pode haver, não estou dizendo que há…  o que 
não pode haver é colocar o lucro como prioritário e não a qualidade. 
Colocar a qualidade como prioritário e o lucro como consequência. 

 Porém alerta que é cedo para julgamentos:  

...é uma fase de transição, então eu não posso acusar ninguém de 
estar fazendo de uma maneira ou de outra, porque é muito curto o 
espaço de tempo para medir, entendeu, então esse é o risco…  se 
essas grandes, os grandes conglomerados, fizerem um trabalho de 
qualidade o país está salvo, se fizerem uma porcaria, o país está 
perdido. 

Interpelado sobre a baixa qualidade e preparo dos alunos que 

ingressam no ensino superior: “E eles não serem culpados!” 

Perguntamos se fica aflito com a situação, responde energicamente:  

Aflito é pouco, eu fico puto! Porque eu acho…  eu acho ou eu sei, 
que é possível mudar. É possível e é fácil! As pessoas é que criam 
dificuldades! Adianta por exemplo o Secretário X, Y, Z mandar  ‘Pode 
construir mais 10 prédios!’  Caramba! Não constrói nenhum, mas dá 
qualidade para um, e bota todo mundo nesse.  Aqui ou lá…  

E exemplifica através de sua experiência como professor a questão 

da quantidade de alunos por sala e do baixo salário pago aos professores, aspectos 

que tem sido considerados como umas das causas da baixa qualidade do ensino: 

...a minha sala de aula tinha cinquenta e a gente aprendia. Ah, hoje 
não pode ter mais de 20, de 15…. que merda é essa aí? Que mentira 
é essa aí? Isso é uma mentira! Entendeu! Um bom professor ensina 
bem 20 como 50. Ele não quer cinquenta porque ele não ganha bem! 
Ele está de saco cheio sabe, de uma porrada de gente lá e ele 
ganhando uma miséria… então, dá um salário legal para ele como 
era no meu tempo, [em] que o professor era respeitado e ganhava 
bem. Era uma profissão, sabe, digna. Ai você pode pôr 50 pessoas 
na sala de aula, não precisa pôr sala de aula de 20, e de 20, e de 20.  
Entendeu? São erros. Esses erros aí que o pessoal comete, e que 
ninguém tem coragem de falar. Professor bom dá aula para um, para 
dez, para 100 pessoas. Aliás, eu nunca gostei de sala pequena, eu 
odeio sala pequena, porque eu gosto de gente participante, pulsante. 
Eu quero ver massa! Quero ver gente me questionando! Eu sempre 
dei aula assim! 
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Aborda ainda a mudança de características dos alunos e das 

famílias na atualidade:  

Agora, você dá aula pra dez desinteressados, que um está no 
celular, outro tá olhando a revista, o outro fala ‘oh professor preciso ir 
embora mais cedo’… ou está conversando com o colega… [...] eu 
conversava com o colega levava reguada na orelha, entendeu? Você 
está ali para aprender! E ai de quem não aprendesse, era reprovado 
mesmo! Tinha medo de ser reprovado, porque além de tudo ele 
levava uma coça em casa. Hoje o cara é reprovado e o pai culpa o 
professor! Às vezes o professor é culpado mesmo, mas a educação 
de casa é mais importante. Hoje os pais entregam os meninos na 
escola e acha que se aprende tudo é na escola! 

Sugerimos que essas características ficaram para trás, não voltam 

mais, discorda o educador:  

Volta! Volta! Se a família acreditar em você…  ela passa a fazer a 
parte dela…  porque a família já não está acreditando mais na escola 
[...] Estou falando da base, mas daí já vem para o ensino superior 
com uma boa formação… Entende? É disso que nós estamos 
falando! 

Quando colocamos que os ingressantes das IES privadas tem baixo 

capital cultural, defende Veronezi o valor agregado proporcionado a esse aluno: 

Eu falo para todo mundo, o valor agregado de um aluno de uma 
escola particular é muito maior do que o de uma escola pública de 
ensino superior! Vai procurar uma USP, por exemplo, ele vai ter um 
valor agregado muito pequeno do que ele já tinha. O que uma 
universidade particular agrega ao aluno sobre o que ele tinha, é 
muito, mas muito mais! 

Tem ainda uma opinião definida sobre o acesso via concessão de 

bolsas e os alunos do curso de licenciatura101: 

Falei outro dia no MEC eles acharam uma boa ideia. Falei escuta, 
vocês ficam analisando para quem vocês dão bolsa de estudos, pelo 
índice de pobreza… porque não analisa pelo nível de inteligência, e 

                                                           
101Em disciplina ministrada pela Profª Dra. Lucia Villas Boas, “Teorias da Educação e Realidade Brasileira” no 
PPGE da UMESP, muito se discutiu as características dos alunos de licenciatura e pedagogia que trazem para a 
sala de aula, enquanto alunos, baixo capital cultural, fazendo pouco uso dos bens culturais, parte por desestímulo 
familiar devido a baixa escolaridade dos seus pais, parte por desestímulo educacional. 
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deem mais vantagens se ele for fazer licenciatura. Mas eles estão 
dando uma bolsa para todo mundo! O cara que vai fazer licenciatura 
você dá um auxílio para condução, pro lanche, o diabo. Vai ter uma 
nota de corte mais alta, não… aquele pobrezinho que foi o milésimo 
colocado entre 999, ah ele é pobre, esse aí vai ser professor. É o que 
está acontecendo.  E não tem vantagem! 

Encerrando a entrevista que objetivou conhecer seu pensamento 

sobre aspectos do setor de educação, falou ainda sobre a baixa qualidade dos 

alunos que encontramos em sala de aula, que falam “nós vai” suspira: “É! É difícil! 

Nós temos que enfrentar, é nossa missão! Nossa missão!” 

E surge com outra de suas ideias:  

Se eu tivesse aqui na Universidade um ‘superavit’, que hoje eu não 
tenho disponível no nosso orçamento, eu abriria uma escola de 
primeiro e segundo grau gratuita, então eu faria um puta exame de 
seleção, entendeu? Daí eu daria um exemplo para todas essas 
universidades que ganham muito… eu falo para eles… Dá para 
ganhar menos e fazer um trabalho melhor… Poxa! Não é tanto!” 

Voltamos a Portelli e a característica da história oral de trabalhar 

com fatos razoavelmente comprovados (em registros de arquivos) e com elementos 

de subjetividade, memória e narrativas, ou seja, um conjunto de representações.  

Portelli (1997) nos lembra de um tempo em que os historiadores 

orais se empenharam profundamente no sentido de eliminar distorções e 

interferências e de valorizar a realidade e lembra-nos que o testemunho oral permite 

acesso a fatos passíveis de verificação.  

A interpretação, segundo o autor, é a responsabilidade do 

pesquisador que deve relatar as palavras com fidelidade, mas deve ser fieis a sua 

ética, podendo não estar de acordo com algo que o informante diz, e documentar 

interpretações diferentes obtidas em outras fontes, pois a história oral é dialógica.  

No intuito de dialogar com as ideias do entrevistado, apresentamos 

opiniões de outros autores e tecemos comentários sobre alguns assuntos tratados 

neste tópico.  
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Quanto ao número de alunos em sala de aula por professor é ampla 

a discussão sobre o limite do número de alunos ideal em uma sala de aula. Há 

unanimidade no fato de a presença do professor ser ocultada em classes com 

muitos alunos, como resultado é prejudicado o processo ensino-aprendizagem. 

Tramita no Senado parecer do CNE que desde 2010 apontou como essencial para 

um ensino de qualidade, limitar a quantidade de estudantes por turma, de acordo 

com a etapa educacional. 

Os estudos e medidas existem, porém acabar com a superlotação 

com busca da maior qualidade de ensino representa ao sistema de ensino, em todas 

as instâncias, geração de despesas, aumento de custos, necessidades de fonte de 

recursos, maior estrutura e contratação de professores.  

Entre o reconhecimento do problema e sua solução passa o 

interesse de diversos grupos e a dificuldade de ação dos órgãos de controle para 

cobrar os gestores de modo mais eficiente, razão da demora e dificuldade em 

aprovar leis que vão nessa direção. 

Em artigos de Priscilla Borges, de Brasília, para o Portal Último 

Segundo – Educação, trazemos o pensamento de Mozart Ramos e César Callegari 

integrantes do CNE sobre o assunto:  

 “É um absurdo ainda não termos uma normatização em relação às 

condições e os padrões mínimos de qualidade exigidos pela LDB”, afirma Mozart 

Neves Ramos, relator do parecer Nº 8 de maio de 2010, que limita a quantidade de 

estudantes por turma, entre outras medidas, de acordo com o nível educacional. 

Ramos admite que “a quantidade de alunos influencia diretamente 

na qualidade das aulas. Sou professor e digo que ter 30 alunos, conhecê-los por 

nome e auxiliá-los em suas dificuldades é importante. E impossível em turmas 

grandes”.102 

                                                           
102 Artigo “Limite de alunos por turma depende de bom senso das escolas” publicado por Priscila Borges, 
Brasília, 01/02/2013. Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/ 
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Em artigo sobre as salas de aulas numerosas, César Callegari, para 

quem a queda na taxa de natalidade da população brasileira tem contribuído para 

reduzir o tamanho das classes103, afirma que: “A relação professor/aluno tem 

pautado muitos estudos. Sempre com propostas de reduzir a quantidade de alunos 

por sala e professor... O número menor de estudantes por sala aumenta as chances 

de um bom ensino e uma boa aprendizagem”, Callegari ressalta que, com turmas 

numerosas, a atenção dada pelos professores a cada estudante é muito menor. 

Embora a discussão e pareceres não tratam especificamente do 

ensino superior, porque nele seria diferente? Podemos concluir que seria mais 

propiciador de qualidade uma sala com média de 30 alunos também nesse nível de 

ensino.  

Quanto a questão da politicagem e da meritocracia, outro tema 

abordado por Veronezi, apresentamos as ideias de Simon Schwartzman (2005), 

discutindo a “Revolucão Silenciosa do Ensino Superior” onde nos mostra que no 

Brasil, o Ministério da Educação tem conseguido pouco na área do ensino superior, 

em parte devido à falta de um projeto claro para o setor, que enfrentasse as 

questões associadas a um relacionamento adequado com o setor privado e criação 

de um sistema que permitisse ao Brasil proporcionar educação superior a pelo 

menos 30% de sua população em idade escolar, em contraste com a atual média de 

10%. Um sistema menos credencialista, que valorizasse muito mais o conhecimento 

e a competência, e muito menos o título formal; permitindo amplo acesso em função 

do mérito, e não em função da origem social das pessoas; e mais autônomo, 

fazendo das corporações profissionais e instituições de ensino, polos dinâmicos de 

produção e transmissão de conhecimentos e de criação de padrões de qualidade e 

referência. Sugere o autor como uma das alternativas para aumentar a eficiência do 

sistema público: aumentar sua capacidade de captar recursos adicionais, pela 

cobrança de anuidades e outros mecanismos. (p.16) 

Também foi citado a questão política e “politicagem” no ramo de 

educação. Para dialogar conosco trouxemos considerações do próprio 

                                                           
103 Artigo “Turmas nas escolas brasileiras são mais numerosas, diz OCDE” publicado por Priscila Borges, 
Brasília, 10/09/2010. Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/ 
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Schwartzman, afirmando que existem dois tipos de questões em relação a este item; 

“o primeiro é quando os partidos políticos usam as instituições educacionais como 

‘moedas’ de troca de interesses e favores” na distribuição de recursos conforme os 

interesses político-partidários. O outro é “os próprios participantes das instituições 

educacionais — estudantes, professores, dirigentes — se alinham partidariamente” 

para tomar decisões em função das divisões político-partidárias do país.  

É frequente, no Brasil, que dirigentes de instituições públicas e 

privadas façam lobby junto a governantes e políticos para garantir seus orçamentos 

no setor público ou facilitar os processos de autorização e credenciamento de cursos 

no setor privado. Estas práticas, em si, são normais, quando não ultrapassam os 

limites da moralidade e da probidade.  

Segundo o autor, os cargos no MEC eram preenchidos por pessoa 

indicada entre os políticos da coalizão governamental; desde o início da década tem 

estado em mãos de pessoas oriundas do meio acadêmico e profissional, movimento 

que ele chama de despartidarização. (Schwartzman, 2005, p.20) 

Quanto a questão do acesso e quotas aos alunos, Eunice Ribeiro 

Durham, fazendo uma análise e apresentando propostas aos problemas do ensino 

superior, alerta que as diferenças educacionais e a restrição do acesso aos níveis 

mais elevados de escolarização, constituem uma fonte importante de desigualdade 

social no Brasil. 

Sugere para solver o problema uma política global para a educação 

que deve priorizar o ensino básico sem negligenciar o ensino superior, equilibrando 

os investimentos a serem feitos nos diferentes graus de ensino, a expansão dos 

cursos noturnos nas instituições públicas para abrir o ensino superior aos jovens 

trabalhadores, e um sistema de ingresso que dê às minorias étnicas e à população 

de menor renda, condições de acesso ao ensino superior. Não se trata segundo as 

propostas, de criar um sistema de quotas que frustra as expectativas da população 

atendida, por não corrigir as deficiências da formação anterior, resultando em altos 

índices de repetência e evasão.  
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Propõe às IFES promover “cursos pré-vestibulares para alunos de 

potencial elevado, recrutados nas escolas públicas que atendem à população de 

baixa renda, organizados de forma a compensar deficiências de formação e um 

sistema paralelo de bolsas-trabalho... permitirá sua permanência no ensino superior, 

uma vez nele admitidos.” (Durham, 1998, p. 64) 

Não para encerrar o diálogo, mas para suscitar mais discussões, 

finalizamos com afirmação de Portelli, de que os relatos são suscetíveis de 

diferentes interpretações, do narrador, do pesquisador e do leitor da pesquisa, que 

“diferente da nossa, fará sua versão contribuindo com a busca da “verdade 

inatingível.” (1997, p.29) 
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5.2. QUESTÕES DE FAMÍLIA 
 

 

Sua vida foi aqui representada apenas considerando as atividades 

de trabalho, porém, sua afetividade com relação à esposa, filhos e netos, diversas 

vezes citados em momentos informais pré-gravação de entrevistas, torna sua vida 

pessoal rica em respeito e consideração. Sua esposa e um dos filhos nos foram 

apresentados, em uma das entrevistas, com palavras de carinho.    

Na última entrevista provocamos: Fale sobre o que o senhor gostaria 

de ter falado que não perguntamos. Imediatamente fala de sua maior riqueza: 

“minha família”. Assim, procedemos uma compilação de diversos momentos nas 

entrevistas em que sua relação familiar foi narrada. 

Casou-se com uma colega de trabalho, a socióloga Maria Dirce, 

professora no Colégio Claretiano, no mesmo ano de fundação da UnG (em 1970). 

Continuam casados. 

A Casa Poli era da família da profª Maria Dirce. Transformada em 

Poli Shopping (em 1989), deu origem a entrada pioneira da família no ramo de 

centros de compras, tornando Veronezi e posteriormente seus filhos, controladores 

da Companhia General Shopping, grupo que administra shopping centers.104 

                                                           
104 Dados consultados do Website da Companhia. Disponíveis em http://www.b2i.us/profiles/investor/ 

fullpage.asp?BzID=1521&to=cp&Nav=1&LangID=3&s=0&ID=6443. Acesso em 12/05/2014: Fazem parte dos 

empreendimentos do Grupo o Internacional Shopping Guarulhos, em Guarulhos, SP desde 1998. O Auto 

Shopping em Guarulhos, SP desde 2006. O Santana Parque Shopping, em São Paulo, SP desde 2005, o Shopping 

Light em São Paulo, SP, adquirido em 2007, que possui um campus da UnG. Em 2007, foram adquiridos o 

Suzano Shopping em Suzano, SP, o Cascavel JL Shopping em Cascavel, PR, o Top Center Shopping em São 

Paulo, SP, o Parque Shopping Prudente em Presidente Prudente, SP, o Poli Shopping Osasco em Osasco, SP e o 

Shopping do Vale em Cachoeirinha, RS. Em 2008 o Shopping Unimart em Campinas, SP. Em 2009 o Outlet 

Premium São Paulo em Itupeva, SP. Em 2011 inaugurou o Parque Shopping Barueri em Barueri, SP. Em 2012 o 

Outlet Premium Brasília em Alexânia, GO e o Shopping Bonsucesso em Guarulhos, SP. Em 2013 o Outlet 

Premium Salvador em Salvador, BA e o Parque Shopping Sulacap, no Rio de Janeiro, RJ. A General Shopping 

http://www.b2i.us/profiles/investor/%20fullpage.asp?BzID=1521&to=cp&Nav=1&LangID=3&s=0&ID=6443
http://www.b2i.us/profiles/investor/%20fullpage.asp?BzID=1521&to=cp&Nav=1&LangID=3&s=0&ID=6443
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Os filhos de Antonio Veronezi atuam como membros do Conselho 

Fiscal - Alessandro como Presidente, Victor como Vice Presidente e Ana Beatriz 

como Conselheira – e em cargos na Diretoria – Victor como Diretor-Presidente e 

Alessandro como Diretor de Relações com Investidores. 

Perguntado quando percebeu que era um homem rico, responde 

prontamente 

Não sou rico! Quem disse que eu sou? Essas empresas? Minhas 
empresas têm dinheiro, eu não. Pode olhar minha conta bancária, 
não tem dinheiro. Eu tenho bens, imóveis, tenho negócios, mas 
dinheiro não para na minha mão… e hoje quem toca são meus filhos! 

Em todas as vezes, principalmente fora dos momentos de gravação 

o pai Veronezi fala com muito carinho e orgulho dos três filhos: 

Eles são super, hipercompetentes, os três. Muitos competentes. O 
Victor é um camarada que consegue fazer uma relação pessoal 
muito fácil, o Alessandro em minha opinião, em minha opinião não, 
na opinião de muita gente, é um gênio de finanças, ele é respeitado 
para você ter uma ideia, na Bolsa de Nova Iorque, ele trata com os 
banqueiros, não é com os bancários, com gente grande. E a minha 
filha, eu falo deles como coruja sim, é Doutora na Politécnica, dá aula 
lá uma vez por semana e é ela que supervisiona todas as nossas 
construções. Então, até nisso Deus foi bom comigo, cada um teve 
um dom e se somaram. Victor é formado em Economia pela FAAP… 
o Alessandro em Administração pela FGV, ela fez Poli [Engenharia].  

Quanto a educação escolar dos filhos:  

Você pergunta ‘eles nunca estudaram em escola sua? Não! Eu 
sempre disse para eles desde pequenos, vocês tem “n” menos uma 
instituição de ensino para estudar, nunca vocês vão estudar em 
escola nossa. Se for bem tá protegido, se for mal tá perseguido. Os 
meus amigos que dirigem essas escolas, ficavam sabendo que meus 

                                                                                                                                                                                     
Brasil S.A participa na prospecção, no planejamento, desenvolvimento e investimento em shopping centers dos 

quais é sócia. Comercializa e administra os empreendimentos, presta serviços de administração de 

estacionamentos e de gerenciamento do suprimento de energia elétrica e água dos shopping centers. Está listada 

no Novo Mercado de ações da BMF&BOVESPA, detendo participação proporcional média de 75,3% em 18 

shopping centers que possuem em operação.  
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filhos estavam lá depois de um, dois, três anos. Nunca pedi um favor 
desses pra ninguém. 

Em todas as vezes que falou da esposa o fez com muita admiração. 

“Meus filhos, graças à mãe, e a mim, foram bem educados! Principalmente à mãe! O 

mérito maior é da Maria Dirce!” 

Assim apresenta o filho em uma entrevista quando aparece para 

resolver um assunto de trabalho: “Ele sou eu ontem, e eu sou ele amanhã.”  

 

 

5.3. BALANÇO GERAL 
 

 

A última rodada abordou a visão do entrevistado sobre questões 

gerais, foi apresentada neste tópico na ordem que ocorreu e demonstra a fluidez e 

ritmo das conversas que permearam a pesquisa. Teve características de “bate-bola” 

dada a rapidez nas perguntas e respostas.  

Do que eu falo quando falo em educação? 

Em progresso do Brasil. Não há outra coisa maior que indique o 
futuro do país a não ser a educação. A educação é o que indica e dá 
consistência ou não para o país. Exemplo é o Japão, destruído na 
segunda guerra mundial hoje é potência. Dedicou-se a educação. 

 
A vida é fácil ou não? 

Há momento que sim e há que não. Acho que a vida é fácil com 
momentos de dificuldade. E fácil viver se você for simples e quiser 
simplicidade e fica difícil quando você é autentico e defende seus 
princípios contra a diversidade, quanto a pessoas que queiram 
distorcer aquilo de bem que você queira fazer, aí ela fica difícil. 

 
 



247 
 

 

  

A vida começa aos 70? 

Às vezes sim. A vida começa a cada desafio. Cada desafio é uma 
nova vida.  Nesse momento estou vivendo uma nova vida porque 
estou enfrentando um desafio em relação à educação. Discutindo 
com o Congresso Nacional inteiro, então, ela recomeçou para mim. 
Como recomeçou quando fui criar o Internacional Shopping... a cada 
princípio é um começo de vida, quando se começa alguma coisa, é 
nova vida. Você dá sequência a sua história. São novas vidas. 

 
Como se forma o caráter? 

Começa em casa pela disciplina, começa com perceber o 
ajuizamento das coisas, e começa com o respeito que você tem e 
exige das pessoas. Quando você exige ser respeitado, tem que 
respeitar também, aí começa a educação. Me lembro bem, quando 
era fedelho, um farmacêutico da vila esperança que chamava doutor 
Carlos, e eu entrei na farmácia dele e cumprimentei “Oi Dr. Carlos, 
bom dia”. E ele virou as costas e não me cumprimentou, e isso me 
ofendeu. Eu comentei isso na minha casa, minha mãe disse para 
mim: “Você aprenda que quando te cumprimentarem você faça isso”. 
Porque às vezes, desculpe a autopromoção, eu era um talento que 
ele menosprezo, às vezes você não dá importância a uma planta, 
não a rega, e ela poderá florescer sua vida! Enfeitar seu castelo. 
Então tem que regar as plantas que encontrar. Dar importância a 
todos os que cruzam seu caminho, porque não? 

 
O senhor se considera um homem importante? 

Eu considero importantes as coisas que eu faço, não eu. As 
consequências do que eu fizer é que são importantes. Quando eu 
vou a uma sala de aula e prego que a educação é importante para 
aqueles que vêm buscar conhecimento e não um diploma, o 
importante para mim não é ter ido à sala, ser admirado. Mas que eles 
ouçam, absorvam isso, e pratiquem isso. Isso que é importante. 
Daqui a 50 anos ninguém vai saber que eu existi. Não é importante, 
mas a Ung vai ficar, isso que vai ser importante. 

 
Como será a UnG no futuro? 

Se depender de meu esforço cada vez melhor. Eu falei isso ontem 
em uma sala de aula. A UnG hoje é a 11ª no país, num índice de 
avaliação do MEC entre as particulares, e a sétima no estado de SP. 
Se depender de mim e daquilo que eu desejo que os professores 
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façam, no ano que vem quero ser a décima, ser a sexta, até que um 
dia, seja a primeira, segunda, terceira. 

 
O senhor está pensando para os seus netos, não é para agora. Isso 

o diferencia dos administradores dos grandes grupos que pensam no hoje? 

Eles pensam no bônus do fim do ano. Não os critico, é uma maneira 
de pensar, eles não são educadores, são administradores, então... 
como tal estão certos. Seria bom, se eles se aliassem, e pusessem à 
frente de seus negócios, educadores. Podem agir colocando à frente 
das instituições educadores e também administradores. 

 
O que faltou fazer na sua trajetória? Ficou para trás? 

Aquilo que eu disse que não quero mais fazer. Eu queria ser 
deputado para poder apresentar os projetos que eu tenho em mente 
sobre a educação. Poder participar, poder colaborar mais com a 
evolução da educação no país. Então eu não senti perder a eleição, 
eu senti perder a oportunidade de fazer esse trabalho. Isso é que 
ficou para trás. Infelizmente ficou para trás. 

 
O senhor quer ser lembrado como na educação? 

Nunca pensei sobre isso!  

 
Porque se não tivesse vindo construir a UnG em Guarulhos... 

Talvez outra pessoa tivesse  feito, não sei como seria o que é! Não 
posso! 

 
No balanço geral o senhor está satisfeito? 

Satisfeito! E pretendo fazer mais, se Deus me der saúde farei mais. 

 
Onde nasceu sua ambição? Convivência com os mais aquinhoados? 

Na vontade de vencer, na competitividade, quando minha mãe 
querendo me conformar, porque eu era o mais pobre da família, 
disse para eu começar estudar no ano seguinte para aproveitar os 
livros das primas, aquilo mexeu comigo, com meu ego!  “Porque eu 
tenho que esperar? Qual o obstáculo? Fui vencendo obstáculos! Era 
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dinheiro? Juntei o dinheiro que ganhei de presente dos tios e me 
matriculei no curso de admissão! O segundo obstáculo era me 
matricular na escola? Fui implorando ao diretor que não podia 
estudar e ele me deu um emprego! Os obstáculos não me venceram, 
me motivaram! Nunca tive ambição de amealhar dinheiro, eu falo e 
os alunos dão risada, “eu não quero ser o defunto mais rico do 
cemitério.” Eu sempre quis fazer coisas! Se tiver dinheiro eu pergunto 
o que eu vou fazer com esse dinheiro?  Construir um prédio, uma 
fábrica, um carrinho de pipoca. Planejo o que fazer com o dinheiro, e 
não como ficar com ele. 

 
Educação é missão? 

É uma missão. Eu entendo como uma missão. O dia que perceber 
que não estou fazendo mais este trabalho direito, saio, e dou lugar 
para outro, sem piscar. Ou faço bem feito, sentindo que estou 
produzindo ou não faço. 

 
Os valores e missão da UnG são as do Veronezi? 

Ou os valores dela passaram a ser os meus? Não sei, acho que 
talvez a Ung tivesse me motivado a construir em mim esses valores. 

 
Espiritualidade é importante nos negócios? 

Muito! Espiritualidade no fundo no fundo é o respeito pelo ser 
humano, pelo passado, pela vida! É saber que existe um ser 
superior. Que nos apoia. Confiar nisso! Mesmo quando a luta parecer 
estar perdida, continuar lutando... até Deus te derrotar se for melhor, 
para o [bem da] humanidade. A espiritualidade é mais importante que 
o resultado. Às vezes seu resultado pessoal pode não ser o melhor... 
ser derrotado numa votação, numa ideia, às vezes é o melhor para o 
futuro de uma coletividade, você pode estar errado. Tem que ter esse 
espírito de saber combater, mas saber que nem sempre sua vitória é 
a melhor para a coletividade. Você tem que acreditar que [vive] para 
poder combater e buscar essa vitória, e quando o resultado for 
divergente, se encaixar nele e procurar produzir o melhor para que a 
sua ideia que já era boa, permaneça no contexto e se encaixe.  

 
O senhor é um homem que reza, que tem praticas religiosas? 

Sem dúvida. Toda segunda feira é dia de evangelho na minha casa. 
Meus filhos tem o mesmo habito. 
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Essa política de portas abertas é mais espiritualidade do que 

gestão? 

É! Mas a gestão é consequência disso. Vou ter mais dificuldade de te 
pedir alguma coisa se eu não tiver uma convivência cortês com você. 
Com uma convivência dura não vou te pedir, vou dar uma ordem. 
Ordem é dura, nem sempre é bem entendida. Fico feliz quando  vejo, 
sinto e ouço pessoas dizerem que trabalham comigo e não que 
trabalham para mim. As pessoas trabalham na UnG, e as que se 
referem a mim, falam trabalho com Veronezi. É assim que quero que 
seja, que todos trabalhemos no mesmo caminho para alguma coisa, 
trabalhando juntos, num lugar, com os outros, não para os outros. 

 
O que o senhor gostaria de ter falado e eu não perguntei?  

(Longo silencio) Não tinha pensado sobre isso, mas ponderando 
agora, no conceito de família. Eu achava a família extremamente 
importante tanto a ascendente como a descendente. A ascendente 
pela história que produziu para você, com você, a convivência, o 
incentivo e o olhar feliz das pessoas ascendentes te dizendo com os 
olhos, você é legal, ou foi legal, comigo. Foi bom, ou está sendo 
bom, ter meus últimos dias, ou final de vida, com você. E dos 
descendentes, sentir que está bom começar a viver com você, sentir 
que você me acompanha... Este conceito quando você se centraliza, 
é muito importante para você deitar e dormir em paz. A grande honra 
da sua vida não é o que você deixa de concreto, de construído, é o 
espiritual, o conceito da família, as sementes que eu plantei, o que 
produziram? Acho que o essencial é saber, ter segurança que 
produziu sementes boas que deram bons frutos, ou boas flores, ou 
boa sombra. Porque nem sempre flores ou arvores que não deem 
flores nem frutos são más, podem dar somente sombra. Quando 
sente que está fazendo isso, sente uma grande satisfação pessoal.  

 
Sua família veio para o Brasil por causa da guerra? 

Não, fugiram dos escombros ... fazer a América, emprego e trabalho. 

 
Sua esposa foi uma facilitadora dos seus passos? 

Muito. Ela me encantou desde o primeiro momento como pessoa, 
depois como amante, e como companheira. Eu não sei se falo. 
(Silencio). Houve um momento, eu sai de ...me afastei, larguei tudo. 
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Cheguei em casa, ela perguntou? “Porque você chegou cedo?” “Sai 
daquele lugar, não volto mais”. Ela olhou para mim e falou: “Tá bom! 
Você quer almoçar?” Não entrou em desespero... o que vai ser da 
nossa vida, o que você vai fazer agora? Porque você saiu? Nada! 
Demonstrou tanta confiança em mim, e na minha capacidade de 
julgar, de fazer, que eu fiquei sem o direito de jamais decepcioná-la.  

 
Ela sabe disso? Fala isso para ela? 

Talvez eu não tenha dito com essas palavras. Mas vou dizer.   

 

Ao final comenta: Essa mulher sabe fazer as perguntas, nem sempre eu 

sei as respostas. 
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CAPITULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, 
revelam ativamente suas identidades 

pessoais e singulares...  Esta revelação de 
“quem”, em contraposição “o quê” 

alguém é – os dons, qualidades, talentos e 
defeitos que alguém pode exibir ou 

ocultar – está implícita em tudo o que se 
diz ou faz. Só no completo silêncio e na 
total passividade pode alguém ocultar 

quem é (...)   

Ana Arendt   

 

 
Se o propósito do curso de mestrado não é conduzir uma mudança 

de paradigma, mas canalizar o desenvolvimento da habilidade de pesquisar, o 

propósito foi conseguido. Como mestranda, saio engrandecida. Principalmente 

depois da arguição, quando surgiu a oportunidade e o compromisso, ainda que nas 

fases finais do projeto, de aproximação com outros autores além dos já estudados, 

para a completude desta pesquisa, casos de Pollack, Avelar e Portelli, que 

perguntaram com quem dialoga o sujeito da pesquisa. Eles mostraram as facetas da 

memória e da subjetividade na formação da identidade e o caráter não linear ou 

regular da vida humana.  

Se o propósito do curso de mestrado não é conduzir uma mudança 

de paradigma, mas canalizar o desenvolvimento da habilidade de pesquisar, o 

propósito foi conseguido. Como mestranda, saio engrandecida. Principalmente 

depois da arguição (foi importante sentir que a pesquisa foi lida por alguém), quando 

surgiu a oportunidade e o compromisso, ainda que nas fases finais do projeto, de 

aproximação com autores essenciais para a completude desta pesquisa, casos de 

Pollack, Avelar e Portelli, agora amigos, que perguntaram com quem dialoga o 

sujeito da pesquisa. Eles mostraram as facetas da memória e da subjetividade na 

formação da identidade e o caráter não linear ou regular da vida humana.  
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Seguindo a lógica observada no texto dissertativo, foram 

sintetizados os tópicos e esse parecer, ou considerações finais, estão apresentados 

na ordem em que a escrita da pesquisa foi estruturada. 

A introdução comentou a intenção da pesquisadora em estudar o 

mestrado para satisfazer deficiências pedagógicas que tinha em sua formação como 

docente, exercida integralmente no exercício em sala de aula, cuja entrada não fora 

menos aterradora que a condução à “cova dos leões”.  

As aulas e discussões, bem como leituras realizadas na área de 

educação e linha de formação do educador para obtenção de créditos e concessão 

do título acadêmico, ensinaram-na sim a melhorar seu desempenho docente e o 

relacionamento com os discentes.   

A escolha do sujeito revelou-se acertada, uma vez que o 

colaborador, solícito às necessidades da pesquisa, compartilhou suas lembranças, 

emoções e discurso, mantendo o foco nos objetivos do projeto pesquisa e 

respeitando seus recortes. 

Na apresentação da metodologia que seria empregada, a 

pesquisadora alertou para o risco de escrever sobre assunto de área que não era de 

seu total domínio por não ser historiadora. O impacto dessa formação ficava 

evidente a cada aproximação com termos e autores novos. Porém o que se 

apresentou como ameaça inicial, foi se revelando como a grande oportunidade do 

projeto. O aprendizado.  

Duas direções, no emprego da História Oral, a prática e a teórica se 

desenvolveram paralela e simultaneamente.  Quanto à teórica, deparados com 

definições complexas e distintas nos enrolamos algumas vezes no emaranhado 

suscitado. Após identificação de muitas referências, foi escolhido o aporte de 

Passeggi e a definição da pesquisa como (Auto)biográfica, empregada por Gaston 

Pineau como base do movimento sócio-educativo das histórias de vida em 

formação, e considerada nomenclatura adequada aos objetivos traçados. 

Compreendeu-se ainda referenciar memória, subjetividade, verdade, identidade, 

passado, discurso. Muitas buscas, diferentes caminhos. 
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Quanto à pratica muitas eram as lições, e o processo rico de 

entrevista – composto por elaboração de roteiro, entrevistas, transcrição, 

transcriação e análise – todo o tempo esteve sujeito à avaliação e reestruturação. 

Enriquecedor, mas amplo demais para ser realizado por apenas uma pesquisadora.  

Nas próximas pesquisas será imperativo maior aproximação com o 

trabalho do Profº Meihy, para poder empregar com mais segurança, conhecimento 

técnico e menos dilemas éticos, a técnica da transcriação, uma vez que minha 

formação, numa concepção de cientificidade atrelada à transcrição literal, 

considerava edições no texto como um “pecado capital”. 

A formação da mestranda com tendências tecnicistas, como 

dificuldade adicional, levou-a a aplicar um modelo baseado na “racionalização” em 

todas as fases do projeto. Esse modelo mental de divisão de tarefas, fazendo parte 

de seu modelo mental como administradora e como docente, foi utilizado 

amplamente no recorte dos temas e dados, o que poderá comutar o significado 

deste trabalho. Sujeição não diferente ao enfrentado por outros pesquisadores e 

pesquisas, que se utilizam de fontes orais ou escritas.  

Essa tendência à racionalização evidenciou-se na escolha da divisão 

do período estudado em “ciclos de vida”. Não há simplicidade em definir no recorte 

do tempo, as fases, os números de anos, ou sequencial a ser apresentado, pois a 

linearidade impacta o roteiro das entrevistas, impondo-lhe limites. Exatamente o que 

se comprovou ao final, a determinação dos períodos delimitou os temas.  

Talvez o maior desafio ao escrever uma biografia formatada numa 

cronologia linear, tenha sido não limitar o sujeito a uma representação única, 

fechada e regular. 

Na prática como isso se sucedeu? As narrativas embora procurando 

responder a frações específicas da história, ocorriam de forma “embolada” muitas 

vezes, os temas se cruzavam entre entrevistas, frações da história apareciam 

misturadas entre outras histórias e repetiam-se em momentos distintos. Esses 

fragmentos, trabalhados no processo de edição, foram reconhecidos e juntados - 

“costurados” como se costuma ouvir dos historiadores de história oral - e formados 
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num sentido de obtenção da linearidade e regularidade necessárias à formalidade 

da escrita.  

A escolha por esse formato, desde o projeto, intencionou não limitar 

o “movimento” das pequenas histórias, entre si, e no tempo, mas revelar a história 

de uma vida e carreira construídos intencionalmente, não de forma efêmera.    

Como docente, em evidência no “cenário” da sala de aula, pouco 

conhecia e também seus “expectadores”, os alunos, dos “bastidores” do ensino 

superior, antes de realizar esta pesquisa. Muito cedo percebeu a mestranda, a 

dificuldade que teria de escrever sobre o tema, encontrar os “autores” e as “cenas” e 

seus relacionamentos, para conjugando-os traçar uma visão holística. Assim, com 

fragmentos de histórias - do seu fundador – construiu-se um pedaço maior da 

história – de uma importante universidade - que é por si, um fragmento da história de 

um município – Guarulhos e região – que retrata parte da história de um setor – o 

privado – na história da educação de um país105.  

Como o fenômeno educacional se desenrola no tempo fazendo parte 

da história geral, a estruturação dos capítulos procurou manter a evolução da 

educação superior inserido no contexto histórico, não sendo possível apartar a 

história da educação da história do Brasil que são interligadas, indivisos.  

Esta dissertação, estruturada com a história da educação superior 

no Brasil, permeada pela história de uma instituição, no enredo de seu fundador, 

também poderia ter sido escrita sem isolar os capítulos, num texto único em que a 

história do sujeito fosse cercada das outras histórias, porém foi mantido o formato 

capitular pelo seu cunho didático (embora artificial e arbitrário se alija do gênero 

literário). Assim, foram separados os capítulos do contexto educacional e o da 

trajetória pessoal do colaborador.  

Deliberadamente também, registrou-se a história da universidade, 

antes da trajetória de vida de seu fundador, para preparar o entendimento da sua 

importância como empresário do setor. A “criação” precedendo seu “criador”, afinal, 
                                                           
105 Isso me remete a ideia da pequenez que somos, mesmo sendo grandes em algo. 
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são reconhecidos os homens pelas suas obras, alguns permanecendo na história 

para além de seu tempo, em virtude da perpetuação delas.   

Como resultado das entrevistas registrou-se a trajetória do 

entrevistado em capitulo especial. Manteve-se, porém, no capítulo que tange à 

narrativa de vida, margeando as fases da formação do sujeito, a história do país e 

da indústria, contemplando as mudanças econômicas, políticas e sociais do período 

narrado, cujo desenrolar culminaram e ladearam a expansão do ensino superior. 

“Bom de papo”, propõe-se o tema e “ele domina”. Mesclando sua 

memória com visões às vezes de empresário às vezes de educador, fala de ambos 

com paixão. Revelou-se um bom “personagem” para entrevistas de História Oral, 

respeitando a temática abordada e solícito às agendas propostas, desculpando-se 

quando não as pode cumprir. 

O tom vital de seus discursos foi o esforço e o trabalho, aliado às 

relações empresariais e de amizades em defesa de seus princípios e interesses. Em 

diversas narrativas demonstra ter uma visão “salvacionista” de suas ações, 

narrando-as com características “épicas”, a salvação realizada em Bragança, a 

salvação da LTP, o salto da Casa Polli. Afirma com isso a ampla consciência que 

tem de suas habilidades gestoras indicando uma de suas “representações”, o papel 

de gestor.     

Um homem cuja identidade foi se desenvolvendo no ensino privado, 

enquanto o próprio se desenvolvia. Sua ascensão foi marcada pela expansão do 

ensino superior, alternando sua função de educador com e para a de empresário 

com a mesma naturalidade com que se voltou ao comércio quando a condição 

profissional o exigiu. Altivo, sem denotar arrogância. Cônscio de sua potencialidade. 

Humilde para não “se afastar das origens”. 

Na feitura da principal obra aqui retratada, a universidade, outras 

foram realizadas concomitantemente, em consequência da feição empreendedora 

do sujeito da pesquisa, apontando para características empresariais e de liderança.  

Evidenciaram-se componentes comportamentais próprios dos 

gestores de negócios e de pessoas, que foram mapeadas em um capítulo que 
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respondeu aos objetivos secundários da pesquisa, onde destacou-se o papel de 

administrador, em complemento e em decorrência do papel de educador. 

Para Antonio Veronezi, o sujeito da pesquisa, trabalhar na educação 

é missão de vida, permanente, não sazonal. Acredita na educação capaz de 

transformar a condição de vida do cidadão. Acredita no esforço pessoal 

condicionante para o desenvolvimento pessoal. Acreditando que a educação é sua 

“missão” particular, compartilha-a com quem trabalha ao seu lado.  Faz parte dos 

valores que transmite a seus muitos pares.  

Dialoga com os alunos, depositários de suas esperanças num futuro 

melhor, dialoga com os órgãos reguladores da educação, dialoga com os 

legisladores. Sendo um homem público, conhecido pelo seu empreendedorismo, 

inclusive na área comercial, no ramo de shopping centers, que extrapola sua 

posição geográfica, Guarulhos, com braços em vários estados brasileiros, dialoga 

também com a sociedade, ora como empresário, ora como educador. 

Tem grande envolvimento na universidade, participa de aulas 

inaugurais para saudar professores e funcionários, visita alunos dos primeiros 

semestres nas salas de aula para motivá-los, comparece em horários alternados na 

sala dos professores, para verificação e controle, conduz cerimônias de colação de 

grau onde discursa e se alegra com a alegria dos formandos. Despacha diariamente 

de seu escritório na sede da universidade, que administra com a reitoria. Conversa 

com funcionários, alunos, distribui broncas e abraços, e pratica a gestão de “portas 

abertas” procurando receber a todos que o procuram. 

E muitos o procuram, professores, funcionários e, sobretudo 

membros da sociedade civil, organizações filantrópicas e políticos de partidos 

diversos, solicitando recursos, verbas e apoio. 

Como secretário da ANUP fala como empresário, como Chanceler 

da universidade, também, e nestas funções representa um setor que é alvo de duras 

críticas, preconceitos e desprestigio pela sua “mercantilização”.    

Identificamos forte relação entre as atividades profissionais e as de 

representação. Diversas vezes o entrevistado atuando em um determinado 
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segmento criou entidades para reunir empresários em defesa de seus 

empreendimentos. Faz parte de sua estratégia como empresário unir forças com 

outros do setor para realçar o poder de barganha com órgãos governamentais.  

Aparece na pesquisa, essa aproximação com pessoas da política, 

legisladores, presidentes e candidatos. A proximidade com o poder pode possibilitar 

o acesso a informações, a recursos, a representatividade e lobby - com todas as 

cargas negativas que o termo suscita. Reforçando o setor, o empresário fortalece 

seus próprios negócios. Isso acontece em diferentes setores da economia, dentro e 

fora do Brasil. 

Quando iniciou empresa na educação, sua motivação primeira não 

foi a econômica, mas o desafio de empreender e construir uma instituição de ensino. 

Embora atuando também no ramo de shopping centers, mantém a empresa de 

ensino, com todas as dificuldades de manutenção de um negócio em um mercado 

em que as grandes corporações se fazem cada dia mais presentes. 

Comparece à universidade diariamente, faz questão de falar 

semestralmente nas reuniões com os docentes na volta às aulas, e de participar das 

festas de Colação de Grau que ocupam quase uma semana a cada semestre. 

Comparece, discursa e aparenta satisfação. Visita as salas de aula dos alunos 

ingressantes para dar-lhes as boas vindas e encorajá-los, usando sua própria 

história como fator motivador e de exemplo. 

Tendo iniciado sua carreira como office-boy em uma escola há 

quase seis décadas, manteve-se no setor e se reconhece como educador, embora 

tenha estado poucos anos em sala de aula como professor. Sua importância social 

dá-se pelo reconhecimento de seu papel como fundador da universidade. Passa a 

visão de que é “professor”, por ser personagem da educação, porém suas memórias 

revelam sua importância como empresário. 

Não se trata de negar sua importância como professor que foi, e 

como gosta de ser chamado, mas reconhecer sua importância como desenvolvedor 

de uma instituição que tem custos constantes e recursos limitados para serem 

geridos, ou seja, uma empresa.  
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O entrevistado demostra atitudes marcantes de objetividade, 

esforço, dedicação, e insatisfação desde criança com o status quo, buscando pelo 

trabalho adquirir novo lugar para si na sociedade. Com o passar do tempo, lendo 

suas histórias e de seu amadurecimento percebe-se a continuidade e solidificação 

de alguns traços, porém, desde a infância possuía características que são 

apontadas como necessárias ao sucesso profissional. Nas fotografias, mesmo as da 

infância, apresenta postura altiva, firme e decidida. Essa é atualmente a sua 

imagem. 

A liderança e o empreendedorismo são características genéticas ou 

desenvolvidas no contexto social? Claro que não pretendemos responder a essa 

pergunta que impulsiona muitas pesquisas, artigos e debates, sobretudo nas áreas 

da psicologia e comportamentais. Cito-a apenas para representar nosso entrevistado 

como um sujeito passível desses estudos, a serem realizados para além do nosso 

escopo. Para ele, a liderança “foi acontecendo, era natural”. 

Papéis de negociador, estrategista, agregador, líder, conselheiro, 

gestor, representados em seu discurso, revelam o desenvolvimento de habilidades 

próprias dos empreendedores e empresários, mostrando-se certa a direção do 

projeto e a definição de seus objetivos. 

Um capítulo foi dedicado a explicitar seus pensamentos a respeito 

do setor e seu desenvolvimento nele. Fica claro que sabia que queria “vencer na 

vida” e se esforçou por isso, mas não premeditou o seu caminho nem o esperou 

regular. Soube tomar decisões e se arriscar à medida que os desafios se 

apresentavam. E desafio é sua motivação diária! Virou seu lema. Os desafios que 

venceu formaram nele uma imagem de coragem e liderança, papéis que assume 

como representante de classes em diferentes fases de sua formação identitária.  

Propositadamente empregou-se aqui o termo “formação” para 

indicar uma “grande história” que embora rica e bem vivida, está inconclusa, a 

“história completa” está sendo vivida neste momento. Limita-se a um tempo que vai 

do nascimento ao momento atual, em que, no auge dos setenta anos, maduro 

intelectualmente e forte fisicamente, o sujeito escreve a cada dia sua história. Um 

homem em formação, uma identidade em construção.  
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Essa é a beleza da vida humana, a sua capacidade constante de 

variação e evolução. As contribuições de Veronezi ao ensino superior passam por 

esta mutação de educador a empresário.  

Quando se fala em educador se remete a nomes famosos que 

fizeram as principais mudanças na educação brasileira, Florestan, Anísio, Freire, 

Lourenço Filho, entre outros. E também se fala em estudantes de licenciatura ou 

pedagogia, a conferir nos cursos de “Formação de educadores”, como se exercer a 

profissão de professor e ser educador tenha o mesmo significado.  

Estamos numa fase em que a expressão educador e professor são 

tidas muitas vezes como sinônimos. Com algumas nuances entre profissão e 

carreira. José Moran atribui à figura do professor o papel de educador, àqueles que 

modificam as estruturas arcaicas da educação e realizam mudanças na sociedade, 

que estabelece vínculos com a educação atuando nela numa trajetória coerente e 

contínua. O professor que com o tempo vai aprendendo a ser educador.  

Nosso entrevistado, afirmando que é um “educador por natureza” e 

“empreendedor por consequência” (de trabalhar na área), transformou a educação 

de Guarulhos, ofertando vagas quando havia os “excedentes” (alunos que passavam 

no vestibular e não estudavam por faltar vagas no setor privado), e mantendo viva 

sua empresa ao longo das décadas, o que elevou o padrão intelectual e profissional 

dos cidadãos da cidade e arredores.  

Não está mais na sala de aula como professor, mas disponibiliza 

salas de aula e professores como empresário do setor, demonstrando vínculos e 

coerência na sua trajetória na área de educação.  

Assim, entendendo que educador é um professor que constrói sua 

identidade e deixa sua marca na educação e a transforma, Veronezi ao se intitular 

“educador por natureza”, aproveita-se da explicação filosófica de natural como aquilo 

“que existe como efeito de uma causa necessária e universal... que independe da 

ação e intenção dos seres humanos”.  

Em resposta ao questionamento do que havia faltado na pesquisa, o 

último capítulo trouxe além dos pensamentos sobre sua vida profissional, os que 
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referenciam seus valores familiares e religiosos, mostrando o homem inteiro, não 

fragmentado pela carreira, que havia sido o foco das entrevistas.  

Buscou-se realizar uma pesquisa inovativa, focada no ensino 

superior. Como encontrar a originalidade investigando uma questão de amplos 

estudos, a educação superior? Decidiu-se investir na inovação metodológica e no 

delhamento do tema, buscando minúcias, particularidades. 

  

 

 

 

Encontrou-se o universo micro dentro do universo provável e 

disponível de abordagens. Decidiu-se por historiar por meio da vivência de um 

personagem “antigo” no setor, a constituição de uma grande instituição universitária 

que, transformadora de sua região e transformada pelo contexto social, econômico e 

políticos de seu país, proporcionará ao leitor conhecer as transformações do próprio 

ensino público e privado, bem como as mutações no ensino brasileiro nos últimos 

quase cinquenta anos. 

Tendo lido muitas biografias de empresários bem sucedidos, desde 

adolescente, e de suas práticas e tomadas de decisão, aprendendo boa parte do 

seu comportamento padrão, e muito afeiçoada por este tipo de histórias, esta 

pesquisa permitiu à mestranda, que escrevesse uma biografia. 

No capítulo “Introdução” perguntou-se “de que lugar, falamos”? Do 

lugar do esforço e do prazer da pesquisa. Dele, concluímos que esta pesquisa 

trouxe benefícios para a academia no que tange aos estudos da educação, do 

ensino superior e também da administração de empresas.  

Figura 23 - Particularidades da pesquisa 

Fontes: Desenvolvido pela autora. 
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Para os administradores são importantes as empresas que se 

efetivam no mercado, sobrevivendo às demandas governamentais e práticas sociais. 

Uma empresa que chegou a quase meio século é valorizada, como também seu 

criador, que constrói apenas do seu sonho uma grande empresa. Estando 

trabalhando em uma empresa com essas características, aproveitando-me da 

obrigatoriedade da escrita da dissertação, foi escrita uma importante biografia.  

Decidiu-se não escolher entre as possibilidades e separá-las, 

embora o fracionamento pouparia tempo e recursos, bens preciosos ao 

administrador e ao pesquisador, e escolher apenas uma. Escreveu-se sobre as duas 

possibilidades, a empresa e seu empresário fundador. 

É evidente que houve interesse também por parte do entrevistado de 

ter sua história registrada em uma pesquisa acadêmica, mundo que lhe é próprio, 

embora não dependendo desse instrumento para escrever sua história, com 

inúmeras possiblidades de realizar esse processo por meios diversos. Mas, estando 

disposta a fazê-lo, a mestranda se considerou “a pessoa certa no lugar certo”, o que 

para os administradores implica em aproveitar uma oportunidade. 

Para quem a biografia foi escrita? Para os professores do mestrado, 

demostrando a evolução que lhe proporcionaram, para seus alunos, inspirando-os a 

se tornarem pesquisadores eles mesmos - pensando menos na academia e sua 

obrigatoriedade de cumprimento de créditos, e mais na satisfação do aprendizado e 

desenvolvimento intelectual. 

Para quem o biografado contou a história que foi escrita? Para seus 

alunos, inspirando-os a acreditar nos seus sonhos e a lutar por concretizá-los. Para 

seus funcionários, para mostrar o resultado do trabalho conjunto realizado “por 

pessoas e para pessoas”. Para si mesmo, para confirmar o cumprimento de sua 

“missão”. 

Arguida do motivo do entrevistado não falar dos seus erros, de seu 

envolvimento com questões morais e porque emprega sempre em seu discurso a 

palavra “eu” e não “nós”, concluiu-se que cada indivíduo ao se mostrar, ao se fazer 

evidente, o faz por suas ações e pelos seus resultados e por eles são medidos e 
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compreendidos ou rejeitados em seu grupo social ou sociedade. É pela constância 

de seu trabalho que revela seus valores. 

Também se concluiu que, a omissão faz parte do processo de 

memória, bem como do esquecimento, respeitando-se a decisão do entrevistado e 

sua opção por ocultar fatos e lembranças para manter o diálogo com o público a que 

se dirige. Afinal a história oral conta mais de “significado” que de “eventos” e nisto 

consiste sua “validade factual”. 

Cada biografado faz uma escolha consciente do que deseja revelar 

a seus leitores, e cada pesquisador faz uma escolha clara em aceitar ou discordar 

do seu discurso e fragmentá-lo ainda mais escrevendo de acordo com sua “leitura” 

dos eventos narrados e interesses da pesquisa. 

Todo entrevistado pode emitir informações que enfraqueça a 

imagem positiva que pretende emitir sobre si mesmo e que pretende preservar. A 

confrontação não é objetivo dessa pesquisa, apenas o seu registro, sujeito a 

analises por outros pesquisadores. 

No tópico “Limites da pesquisa”, apontamos a opção por narrativas 

de aspectos positivos realizados pelo entrevistado, uma vez que concedeu se 

sujeitar à pesquisa com objetivo de ser um motivador para os jovens. As perguntas 

focadas também limitaram a memória do passado enfocando as lembranças que 

contemplaram cada tema abordado.  

A erudição em um discurso pode tender a ocultar a parcialidade e os 

fundamentos ideológicos do biografado, além de que no trabalho biográfico, ao falar 

do seu personagem, o biógrafo, de alguma forma projeta a si mesmo e suas 

ideologias. Toda a verdade foi contemplada? A verdade que se desejou expor, a 

verdade do entrevistado sobre sua imagem e justificativa de suas ações. A “sua 

verdade” que deseja ser conhecida como sujeito público representante de um grupo 

que tem padrões de comportamento comuns. 

 Como todo processo evolutivo parte da natureza para sua 

transformação no contexto social, do natural ao social, biografando a trajetória de 
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um “professor”, escreveu-se também a do “empreendedor” que se tornou forte 

“empresário”.  

Findadas a pesquisa secundária e a primária por meio de 

entrevistas, foi analisada e escrita a trajetória de vida de uma pessoa única, com 

contribuições únicas para a educação nacional, entende-se assim, que o objetivo da 

pesquisa foi cumprido. 

Objetivo geral:  

 As particularidades da formação acadêmica bem como da prática 

profissional e a construção da práxis de educação e gestão foram 

conhecidas e detalhadas. 

Objetivos secundários:  

 Visibilidade na área de educação superior privada – sua história 

foi narrada;  

 Influências na comunidade – como representante do setor e 

fundador de faculdades; 

 Pensamento sobre a educação – destacados como empresário e 

nas representações no setor; 

 Prática mobilizadora – exemplo de luta para novas gerações de 

alunos e empreendedores; 

 Contextos condicionantes do processo educacional – foram 

abordados contextos sócio-político-econômicos do país; 

 Relação homem e sociedade – retratamos a trajetória de um 

homem, de uma instituição e de uma nação, que se inter-

relacionam e se fundem em uma história construída de muitas 

histórias. A história coletiva na história individual e vice-versa. 

Seu pensamento sobre temas importantes do setor podem provocar 

polêmica para algum grupo, como por exemplo, a questão do pagamento do ensino 

público como foi no passado – obtém concordância, sobretudo de quem nunca se 

beneficiou da educação pública, e discordância dos grupos que dela usufruem. 

Também as cotas por mérito, as notas no vestibular dos alunos do ensino médio 
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público, a qualidade da formação das fases anteriores ao ensino superior e a 

quantidade de alunos em sala de aula e os conglomerados.  

A abordagem empregada, pesquisa (auto)biográfica não parte da 

construção de hipóteses, mas objetiva revelar a vida humana mediada pelo contexto 

social e totalizadora de contexto próprio. Porém, como resultado da pesquisa, as 

polêmicas levantadas no discurso de Veronezi suscitam hipóteses e propiciam 

ampliação do debate por outras pesquisas e pesquisadores. 

Tendo a mestranda, por meio desta pesquisa, vivenciado nos 

últimos 4 semestres as angústias da escassez de tempo, da limitação de recursos, 

da obsessão pelo objetivo e completude (imaginária) da pesquisa, deparou-se com a 

essência do mestrado, a “iniciação” no papel de “aprendiz de pesquisadora”.  

Compreendendo que tão importante quanto o tema escolhido são os 

processos de desenvolvimento da pesquisa e da própria dissertação, a mestranda 

aprendeu a escolher os autores, selecionar as referências, modificar cada frase até 

a perfeição do parágrafo e a estruturação destes com os demais formulando 

capítulos. Aprendendo a rever o texto, ouvindo suas pistas e indicação do melhor 

percurso na criação de um roteiro mental, louva o processo de escrita.  

Aprendeu, tendo que “conversar” com autores (pessoas) que há 

pouco eram desconhecidos a importância da boa escolha das palavras e quanta 

diferença e possibilidades cada uma possui. 

Cada termo, “resgatar” ou “reconstruir” ou “recriar” (por exemplo), 

defendido por ideias nem sempre afins, suscita um caminho. Aquela palavra 

“desqualificada” na arguição como imprecisa, é a base do pensamento do autor 

citado. Troca-se o autor, a citação (e com ela a palavra) ou aprofunda-se o conceito? 

Rememoração, resgate, rearrumação de lembranças, reconstrução de 

“reminiscências, imaginação. Tantas foram as possibilidades e tantos, os caminhos. 

Essa escolha pode desviar ou conduzir o pesquisador na direção pré-estabelecida 

no projeto, e nesta pesquisa significou a amplitude de oportunidades de 

aprendizado. 
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Adequou-se a pesquisa à interdisciplinaridade - reivindicada pela 

academia muitas vezes só na teoria, por ser a área de formação do pesquisador 

uma forma de manutenção de poder e demonstração de força. Os resultados 

independentemente das especificidades das áreas é que são importantes, embora 

se diferenciem no processo de desenvolvimento, no formato das entrevistas, na 

especificidade das perguntas, na escolha e quantidade de colaboradores, entre 

outras características.  

Como administradora pôde facilmente entender as razões das 

decisões tomadas para a manutenção da universidade, como empresa, no mercado, 

não entendendo que há conflitos em atuar no setor educacional com fins de 

lucratividade, afinal foram as instituições de ensino privado que responderam à 

demanda por ensino superior.  

Porém, o emprego de termos da área nem sempre foram 

assimilados pela banca que emprega termos diferentes para a mesma ideia, em 

virtude de suas áreas de formação. Exemplo: ambiente e sociedade são palavras 

diferentes, mas ideias similares empregadas de acordo com a área do pesquisador, 

assim, buscou-se empregar os termos com liberdade. 

Somou-se a esse conflito, a constância da repetição de sua 

orientadora de que “essa pesquisa é importante”, sem a construção de argumentos 

norteadores e racionais por não se inteirar do conteúdo do texto, sente na pele as 

dores de ser uma pesquisadora “autônoma” (não por opção, mas por condição) 

resultante do sistema impingido aos orientadores que valorizam apenas a 

publicação. Lattes valorado pela quantidade. 

Queremos ressaltar aspectos práticos discutidos nas “Críticas à 

História Oral”, a subjetividade, a neutralidade e também a motivação de cada um 

dos participantes, pesquisador e pesquisado, na realização da pesquisa. Quais são 

os interesses de cada parte? Quem são seus interlocutores? Os motivos não 

necessariamente são similares. Pode o cientista ser neutro? 

Embora o pesquisador direcione os temas, interagindo de acordo 

com o saber que detém de sua experiência, tem atuação limitada à colaboração do 
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entrevistado cujos relatos “são a ‘matéria-prima’ da construção do objeto de estudo. 

Assim a intencionalidade do entrevistado e sua versão do que é “verdadeiro” leva 

em conta suas atitudes para “influenciar” o entrevistador. Ambos são sujeitos ativos 

na construção do conhecimento. 

Buscamos nas entrevistas, a cada afastamento dos temas 

propostos, retornar ao caminho pretendido com a pergunta original. Essa atitude nos 

levou a perceber o reforço da nossa parcialidade e intencionalidade, características 

presentes embora nos mantivéssemos vigilantes todo o tempo para evitar fazer 

perguntas que induzissem respostas desejadas, “orientadas” aos objetivos da 

pesquisa. Mostrou-se difícil separar intenção e indução. 

Quantas “operações mentais” se “articularam” no desenvolvimento 

do pensamento da administradora docente! Quanta reflexão e julgamento para obter 

a “compreensão”! Nisso consistiu a beleza desta pesquisa, e da própria busca da 

ciência: amplia-se sem finitude, ampliando as possibilidades (e carreira) do 

pesquisador. O mestrado não é só uma etapa anterior aos demais estudos 

avançados, ele por si só, desenvolve novas capacidades. 

Louvando o aprendizado ao perceber sua identidade sendo 

redefinida, e tornando-se mais competente para pesquisar outros temas e autores, 

adquire uma certeza: a de que “foi mordida”, e agora “dominada” pelo prazer da 

pesquisa, não poderá mais parar. Pesquisar provou-se uma angústia que resulta em 

prazer, e os administradores valorizam muito o resultado. 

Recomenda-se a um postulante do mestrado realizar projeto de 

acordo com sua área de maior integração para facilitar seu andamento. Agindo em 

dissonância com a recomendação desde o início, porém, respeitando características 

próprias, tais como necessidade de novos aprendizados, de explorar novos campos 

e o apego ao desafio e à mudança, não trouxe esta pesquisa nenhuma forma de 

arrependimento à mestranda, apenas satisfação pelas dificuldades e exigências do 

trajeto. 

O método utilizado e as possibilidades deixadas para trás foram 

escolhas que uma vez tomadas influenciaram o resultado, que ao final, ficou de 
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acordo com o objetivo estabelecido. Cumpriu-se o escopo e suscitaram-se novos, a 

serem buscados com outros métodos e por outras áreas de pesquisa.   

Os relatos narrados, registrados, transcritos, editados e analisados 

nesta pesquisa permitem leituras e interpretações diversas por pesquisadores de 

diversas áreas de estudo dentro de seu enfoque de pesquisa, podendo-se 

aprofundar temas da administração, tais como a capacidade empreendedora e de 

gestão do sujeito relator; da psicologia, abordando determinação, vontade, 

resiliência; da antropologia social, no que tange a sua cultura, parentesco, relação 

com as instituições; da sociologia, vertendo para sua participação em diferentes 

grupos sociais; da educação, no que tange às políticas e controles educacionais 

propostas pelos governos ou órgãos representativos, da história, na compreensão 

de seu papel pela “narração metódica dos [seus] fatos notáveis” e ideias, da 

linguística no que tange a análise dos seus discursos.  

Enfim, esta pesquisa permite elementos mais amplos de discussão 

de questões históricas, educacionais, e sociais trazidas a conhecimento ou 

suscitando hipóteses para novas pesquisas, tais como: políticas de democratização 

e acesso, evasão e sobra de vagas, valorização do docente, despreparo dos alunos, 

monopolização, tecnicização, mercantilização e qualidade do ensino superior aqui 

abordados.  

Há margem para novas pesquisas, análises e discussões, que 

poderão ser realizadas em pesquisas complementares, uma vez que aqui foram 

apresentadas como contexto e não como hipóteses a serem investigadas.  

Registrar outras micro-histórias na Universidade Guarulhos, com os 

Professores Eméritos por exemplo, e sua percepção das mudanças no ensino 

superior nas últimas décadas, pode ser objeto de outra pesquisa. 

As demais instituições na cidade de Guarulhos, ou de inúmeras 

outras regiões, inclusive as instituições públicas, podem ser objetos de pesquisas 

por parte de outros pesquisadores, dada a ampla possibilidade de estudos do setor 

educacional, em especial do ensino superior. 
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Embora no capítulo “Questões da Educação”, Antonio Veronezi 

expõe sua visão, experiência e expectativa em relação a boa parte dos problemas 

apontados, reconhecemos que teria sido mais eficiente se a pesquisadora tivesse 

perguntado a opinião do entrevistado sobre cada uma dessas “questões complexas”, 

nas quais vale aprofundamento.  

Registrar outras micro-histórias na Universidade Guarulhos, com os 

Professores Eméritos, por exemplo, e sua percepção das mudanças no ensino 

superior nas últimas décadas, pode ser objeto de outra pesquisa. 

As demais instituições na cidade de Guarulhos, ou de inúmeras 

outras regiões, inclusive as instituições públicas, podem ser objetos de pesquisas 

por parte de outros pesquisadores, dada a ampla possibilidade de estudos do setor 

educacional, em especial do ensino superior. Portanto, longe de intentar análises 

conclusivas, fomentamos novas questões em áreas distintas, para futuras 

investigações, sobre o ensino superior brasileiro.  

Concluímos assim o projeto de pesquisa “De professor a 

empresário: contribuições de Antonio Veronezi ao Ensino Superior”. 

Contribuições que somente ele podia oferecer. Contribuição com 

suas ações em prol do ensino superior no último meio século, para, mudando o 

mercado mudar a posição dos “seus” jovens educandos na sociedade. Contribuição 

nessa pesquisa com seu tempo, sua história, seus pensamentos, em prol da ciência 

e do conhecimento acadêmico. Nisso reside sua missão, e o que representa o 

Professor-Educador- Empreendedor-Empresário, que teve uma vida toda dedicada à 

educação. 

Independentemente de o sujeito ter ou não notoriedade ou projeção 

na vida pública, pôde relatar alguma parte - mesmo que sujeita aos “percalços da 

memória” - e interpretar– mesmo que subjetiva, filtrada, parcialmente - sua 

participação na história da educação e do empreendedorismo brasileiros.  

Essa especificidade é justamente o que torna esta pesquisa única. 

Nisto reside sua beleza e sua ciência, e esta é nossa pequena, mas honesta 

contribuição aos estudos do Ensino Superior Brasileiro. 
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ANEXO A – Cronograma do projeto de pesquisa 
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ANEXO B – Exemplo de texto “transcriado” pelo entrevistado 
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ANEXO C – Modelo de Roteiro para entrevistas 
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ANEXO D - Modelo de Anotações e Análises das Entrevistas  
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ANEXO E - Transcrição das Entrevistas  

 

 

 

 

Transcrição do arquivo: Entrevista 1_20130521_Primeiros anos 

AMIGO DA INFÂNCIA 

ENT – Lembranças da fase de infância, pessoas, educação? 

AV- Eu ainda tenho, eu tenho ainda encontro com meus amigos de infância. A gente se encontra pelo 

menos uma vez por ano, num clube lá da Vila Esperança, todo segundo domingo de dezembro. Então 

eu ainda tenho contato com a minha infância. E até o … ano passado não… até 5 anos atrás, o melhor 

amigo do meu pai, pai de um dos meus amigos até hoje, vivia lá (faleceu) e eu o visitava todo Dia dos 

Pais, dia esse que eu vou à missa na Vila Esperança, que é onde eu nasci, homenagem que eu faço ao 

meu pai. Nesse dia eu ia na casa do melhor amigo do meu pai que era o Dr.Silvio, era dentista lá do 

bairro, cujo filho, o “Sylvinho” é meu amigo ainda até hoje. Nós íamos na casa dele para tomar café 

com o pai dele. Faleceu, agora a gente vai tomar café na padaria. Eu tenho ainda essa ligação, porque 

eu tenho um lema que eu abordo sempre com as pessoas que “árvore que não tem raiz tomba no 

primeiro vento.” Você tem que ter a raiz forte! E eu tenho ainda esta relação com meus amigos… é…  

SEPARAÇÃO DOS PAIS 

(1:40’)…  tive uma infância turbulenta, no primeiro momento da infância até os 8, 9  anos de idade 

meu pai tinha uma vida media. Ele era dono de uma casa de comércio, então a gente tinha uma 

vida…  razoável,  não diria que éramos ricos, mas tinha uma vida  razoável. Meu pai separou da 

minha mãe, minha mãe voltou a trabalhar numa tecelagem, e a nossa vida embicou. 

ENT – A separação foi quando o senhor tinha 8 anos? 

AV – Oito para nove anos 

ENT- O senhor ficou com o pai ou com a mãe? 

AV – Com minha mãe. Eu, minha mãe, e uma irmã.  Uma irmã já era casada, tinha minha irmã 

solteira, aí…  nós voltamos a morar na Vila Esperança.  Nesse lugar no Tatuapé, meu pai tinha 

comprado um bar lá, um bar e bilhar, tal, ficamos pouco tempo, voltamos para a Vila Esperança , fui 

morar numa casa de fundos, quase de favor,  é… minha mãe trabalhando… eu, garoto, como todo 

garoto né, na rua, andando, brincando… com nove, dez anos, eu engraxava um pouco de sapato para 

levar um pouco de pão e leite para casa.  

Transcrição - Entrevista 1 

Nascimento até o segundo grau 

16/05/2013 - UnG 

Os primeiros anos 
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ADMISSÃO AO GINÁSIO E OFFICE BOY 

E aos onze anos… até eu não entendo direito como isto aconteceu, né... Porque eu faço aniversário 

em novembro, e meus tios , entendendo minha pobreza me davam um dinheiro de presente, era 10 

reais, 20 reais, não me lembro o valor da época, então eu juntei o dinheiro de aniversario e de 

dezembro que era o Natal, e fiz a minha inscrição no curso de admissão ao ginásio, no Ateneu Rui 

Barbosa, na Penha. Eu tomei a iniciativa de fazer isso. Não foi minha mãe que me levou… aí eu passei  

no concurso, porque era como o vestibular  hoje… depois eu não tinha dinheiro para estudar, fui 

falar com o diretor, chorei…  e ele me deu um emprego de office-boy, eu comecei a trabalhar como 

office-boy com 11 anos de idade, e … .o que eu posso dizer é que eu era bem aceito nas casas das 

famílias dos meus amigos mais bem aquinhoados, porque… eu não entendo exatamente o que 

aconteceu com o fenômeno né, eles  não gostavam tanto de estudar, os pais gostavam que eu 

estudasse com eles.  Então eu era sempre muito bem aceito nas casas…  das pessoas…  eu era um 

menino que estudava, e educado com muito rigor por minha mãe. Entendeu?  Eu estudava porque 

eu sabia desde cedo que ou eu estudava  ou eu tava frito, eu não tinha outra saída. 

OSSEOMELITE 

(4:45’) ENT - O senhor começou a estudar e trabalhar lá? 

AV – Eu comecei a estudar de manhã, à tarde … e naquela época eu trabalhava de manhã, à tarde e 

estudava a noite.  

ENT – O primário era feito de manhã? 

AV – Eu tinha 11 anos de idade. 

ENT – Antes, o primário…  

AV – O primário eu fiz de manhã na Vila Esperança, antigamente você só ia para a escola depois de 

sete anos de idade. Eu com seis anos tinha osseomelite…  doença na perna, eu fiquei internado 6 

meses no Hospital da Cruz Vermelha, 6 meses, e..lá eu aprendi as primeiras letras, na escolinha, tal… 

Hospital da Cruz Vermelha que hoje é o Hospital Defeitos da face, perto do Aeroporto, na Ruben 

Berta. 

ENT – Eu sei onde é. 

AV – Lá era o Hospital da Cruz Vermelha…  

ENT – Ainda tem lá… ainda tem…  

AV – Tem uma unidade, é… a última vez que eu visitei tinha… eu fui visitar, fui ver o quarto que eu 

ficava  

ENT – Tinha professores que iam lá?  

AV – É. Tinha uma professor né, que ia lá pegava a molecada que tava internada e… dava distração, 

ensinava, brincava, distraia e tal, e nisso eu fui aprendendo as primeiras letras.  (silencio) 



288 
 

 

  

O PAI 

(6:15’) ENT – E quando o senhor saiu de lá foi para o primário, provavelmente. 

AV –É isso aí. Primário. Na Escola Estadual Monsenhor Passalacqua, na Vila Esperança. Meu pai tinha 

o bar bilhar, então tava tudo certo. 

ENT – Ajudava o pai ou não, no bar ? 

AV- Ajudava meu pai no bar, sim!   Meu pai depois do almoço ia tirar um cochilo né, e eu ficava 

fazendo minha lição de casa na mesa do bar e atendia porque de tarde tinha pouco movimento, 

pouca gente então eu…  

ENT – Então o tino de comercio já veio …  

AV – Pode ser, pode ser…  

ENT – … daquela época? 

AV – Pode ser, pode ser…  

ENT - Já tinha que conversar com cliente…  

AV – Tinha, tinha de atender para troco, pegar… isso eu fazia. 

ENT – Bem, saindo do primário… bem… teve coisas importantes aqui… teve 6 meses no hospital, a 

separação dos pais, foram dois marcos,  bastante fortes…  

AV – Meu pai só apareceu novamente na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade, ele sumiu, 

sumiu!  

ENT – E como o senhor trabalhava todo dia com ele devia ter apego né? 

AV – Pois é! 

ENT – Voltou aos quinze anos? 

AV – Eu tinha 15 anos de idade ele apareceu um dia… um amiguinho meu foi em casa disse que tinha 

um homem querendo falar comigo, aí eu fui encontrar com ele, em frente dessa igreja onde eu vou, 

dos Padres Olivetanos, na Vila Esperança, no dia dos pais 

ENT – Ah, a dos dias dos pais…  

AV –Fui encontrar com ele em frente essa igreja … eu disse uma coisa que não quero que conste 

disso. 

ENT – Então espera aí (movimento para desligar o gravador) 

AV – Não, não, não, pode gravar, pode gravar, não tem nenhum problema, porque eu me arrependo 

até hoje… porque eu disse para ele “Pai, agora que o senhor aparece, não preciso mais do senhor, 

deve ter doído muito nele…  
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ENT – Mas era uma mágoa…  

AV- Deve ter doido demais para ele, eu não… se eu tivesse avaliado não faria isso. 

ENT – É … com 15 anos a gente não consegue avaliar ainda…  

AV – É! É! 

ENT – O senhor precisava dele justo na adolescência e ele faltou bem na adolescência…  

A MÃE 

AV – Exatamente! Mas a  minha mãe era muito firme, mulher corretíssima, soube nos educar . 

ENT – Eles tiveram instrução formal? 

AV- Nada, nada. Minha mãe tinha o primário incompleto, meu pai idem.  

ENT – E ambos são de São Paulo? 

AV – Minha mãe era francesa, nasceu lá e veio para o Brasil com 6 anos de idade, mas interessante, 

ela falava correntemente Francês. Minha mãe era inteligente, não teve instrução mas era inteligente. 

ENT – E ele nasceu em São Paulo? 

Av – Nasceu em São Paulo. (silêncio).  Ela filha de espanhóis, ele filho de italianos. (Silencio). 

OS AVÓS 

ENT – Agora, esses avós italianos e espanhóis ficaram lá na Europa ou estavam aqui também ? O 

senhor teve convivência com os avós? 

AV – Tive, tive! Principalmente com minha avó materna. Minha avó paterna tive pouca convivência, 

com a avó e com o avô. A avó e o avô maternos, tive mais convivência. Meu avô morreu mais cedo, 

mas minha avó, tive uma longa convivência com ela. (silencio). 

ENT – Em termos de incentivo para estudar? 

AV – Minha vó tinha umas frases  muito interessantes, né, quando via uma coisa muito ruim  dizia 

“pouca verguenza alguna, pero ninguna! “. O cara tem pouca vergonha ainda tem alguma, mas 

quando o cara não ter nenhuma! Ela tinha dessas coisas. 

ENT – Bem. Falecida né? 

AV – Falecida! Minha mãe também é falecida. 

ENT – Mãe também é falecida? 

AV -  Falecida.  

ENT – Pai falecido? 
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AV - Pai falecido, todos! 

ENT – Ah, faleceram. Todos! É! Aqui na sua volta do pai, o senhor teve alguma convivência com ele? 

O PAI 

AV – Dai eu comecei a encontrar com ele uma vez por mes.  

ENT – Então teve uma convivência? 

AV – Até… não lembro que idade. Até uns vinte anos, depois ele sumiu de novo.  

ENT – Ah, é? 

AV - Ele sumiu porque eu discuti com ele.  Ele começou a fazer… falar mal de minha mãe, tal, eu não 

admiti, falei que … também achava que já tinha cumprido o papel dele … sei lá. 

ENT – O senhor também já era adulto né, tinha vinte, então… depois dos 20 voltou , teve convívio 

depois?  

AV – Não! Aí ele foi morar com os pais dele. E eu fiquei sabendo  que ele tinha falecido um ano 

depois da morte. 

ENT – AH, que peninha! 

AV – Aí eu fui ao túmulo dele, fiz minhas orações, tal… morreu de cirrose  hepática. Imagina se el 

bebia! (silêncio) Esse foi o grande problema, ele era dono de bar, bebia. Botaram o macaco para 

tomar conta da banana. Antes disso ele era carpinteiro e marceneiro, então, ele só foi para o 

comércio porque o pó da serraria tava fazendo mal a ele. Tinha tido uma tuberculose. 

ENT – Na época havia tuberculose 

AV – Entendeu?  … ai ele mudou o campo de comercio.  Já bebia um pouquinho como marceneiro 

tomando conta do bar então!  Ele bebia o lucro. 

ENT – Hã! (silencio). OK. (silencio). É… Tudo isso aconteceu enquanto o senhor estava aqui, 

(conferindo o ciclo de vida para reposicionamento)  indo para a escola… voltando sempre para 

relacionar com o campo educacional… Quem que foi o maior incentive para o senhor estudar? O 

senhor disse que estudava bastante né? 

DESAFIO PARA ESTUDAR 

(12:30 s’) AV – Foi o desafio! Primeiro foi o desafio, né? Porque que eu tomei a iniciativa de ir 

estudar? Porque as minhas primas que estavam numa situação mais… mais privilegiada né? Elas 

estavam fazendo exame de admissão, porque que eu não iria fazer?  

ENT – Filhas desses tios todos que davam um dinheirinho? 
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AV – Exatamente! Então...  a minha mãe veio com uma história..”não! você fica quieto no ano que 

vem você aproveita os livros dela”… eu falei, o que?… aquilo me picou! Eu me lembro bem disso! 

Então eu fui, fiz os exames, passei e fui adiante.  

ENT – Elas estudaram no mesmo colégio? 

AV – Não, em colégios diferentes, depois casaram, tal, e… uma delas casou bem,  e teve uma vida 

tranquila, a outra nem tanto. Tinha uma mais nova, que não estava neste mesmo patamar, mas as 

duas que estavam na mesma idade, elas estudaram mas não chegaram a fazer o curso superior não! 

ENT – Enfim,  o desafio foi do senhor e o senhor foi para frente …  

AV – Eu precisava mais…  

ENT – É! Não tinha os pais ali para…  manter…  

AV – É! Isso aí! 

A MÃE 

(14min) ENT – Enquanto o senhor estava nessa fase, no colégio trabalhando…  no Ateneu… a sua mãe 

trabalhava com  que atividade? 

AV – Tecelã! Nas Indústrias Francisco Matarazzo! 

ENT – Ah, tá! 

AV – No Belenzinho! Por conta disso nos mudamos para o Belenzinho… No meio do colegial 

mudamos para o Belenzinho, na Rua Passos, porque minha mãe trabalhava ali do lado, entendeu?  

MICROLITE E COLEGIAL 

ENT – Tá… quer dizer… quando o senhor terminou o colegial, foi quando o senhor justamente entrou 

lá na frente na Rayovac não? 

AV – Isso porque? Porque quando eu terminei o colegial, alguém que eu não quero citar o nome…  

ENT – Tá! 

AV - … Tinha me prometido a manutenção para o curso de medicina que era o que eu queria ser, e 

roeu a corda… aí eu me vi obrigado a fazer outro colegial. Fui fazer química industrial no Colégio São 

Judas Tadeu…  

ENT – Eu estudei na São Judas também. 

AV – …  que era na rua Clark. Que era mais perto do Belenzinho também. Então eu ia a pé pro 

Belenzinho era perto, na Mooca, e voltava. Minha mãe trabalhava a pé. 

ENT – OK 
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AV – Aí, com o curso de química industrial eu comecei a trabalhar na Microlite aqui em Guarulhos. Já 

em 62.  

ENT – (Conferindo o ciclo de vida) É. Já. 62. O senhor estava com 18 anos. 

AV – Então, quando eu fui fazer outro colegial.  

ENT – Isto. Técnico em química. OK. 

AV – Eu entrei na Microlite não tinha vaga para químico. Eu fui trabalhar como faturista.  Fazia o 

departamento de cobrança. Mas eu ajudava todo mundo. Eu era muito rápido nas coisas, então eu 

ajudava tudo quanto era setor. Mesmo porque eu estava de olho no laboratório. Um ano depois, eu 

sempre pedindo… “quando surgir uma vaga no laboratório” … o laboratório… .laboratório… então 

surgiu. Fui para o laboratório.  

ENT – Então… desde aquela época o senhor tinha visão de futuro né? 

AV – Isso é verdade! 

ENT – Já sabia onde queria chegar. 

AV – Isso é verdade! Sêneca certa vez disse: “Não há vento favorável para quem não sabe para onde 

quer ir”  

ENT – Justamente esta visão foi a mesma do desafio com as primas? O senhor sabia onde queria 

chegar? 

AV – Não exatamente (risos). Mas sabia que tinha que ir adiante. 

ENT – Para que vou esperar mais um ano, né? Então o senhor é movido a desafios. Tá aqui até..antes 

da gente conversar eu já tinha pego aqui este espírito. 

AV -  Esse é sempre meu combustível. 

ENT – Para entrar na área de educação! 

EMPRESÁRIO 

(17m) AV – As pessoas me chamam de empresário. Eu não sou empresário, sou empreendedor, e 

prefiro o título de “professor”. É diferente. Eu digo que eu sou “professor de formação, educador por 

natureza, e empreendedor por consequência”. Porque eu peguei  uma escola que ia mal, levantei a 

escola, peguei a casa de meu sogro que estava defasada e junto com meu cunhado, o Marco Antonio 

Poli (falecido), transformei num shopping…  

ENT – As lista amarelas também…  

AV – A  mesma coisa… Lista Telefônica Paulista, ela tava quebrando, recuperamos. Aí já com meus 

filhos, o Shopping Santana  que estava parado em sua construção, foi e assim por diante. Hoje meus 

filhos é que tomam conta do negócio de Shoppings.  
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FILHO 

ENT – Tem algum filho na administração da Universidade? 

AV – O Victor. 

ENT – Que quando fez 40 anos, o senhor né?... 

AV – Isso!  

ENT – Passou para ele..é verdade! É que… deixa eu voltar aqui. (revendo o ciclo) 

AV – Quanto tempo nós temos? 

ENT – Quanto tempo o senhor tem? 

AV – Não! Tranquilo!  

 

NASCIMENTO E RELIGIÃO 

(18m15’) ENT – O senhor vai falar e eu paro! Deixo ver se tem alguma coisa assim… ah! Algum dado 

do Nascimento, o senhor lembra de alguma história que a mãe contou: olha no dia que você nasceu 

a estrela brilhou! 

AV – Tem! 

ENT – Alguma história bacana? 

AV – Eu sou devoto de Santo Antonio. Porque eu chamo Antonio? Tinha uma característica. Minha 

mãe teve o primeiro filho homem, não viveu. Ai teve uma filha mulher, sobreviveu. Teve outro filho 

homem, também morreu. Outra filha mulher; sobreviveu. Ai eu nasci, o que ela imaginou? 

ENT – Menino, ia falecer, né?  

AV – Eu nasci de sete meses, dai ela prometeu que quando eu fizesse seis anos, sete anos, não me 

lembro, que ela acenderia uma vela na Igreja do Largo do Parí.  E lá fui eu, acender uma vela do meu 

tamanho, que ela mandou fazer. Acendi a vela na Igreja Santo Antonio do Pari. 

ENT – O senhor lembra que tamanho? O senhor nasceu com quantos centímetros? 

AV – Não, não lembro. 

ENT – Que era o tamanho da vela…  

AV – Tamanho da vela de quando eu tinha seis anos de idade! 

ENT – A a promessa foi só quando o senhor tinha seis que foi paga, não foi imediatamente após o 

nascimento. 
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AV – (devagar, impaciente) Quando eu fizesse seis anos. 

ENT – Ah tá! Perdi essa parte! OK. E ai o senhor continuou sempre devoto de Santo Antonio. 

AV – Quando eu estou num grande problema…  

ENT – Quase nunca (rindo) 

AV – Ah é! Quando eu tenho uma grande causa para agradecer  

(19m55’) ENT – Tem alguma religião que professa? 

AV – Sou espírita. 

ENT – Linha Kardecista? 

AV – Kardecista 

ENT – O espírita é o católico né? 

AV – Pois é! Não há conflito.  

ENT – Não! 

AV - Não há conflito! 

ENT – Então… algo bem diferente tem né com relação ao Nascimento… puxa vida …  sobreviveu né? 

(risos) sobreviveu. Que legal! Então aqui a gente tá cobrindo…  

AV – Ou seja, eu lutei até para nascer… . 

ENT – E nasceu com sete meses. Que na época não tinha ainda um sistema de medicina 

avançada..imagina os menininhos… foi no hospital? 

AV – Foi uma parteira, em casa 

(21m05’) ENT – Em casa. Era na época em casa. OK. Eu ainda tenho aqui alguma coisa com o ensino 

primário. Alguma pessoa, professor, pessoa especial no primário… quinta série…  

GINÁSIO 

AV – Quarta. 

ENT – Na época era quarta depois de quinta a oitava, né?  

AV – Era até a quarta série depois você entrava no ginásio.  

ENT – Era primário e ginásio, isso! Primário, alguma característica que o senhor lembra que o senhor 

tinha…  Já tinha vertente… Aqui nesta época, 51, já tinha sete anos, o senhor já tava começando a 

ajudar como engraxate, já tinha uma vertente aí de comunicador… uma vertente de trabalhador já…  
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AV – Eu sempre tive muita facilidade com as pessoas. Nunca tive grande, dificuldade nenhuma … 

então, eu nunca tive problemas com professores também. Professoras. Só uma professora, é que ela 

foi como substituta na minha sala, e ela tinha mania de dar tapa orelha da garotada. E um dia… a 

caneta era caneta tinteiro, de pena,  pontiaguda… eu me lembro que eu fiz uma arte de propósito … 

e fiquei olhando porque eu sabia que ela ia vir aqui atrás de mim para me dar um peteleco que é o 

que ela fazia com os demais. Eu não tive dúvida… fiquei esperando a hora que eu senti que ela ia 

bater eu levantei a caneta (demonstra o movimento) e ela espetou a mão. Saiu com a mão 

balançando, com a caneta pendurada e me mandou para a diretoria e eu falei para o diretor… ela 

quis me bater …  

(22m50’) Para de falar para digitar algo no celular. 

(23m25”)AV – Pode falar. 

ENT – Ginásio. Tem alguma coisa. 

AV – Ah! Ginásio tem ene passagens…   

ENT – Ginásio tem as namoradinhas…  

AV – Ginásio não. É mais para o colegial, ginásio ainda não 

ENT – Mas era bagunceiro?  Ou era mais… estudioso…  

AV – Não! Naquela época eu brincava de jogar futebol como todo moleque né, e para me sustentar 

eu ajudava na cantina da escola. Não sobrava tanto tempo. 

ENT – Puxa! Onde o senhor ia o senhor trabalhava? 

TRABALHO NA CANTINA 

AV – É! Como é que eu ia fazer para defender o meu lanche? Eu saia um minuto antes da aula e ia 

direto para a cantina. Ganhava em troca uma Coca-Cola e um sanduiche. Ajudava no intervalo, de 

manhã e à noite.   

ENT – Olha! 

COLEGIAL 

(24m24’) AV – Depois..aí ...já no colegial, ...já no colegial … mudou um pouco o estilo de trabalho, 

porque eu já estava um pouco maior eu fazia o trabalho de office boy externo,  mais amplo. Porque 

antigamente você tirava não era Xerox, eram fotocópias. Só tinha fotocópia no centro de São Paulo, 

na Praça Clóvis Bevilacqua, e reconhecia firmas no Tabelião Arruda Botelho que era na praça Clóvis, 

ai eu já com 12, 13 anos eu fazia isso. Mas quando eu entrei no colegial, no científico, eu tinha que 

estudar mais. Então eu convenci… .ai eu já mudei o meu, o meu, minha maneira de ser, minha mãe já 

tinha mudado pro Belenzinho, então o que que eu fazia: eu ia direto do período da manhã do Ateneu 

para o centro de São Paulo, fazia o que tinha de fazer e vinha almoçar duas, três da tarde, em casa. 

Minha  mãe deixava ali alguma coisa pronta eu esquentava e comia. Minha mãe tava trabalhando. E, 

ai eu corria e ia para a Biblioteca do Tatuapé, quase que diariamente…  
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ENT – Era na Celso Garcia já? 

AV – Na Celso Garcia.  Ia lá estudar, quando era 5, cinco e pouco eu pegava um bonde até o 

Corinthians, jogava um pouco de basquete, dava tempo de tudo, tomava um banho e ia fazer o 

colégio, ia pro colégio, pra Penha. Tenho muitos amigos do colegial com quem mantenho contato 

ainda. 

ENT – Ãh? 

AV – Tenho.  

(25m19’) ENT – Colegial então era à noite. 

AV – À noite. Ginásio também foi à noite.  

ENT – O ginásio não foi no Ateneu né? 

AV – Ateneu!  

ENT – Ah! O ginásio também Ateneu! Tudo Ateneu? Ginásio, primário? 

PRIMÁRIO 

AV – Não!  Primário não! Primário foi na Vila Esperança. O Ateneu era na Penha. Primário era Grupo 

Escolar Monsenhor Pasalacqua.  Passalacqua com c, q. Passalac qua! Na Vila Esperança. (ri, se diverte 

com a pronuncia)  

PROFº TRAMA  

ENT – Esses dias fazendo a pesquisa encontrei um blog de um ex aluno do Ateneu mas numa época 

pra frente da que o senhor estudou lá, década de 70, 80. Falando que o colégio foi demolido, que era 

muito bacana, e fala do professor Trama… Fala da Dona Ernestina.  Essas pessoas também eu li, eu 

algum desses entrevistas que a Silvia me deu, o senhor disse que aprendeu muito com esse 

professor, que ele foram sua influencia …  

(27m38’) AV – Maior influência foi o Profº Glady, se pronuncia “Gleide”. Era muito erudito né? 

Professor Glady que era , vamos dizer assim, o dono do Ateneu, não sei se era ele o “dono” de fato, a 

mãe dele, ou pai dele, mas, ele era muito erudito. Uma pessoa especial e admirada… falava inglês 

fluentemente já na época. Coisa rara. 

(Para de falar para escrever no celular. Olha novamente para mim) 

ENT – O senhor falava Frances por influencia da mãe? 

AV – numnumnumnumnum (som com a língua entre os dentes). Não mas tinha facilidade de língua. 

Tenho até hoje. Engraçado, minha vó falava muito espanhol, então eu aprendi muito espanhol. 

ENT – Espanhol, hã! 



297 
 

 

  

(29m28s”)AV – Viu? Então… ele… para mim era um … exemplo na época, porque…  eu via nele 

muitas coisas positivas, gostava muito. Para você ter uma ideia, ele era meu professor de inglês, aí, 

quando eu tava no terceiro ano de ginásio… ele me crismou…  

ENT – O Glady ou o Trama? 

AV – O professor Glady. Gladí, né. Chamam de Gladí mas ele se chama Glady. Glady com y. Glady 

Felix Del Buono Trama. Ele era muito exigente comigo. Isso ficava claro quando eu prestava provas 

de inglês… o exame de inglês, o exame oral… porque tinha exame oral naquela época, eu fazia no 

meio da sala. Porque ele era meu padrinho e não queria que dissessem que eu era protegido, 

entendeu?  

ENT – Mas era padrinho de batismo ou de consideração? 

AV - Crisma.   

ENT – Tá. 

ENT – (enquanto ele escreve) Ainda para mostrar que não tinha favoritismo ainda colocava ali… 

mostra porque que você tá aqui, né? Que eu não to te defendendo, que você sabe. 

AV – É!  

ENT – Fica a vontade professor. O senhor tá na casa do senhor. Acho que a gente tá terminando 

aqui… acho que mais cinco minutos, talvez dez. 

AV -Depois você pode retomar ai comigo, eu não tenho nenhum problema, as coisas não são 

estanques. 

ENT- Também tem esta revista que o senhor falou, pode ter outros dados que eu possa juntar. 

 

DONO ERNESTINA 

(31m15s’) – AV – Agora. A mãe dele… era uma mulher de pulso forte! Rigorosa! 

 ENT – Dona Ernestina? 

AV – Essa mulher é um exemplo! Eu acho que a minha auto exigibilidade, exigibilidade com as 

pessoas, eu tenho um pouco… vem dela. O filho dela era exigente mas era flexível. Ela não. Era dura! 

Você sabia..porque eles tinham um colégio no Rio também, e ela  ia para o Rio e vinha aqui. O dia 

que eu chegava, antes de entrar na escola eu já sabia que a Dona Ernestina tava lá ..você olhava… a 

Dona Ernestina tá aí. 

ENT – Não tinha gente… enrolando…  

AV – (aumentando a voz e mostrando pulso firme). Era..todo mundo no lugar, não tinha zunzunzum!  

ENT – Ela trabalhava como professora também ou só administrava o colégio? 
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AV – Dava aula de Francês e administrava, fazia a parte contábil da escola, tal, era contadora nata! 

ENT – E o senhor conviveu com ela assim, muito tempo? Mesmo depois de sair do colégio?  

AV – Com ela menos, porque no meio do caminho,  não me lembro exatamente que época ela teve 

um AVC, perdeu a fala e ficou em cadeira de rodas. 

ENT – Ah! 

AV – Então ela mal balbuciava as palavras. Ela gostava muito de  mim, eu sabia disso! 

ENT – Esse AVC foi quando o senhor estudava lá ou foi depois que o senhor soube? 

AV – Foi quando eu ainda estudava lá.  

ENT – Esse professor, o filho dela depois foi quem assumiu a administração?  

AV – Não...eles administravam juntos, quem ficava mais era ele porque ela ia para o Rio, voltava tal.  

ENT – Ah! Já era ele mais. Tá! 

ENT – (Enquanto ele digita) O pessoal neste blog está falando porque derrubaram a casa, era tão 

bonita…  

Av – Mas deixa eu te contar uma coisa…   

ENT - Tão falando que o Antonio Veronezi vai construir um shopping… (ri) . Tá na boca … o pessoal da 

Penha. Estão comentando… então o Veronezi vai… fazer isso, vai fazer aquilo…  

PRIMEIRAS ESCOLAS? 

AV – Então o que aconteceu foi o seguinte…  eu não podia manchar a..a… a minha história tendo um 

colégio de segunda linha, e o Ateneu não era. (recebe mensagem no celular) … O que aconteceu? Eu 

mantive a qualidade da escola enquanto pude, e abriram uns outros pardieiros ali ao redor. Escolas 

de segunda linha. Nem todas, claro. 

ENT – ham…  

AV – Ai o pessoal começou… a escola começou a esvaziar. Eu chamei os pais. Ai todo mês eu punha 

dinheiro, não vou te dizer quanto, todo mês eu punha dinheiro, não era pouco… ai eu chamei os pais 

no final de ano, depois de dois anos, conversei com eles francamente e disse que estava colocando 

dinheiro pessoal lá todos os meses. Falei “olha, vem cá… vocês acham que a escola está boa… estão 

felizes, Estão!  Então vocês precisam ajudar a divulgar a escola e trazer  sobrinhos, parentes,  tios, 

porque eu não consigo manter a escola. Não posso pagar para dar ensino de qualidade aos filhos de 

vocês , vocêsnãovão querer ratear o valor do custo mensal da escola. ..então? como é que faz? Se 

nao chegar a tantos alunos eu…  “ 

ENT – Eu fecho…  
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AV – Eu vou fechar.  E aviso vocês antes.  Eu fiz isso. O que eu podia fazer, eu não podia fazer nada!  

Deixar a escola fechar? O pessoal parecia não acreditar, de tanta franqueza. 

ENT – E eles acabaram entrando no compromisso ou não?  

AV – Como é que é? 

ENT – E os pais acabaram … .?  

AV – Assumiram   o compromisso mas não cumpriram. 

ENT –Ah!  Puxa vida!  

(35m35s’) ENT – (balbucia como se falasse sozinha) É, isso é bem ruim. Ok. Deixa eu ver..tem aqui, 

um pouquinho aqui no finalzinho aqui para a parte que o senhor começou a trabalhar fora e aí, 

quando o senhor terminou o colegial foi a hora que o senhor entrou aqui  em Guarulhos na ..na… 

faturista…  

AV – Microlite 

SÂO JUDAS 

(35m35s’) ENT – Daí o senhor se afastou do colégio, porque tinha acabado o colegial, e foi para a São 

Judas fazer o técnico. Então o senhor trabalhava durante o dia, e estudava a noite na São Judas. 

Alguma experiência, alguma coisa marcante assim, desta fase de colégio… de trabalhar em 

Guarulhos, estudar lá no Belém … Alguma coisa marcante no colégio, uma  pessoa, algum professor? 

(36m18s’) AV – (Termina de enviar a mensagem e  atende o celular: “Oi bem, fala… depositei, to com 

o deposito na mão, to aqui dando uma entrevista, to na sala de reuniões aqui… tá ..um beijo tchau!”) 

(36m35s’) ENT – Para o senhor entrevista é fácil, ne? Porque o senhor já participou de um monte né? 

A minha é a primeira …  (ri)  

AV – não! Imagina! Olha, São Judas Tadeu eu tive também um rol de amigos, mas não se fixaram. Lá 

eu namorei uma moça com quem quase me casei.  Não sei se convém falar, acho que não, vai 

machucar alguém, deixa para lá...melhor não!  

ENT – Melhor não! É! A esposa vai ler… (ri) 

AV – É! Embora ela saiba, fica mal! Íh..sei lá…  a São Judas… o que eu posso dizer é que eu tive 

excelentes professores de química, porque eu não gostava de química. 

ENT – A é! Não gostava (sussurrando). 

QUÍMICA 

AV – Não gostava! Mas eu fui estudar química porque era a profissão do momento na época, eu 

precisava me sustentar … ok? Ai  eu tive professores tão bons que me entusiasmei e decidi ser 

professor de química … Enéas, Deoclídes, Parada, professores que eu nunca mais vou esquecer na 
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vida… gente de melhor qualidade, e eles, interessante, quando foi criado o curso de licenciatura em 

Mogi das Cruzes  alguns desses professores foram dar aula lá.. 

UMC 

ENT – Olha! O Senhor encontrou eles lá… porque logo depois o senhor foi para a faculdade lá. 

AV -  Pois é! Foi interessante… Teve uma situação que foi muito interessante..O professor Enéas, um 

dia eu fui dizer a ele que eu não ia fazer a prova porque eu não tinha estudado. “Oh professor Eneas, 

eu não estudei… eu não vou fazer prova… faço outro dia, faço substitutiva… ” Ele fala “Veronezi, a 

prova está dividida em duas turmas a tua turma é a de agora, são sei horas, tua turma vai entrar sete 

e vinte e a outra turma umas nove horas. Veronezi, eu conheço você, vá para a biblioteca…  

ENT – Estuda até as nove.. 

AV – “Estuda até as nove que você vai fazer uma boa prova”, e foi nessa “faz o que eu to te falando… 

” 

PROFESSOR DE QUÍMICA 

(38m45s’) – (Verifica o celular) Entendeu? Eles falavam para mim... O Deoclídes, que era  super 

exigente… “você, eu não preciso avaliar você. Você eu conheço. “ “Deoclídes eu… ”  “Você pode até 

fazer uma prova ruim, mas eu sei que você sabe.” Entende, ai… você entendeu? Eu passei a gostar… 

eu estava no primeiro ano, na primeira semana de aula lá, o Padre Mello entrou na sala e perguntou 

“Alguem aqui da aula de Desenho Geométrico? “ Eu”  

ENT – O senhor dava?   

AV – Porque eu tive no cursinho preparatório um professor de desenho geométrico maravilhoso!  

Então eu sabia muito! Fui dar aula no colegial!   

ENT – Foi! Que legal! 

AV – Minha aula na Faculdade terminava as dez e vinte…  

ENt – AHN? 

AV – Mas nos dias que eu dava aula saia as dez, dava duas aulas ainda no colegial  e pegava o trem 

das onze e meia de volta para São Paulo. Três dias por semana! 

ENT – Isso ainda na São Judas? 

AV – Não! Já tava na…  

ENT – Já tava na UMC? 

AV – Já tava lá… na Universidade Mogi das Cruzes. Mas isso tem conexão…  

ENT – Ah, claro!... 
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AV – com o curso que eu fiz de química industrial…  

ENT– Ahn…  

AV – E com o cursinho preparatório que eu fiz. 

ENT – Ah! Que bacana! Mas eu vou parar aqui para não… não…  

AV – Você me ajuda!  

ENT – Isso..é… para aqui! 

AV – Agora que eu sei qual é a sua tônica …  

ENT – É… eu… talvez eu melhore na próxima! Eu não tenho experiência como entrevistadora…  

Av -  Não!!! Fica tranquila! Meu amor, fica tranquila, que a gente vai batendo bola aí…  

ENt – Sei que isso tem uma relevância muito grande...porque, como disse minha professor…  

AV – Você me desculpa tá? (Pega com as mãos meu rosto, dá um beijo de despedida). Vou sair 

correndo…  

ENT – Imagina! A casa é sua…  

AV – (Para na porta e me encara nos olhos). É nossa!  

ENT – Professor obrigada! 

AV – (Volta, pega minha mão e fala sério olhando-me nos olhos) Eu tenho 69. Quem vai ficar aqui? Eu 

vou para a sepultura antes de você, eu não vou levar embora isso aqui. 

ENT – Espero que seja nossa por muito tempo. Obrigada professor! 

AV – Eu digo isso para os alunos, eu faço isso para vocês, não é para mim, não vou levar para a 

sepultura. (Manda um beijo com a mão e sai). 

ENT – Obrigada! 

AV – Obrigada eu! (Grita do alto da escada e fala alto andando, para alguém lá embaixo) Oh,  

Marcelo? Chama o Silvio fala para ele vir para cá (etc) 
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OBJETIVO DA PESQUISA 

AV – (Entrando na sala e falando enquanto senta) Faz uma retrospectiva para mim. 

ENT – (Mostrando os documentos preparados:  roteiro de perguntas, ciclo de vida, projeto) Nós 

estamos na segunda…  

AV – Qual é o objetivo, onde é que.. 

ENT – Eu estou fascinada !  

AV – Mas tá louca! 

ENT – Eu to fascinada! Porque quanto mais eu desenho a vida do senhor (mostrando o ciclo de vida) 

eu vejo que o senhor conseguia fazer tantas coisas ao mesmo tempo que este trabalho vai ficar 

muito superior ao que eu pensava no começo…  

AV – Será que é isso mesmo? 

ENT – É! Porque eu tinha… quando eu concebi a ideia era UnG, Universidade Guarulhos...só que...o 

senhor tem uma riqueza aqui…  

AV – Imagina! 

ENT – Tem muitas universidades… é…  

AV – Imagina! É…  

ENT – Olha (mostrando o ciclo)..quando eu fui desenhar essa que seria à partir de hoje, o que a gente 

fez…  na primeira era a infância e adolescência e aí nós paramos no segundo grau…  (apontando no 

ciclo) quando eu cheguei aqui para fazer a reunião de hoje, que era à partir da graduação, porque 

nós paramos aqui, no ensino médio… à partir da graduação já entra período militar..e olha a vastidão 

de coisas que o senhor fez  durante o período militar…  

AV – (Ri concordando com a cabeça) 

ENT – Talvez o senhor não tenha visto assim, na forma como eu tenho enxergado, cada cor são 

atividades diferentes, tem como fundador, é uma cor, diretor, supervisor, era outras cores,  diretor 

de escola é outra, como estudante é outra cor, eu tô vendo que é muito rico essa..essa vida do 

senhor, assim, intensa… e não só na..com relação a Universidade Guarulhos como para a própria 

educação, né? 

AV – É! De fato eu colaborei bastante! Acredito. 

ENT – O senhor trabalhou muito…  

AV – É verdade! 

ENT – Então! Estou achando riquíssimo, eu até achava que a gente ia cobrir este período numa… não 

vai cobrir de uma vez só… porque… o que eu vou procurar hoje com o senhor, se o senhor me 
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permitir… Que a gente converse só sobre  a sua época de faculdade que é aqui, que é bacharelado 

em Mogi…  

AV – (Olhando o ciclo) Tá…  

ENT – Enquanto o senhor estava lá, já iniciou a carreira como professor, eu vou ficar só nisso hoje, e 

para as próximas eu entro na questão da direção, fundação das universidades, até na fundação da 

própria UnG, porque… vai ficar muito extenso e também nós temos pouco tempo, e… e… para mim… 

parece fácil quebrar em parte porque eu to olhando isso aqui como uma história… pro senhor acho 

que é mais difícil porque…  

AV – Dá um lápis. (entrego o lápis e ele começa a observar no ciclo) 

ENT - … acho que o senhor não consegue separar, as coisas para o senhor acontecia tudo 

simultaneamente…  

AV – (Ri, como que satisfeito).  

ENT – Ao mesmo tempo o senhor estudava e o senhor já dava aula…  

AV – É! 

ENT – Ao mesmo tempo que o senhor concluía seus estudos, já virou diretor de curso, foi tudo muito 

simultâneo na sua carreira…  

AV – É! É verdade! 

ENT – É!  

AV – Mas eu tinha que acelerar! 

ENT – Mas é fascinante! 

AV – Imagina! 

ENT – É sim, é sim porque, tudo mundo fala que não dá, não dá, é difícil, e o senhor fez isso numa 

época de ditadura, em que os professores estavam sendo presos, mandados embora para outro 

país… . 

AV – É verdade! 

ENT – Anísio Teixeira, Florestan, tanta gente boa, que  o senhor, quando eu terminar isso aqui, tô 

vendo que vai dar para igualar o senhor com esses grandes educadores, é verdade..não to puxando 

sardinha não! Minha orientadora quando viu esse mapa, ela ficou…  

(4m00’) AV – (Começa a observar o ciclo)  

ENT – Aqui é começo… 71 termina aqui, aqui é 72…   
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AV – 73, fui diretor da faculdade de Ciências Contábeis, tá certo aqui também…  fui diretor da 

Faculdade de Medicina…  

ENT – Tem mais coisas, não terminei…  

AV –Tem mais coisas aqui…  

ENT – (Apontando quadro de observações no ciclo) Aqui tem ó… fundação da Bandeirante…   

AV – Ah! 

ENT – De Odontologia, Filosofia e Letras, 73…  

AV – Criação, aqui ó… criação… (escreve no ciclo) Faculdade Filosofia, Ciências e Letras em Itatiba… .  

ENT – Itatiba…  

AV – Itatiba… (escrevendo no ciclo) Cursos… curso de …  Psicologia…  foi mais ou menos em 73, 74. 

Logo depois Engenharia. 

ENT – Tá aqui ó, (mostrando no ciclo) Itatiba tá aqui…  

AV - (localizando) tá aqui… Zona Leste,  

ENT –que era Unicid…  

AV - Isso! Eu era também… fundador… isso! Tá aqui ó...Faculdades Integradas Santo Antonio…  

ENT – É! Itatiba!  

AV - Fundador e Diretor…  

ENT – Puxa vida! Então, é impressionante…  

 (5m18’) AV – Eu saia daqui…  Eu fazia isso quase diariamente … Eu saia daqui ia pra Bragança, de 

Bragança para Itatiba e de Itatiba vinha para São Paulo, Faculdades Integradas Santo Antonio, ou 

Santo Antonio, Itatiba, Bragança. Diariamente.  

ENT – Sem helicóptero! (riso) E assim… atividades, dificuldades, dirigir…  

AV – Eu ia para Brasília, no MEC, de automóvel muitas vezes. 

ENT – É. Então…  

AV – Então vamos! (Olhando para o ciclo de vida desenhado) Qual é que você quer? 

VESTIBULAR 

 (5m50’) ENT – Então… hoje se a gente puder eu gostaria de falar só então, por causa do nosso 

tempo, é… de  lembranças do período de faculdade, como aluno, ainda lá na… em Mogi. 

AV – Como aluno…  
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ENT – O senhor também participou de Diretório Acadêmico, também pode colocar… . 

AV – Participei e criei e fui presidente dois mandatos! 

ENT – Ah! O Senhor fundou  o Diretório Acadêmico? 

AV – Diretório Acadêmico 7 de Março…  

ENT – Ah! (Tomando nota do fato novo) 

AV - … e o símbolo era o cebolinha. O Mauricio me permitiu colocar o cebolinha como símbolo. Eu 

queria um símbolo, ele me deixou usar o cebolinha. 

ENT – E o senhor conhecia ele pessoalmente? 

AV – Vim a conhecer, ele era de Mogi, eu fui atrás dele.  

ENT  - Bacana! Tá vendo quanta coisa? 

(6m00’) AV – Então… primeiro… como é que eu fui parar em Mogi das Cruzes?  

ENT – Tá. 

AV – Na verdade eu fiz o cursinho preparatório, para a faculdade de engenharia, química, Osvaldo 

Cruz, que ia ser criada e o prédio estava sendo construído alí onde é hoje…  

ENT – Barra Funda…  

AV – Barra Funda. E lá era o cursinho. Aí, o MEC não autorizou a tempo naquele ano…  a faculdade de 

engenharia … e …  aconteceu a criação do curso de química licenciatura e bacharelado em Mogi das 

Cruzes, eu fui para Mogi das Cruzes, entendeu? 

ENT – Trenzão? 

AV – Trenzão… fui para Mogi das Cruzes, fiz lá o exame vestibular, fui aprovado e…  comecei a 

frequentar. 

ENT – Era pago lá? 

AV- Pago.  

ENT - O senhor trabalhava ainda no Ateneu? 

AV – Não. 

ENT – Já tinha saído, ah, tava aqui na de pilha…  

AV – Tava na Microlite. Aliás encontrei uma colega minha de trabalho ontem aqui. Maravilha!  

ENT – Olha, que maravilha! 

MICROLITE 
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(08m01’) AV - Bom! Aí… eu trabalhava na Microlite e estudava em Mogi das Cruzes… isso… 

(pensando)… isso! Ai, eu já vinha trabalhando na Microlite, enquanto fui fazer o curso de química 

industrial lá na São Judas. Ok? Então eu tava do primeiro pro segundo ano da, da Faculdade, hoje 

Universidade Mogi das Cruzes quando, entrava chefe, saia chefe, entrava chefe, saia chefe, e eu fui 

perguntar pro diretor da empresa Dr. Stephan Sylberstein, se um dia eu ia ter chance, aí ele disse 

para mim que tinha um convênio, com a Pertrix e com a Rayovac, Pertrix alemã e Raiovac, 

americana, de que, se houvesse candidatura de americanos ou alemães, tinha prioridade. Eu falei, 

então eu nunca vou ser chefe, nunca vou assumir cargo de chefia! Na mesma hora, sem ter outro 

emprego eu fui ao Departamento Pessoal e me demiti…  

TREVES 

 Aí eu tinha um colega de faculdade que era o Nilson né? que trabalhava na empresa mas ele não me 

falou nada… eu peguei os anúncios do Estado de São Paulo e vi que a Tréves fábrica de joias e 

recuperadora de metais preciosos, tava precisando de químico, eu fui lá, me candidate a vaga e…  fui 

aprovado para a vaga. Então… aconteceram alguns acidentes …  na fábrica, um …  espetacular, que 

me promoveu, que foi o seguinte: teve uma inundação, era no Ipiranga esta fábrica, uma inundação 

no sábado e os donos da fábrica eram judeus, que não exerciam qualquer atividade do por do sol da 

sexta ao por do sol do sábado. Eu sai da minha casa vi que tava inundado, corri para lá e comecei a 

colocar as coisas pra cima, levantar os reagentes químicos para lugares mais altos … e tinha um 

funcionário que ria e não ajudava. Eu falei para ele: Escuta, vê se ajuda! Ele falou assim:  

- Você chegou agora e já quer mandar?  

- Eu não tô mandando rapaz, tá todo mundo trabalhando, se molhando aqui… Ele riu de mim, 

eu falei: Você tá despedido. 

O senhor Jacob chegou na segunda feira, me chamou no escritório, eu pensei…   

ENT -  O senhor não era chefe de nada…  

AV – Nada! Era químico! Aí, ele me pegou, chamou, eu pensei, ele vai me agradecer né? Ele chegou 

assim: 

- Você…  mandou o Pedro embora? Ele tem doze anos de casa olha quanto vai custar? 

(interpretando).  

Eu falei:  

- Seu Jacob, faz doze anos que este cara dá prejuízo pro senhor. Aconteceu isso, isso, e isso… o 

senhor deveria me agradecer e os demais funcionários pelo que nós fizemos aqui no sábado sem 

ter obrigação. O senhor tem a sua religião, eu respeitei, não telefonei para sua casa nem nada e 

fiz o que pude, quanto que o senhor ganhou aqui pela minha atitude? Então vou dizer uma coisa 

pro senhor, seu Jacob, ou fica o fulano ou fico eu. Eu não vou…  ter…  gente trabalhando comigo 

ou para mim que não seja de confiança. Se o senhor quiser continuar sendo roubado, o senhor 

continua com ele…  

- Não… mas você tinha que entender…  
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Falei: Eu entendo tudo seu Jacob. O senhor também que tem que entender.  

- Não… você pensa um pouco…  

- Não! Quem vai pensar é o senhor …  

ENT – Ultimato! 

AV – Quem vai pensar é o senhor …  

…  É hora de almoço, o senhor vai almoçar, eu também, eu volto do almoço, o senhor me responde 

se o fulano vai ficar ou vai sair. O senhor só diz isso! Eu não vou trabalhar numa empresa que esteja 

querendo tomar prejuízo e ser enganado pelos empregados a vida inteira... 

- Não…  

-  Senhor Jacob,  o senhor me responde depois do almoço.  

Fui embora. Voltei…  

- Você não tem jeito, não tem jeito! Então…  quero te dizer que eu já dispensei o fulano. Já 

despedi o fulano.   

(12m30’) AV - Tá bom,  bom. Passou mais um mês e meio, dois meses, o japonês que era o chefe do 

setor químico da empresa, estava se demitindo e ninguém sabia. Seu Jacob reuniu todo mundo da 

parte química da empresa… que mexia com fundição… todo mundo… e, eu tô pensando que ele ia 

promover o meu colega de faculdade o Nilson que tava lá a muito tempo, e..me chamou… não me 

lembro o nome do japonês… me chamou e falou,  o fulano vai embora, e quem  vai assumir agora a 

chefia é o Veronezi. 

- Eu seu Jacob? Mas tem o Nilson que tá aqui há muito tempo! 

- Escolhi você.  

PROFESSOR DE QUÍMICA 

(13m25’) Fiquei, fiquei, em desculpando uma semana com meu colega, o Nilson. Então… aí eu fiquei 

trabalhando na Tréves, estudando em Mogi e na primeira semana de aula, como já disse na outra 

entrevista, o Padre Mello foi na minha classe e falou, alguém aqui da aula de desenho geométrico? 

Falei: Eu!  

ENT – Sem nunca ter dado aula…  

(13m45’) AV – Pois é! Porque eu tinha tido um professor maravilhoso de desenho geométrico no 

cursinho de química, no cursinho preparatório para engenharia.  Então, eu me sentia apto a dar aula. 

E fui, (com ênfase) um cara muito bom de desenho geométrico, no colégio anexo a faculdade de 

Mogi das Cruzes que era no mesmo prédio. Então eu dava, seis aulas por semana, das dez as onze e 

dez, que as onze e vinte saia o ultimo trem. Três vezes por semana eu saia um pouco mais cedo da 

aula, e dava aula três vezes por semana, no colegial, para defender uns cobres. Pegava o trem onze e 

vinte, chegava em casa uma da manha, tomava meu banho, seis e meia eu tava de pé, sete e meia eu 

tava trabalhando. Era o horário da fábrica. OK?  
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TREVES 

(14m45’) Até que, até que, um belo dia o seu Jacob, tinha tido um aumento salarial né? de lei, e o 

seu Jacob não deu aumento pros meus subordinados, eu fui lá ver o que tinha acontecido.  

- Ah não! Você não se preocupe, foi uma falha do departamento pessoal, e, no mês que vem, eles 

recebem o aumento.  

Tá bom! Mês seguinte, todo mundo me olhando meio torto né? O que que aconteceu?  

- Não veio aumento de novo.  

- Não! Foi um engano… olha, mês que vem o aumento vem, e eu pago o deste mês também! 

Falei: oh pessoal foi um engano, não sei o que…  no terceiro mês não veio aumento, eu 

peguei...desse jeito que eu vou te falar: Eu peguei, tirei o meu avental, tomei um banho, pus minha 

roupa normal, fiz minha malinha, peguei minha carteira de trabalho fui no departamento pessoal 

falei, dá baixa nisto aqui que eu não trabalho mais aqui…   

(15m55’) Atravessei a rua, tinha um banco Bradesco em frente, cujo gerente se chamava Mário, eu 

pedi um empréstimo de 2000 reais, (ri) que seja, porque perto da minha casa tinha uma escola e eu 

já vinha sondando…  de criar um cursinho preparatório para Mogi das Cruzes… lá no Belém, que era 

perto da minha casa, o Colégio Saldanha Marinho. Fiz meus colegas de faculdade fazerem um teste 

para selecionar os professores. E montei este cursinho preparatório.  

(16m38’) Ao mesmo tempo… dois clientes da Tréves que tinham uma recuperadora de metais 

preciosos me procuraram. Eles não faziam recuperação fina, e eu implantei uma recuperação fina na 

Tréves… por meio eletrolítico… então eles levavam para recuperação final lá, ou mandavam pra 

Inglaterra, souberam que eu estava fora da Tréves, foram me chamar, para montar o mesmo 

processo para eles, era a Carol, o José e o  Antônio Callegari. A filha do “Toninho” hoje dá aula aqui 

na UnG.  

ENT – Ah! 

CAROL QUIMICA 

AV – Então, eu fui ser químico da Carol, para implantar o processo de recuperação de metais,  fino, lá 

dentro, desenhei o forno, o processo eletrolítico, tudo, para eles. 

ENT – Uma consultoria…  

(17m30’) AV – Mas era assim! Ai eu também comecei dar aula e propus pro meu antigo chefe do 

Ateneu, não fiquei ruminando o fato dele não ter cumprido comigo, fui lá e propus que ele criasse o 

curso de Química Industrial, eu ia ser o diretor! Dai, criei o curso de Química Industrial do Ateneu Rui 

Barbosa, dava aula de manhã, ok? Depois de um tempo fui lecionar também no Colégio Claretiano, 

em Guarulhos. À tarde eu ia pra Carol, que era no Ipiranga e à noite eu ia pra Mogi…  OK?  E nessa 

passagem de… de… de… da minha casa quando eu saia da Carol eu ia ver o cursinho se tava tudo 

bem, duas ou três vezes por semana, tinha lá o diretor, tal, tinha sessenta alunos,  ganhei uma 

graninha! 
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DIRETÓRIO ACADEMICO 

(18m31’)  Bom! Tudo isso, foi nesse processo…  aí, eu percebi… caramba! Porque a Central do Brasil 

não colova o trem expresso pra Mogi? Ai eu já fui, no segundo ano da faculdade eu criei o Diretório 

Acadêmico, participei de manifestações, subia nas mesas, fazia discursos em Mogi das Cruzes… 

porque você imagina… colocava o pessoal vigiando nas esquinas. Quando a policia vinha eu parava e 

me misturava com todos. 

ENT – Na época a repressão era grande! 

AV – Eu me manifestava… mas eu fazia manifestações de ordem, de se contrapor, mas em ordem…  

sabe, eu falava… .o pessoal tá de greve em algum lugar, a gente precisa participar da greve…  não 

precisa fazer passeata…  nada… o pessoal as vezes queria me insuflar para eu partir para a violência 

tal, eu não entrava nessa… Teve um pessoal que chegou para mim falou:  

- Vamos pixar a cidade! 

- Tá bom, peraí… vamos pixar quem…  homem branco? Vamos fazer o seguinte… o Diretório 

Acadêmico compra a tinta e vocês pixam!  Você tá dando a ideia, você vai pixar! 

- Dai… eu não posso…  

- Há… É bonito né Então… eu tinha esse jeito de tratar das coisas.  

- (19m57’) Um dia… tem uma passagem muito interessante… eu cheguei na porta da faculdade, o 

pessoal tava lá. Todo mundo lá fora... “Não! Não vamos entrar… greve…  e tal (interpretando)… . 

porque o Padre Mello… tá querendo cobrar duas mensalidades… ” Eu peguei uma cadeira disse 

assim:  

- Escuta, eu represento vocês ou não represento? Que é que tá acontecendo? Eu não sabia! 

- Ah! Porque olha aqui… é que tem uma circular…  

- Calma… eu nem ví a circular ainda… Falando pro pessoal: calma, eu tô vendo essa circular 

agora...vamos fazer o seguinte, vocês entram em aula que eu vou converser com o Padre Mello. 

Eu represento vocês ou não? Peguei… abri a porta, puxei três ou quarto pra dentro, o pessoal vai 

que nem gado… xi,riri (gesticulando com a mão como um caminho a ser percorrido)… entraram 

todos nas salas. Então eu fui falar com o Padre Mello. E resolvi o problema, na base da 

malandragem. Eu fui conversar com ele porque ele queria cobrar duas mensalidades em junho! 

Eu falei para ele: porque que o senhor quer cobrar duas mensalidades?  

- Eu tenho que cobrar porque em julho muita gente desiste e eu tenho a folha de pagamento 

Veronezi… olha aqui ó..(interpretando) o pessoal faz o contrato comigo de um ano, desiste no 

meio, em julho eu não tenho recebimento, o pessoal vai embora eu não recebo.  

- Padre Mello, tem outra maneira de fazer isso aí… nós vamos fazer o seguinte, eu busco um meio 

termo com a turma, eles dão um cheque pré-datado pro senhor e quem pagar de fato até o dia 

25 ou 30 de junho o senhor dá um desconto de dez porcento. (Batendo na mesa com o a mão 

espalmada).  

- O pessoal não vai aceitar! 

- Se o pessoal aceitar o senhor topa?  
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- Topo!  

- Tá bom! Então me deixa que eu vou sair daqui, vou trabalhar, já volto, depois do intervalo eu 

volto aqui! Na primeira sala que eu entrei eu já disse o seguinte: “já conversei com todas as salas, 

e todo mundo já concordou”, (rindo) vai ser assim, assim, assim, assado, tá bom?   

- Tá bom! 

Todo mundo já tinha concordado! E a cada uma que eu fui eu falei que “todo mundo tinha 

concordado” e todo mundo concordou. Voltei! E deu tudo certo! 

ENT – Uma vez que o pessoal deu o cheque ia voltar…  

JOGOS UNIVERSITÁRIOS 

(22m23’) AV – então, ai… Criei também os primeiros jogos universitários de Mogi das Cruzes. 

Tínhamos nós da OMEC, e a faculdade Braz Cubas, então criei uma disputa entre as duas instituições, 

chamava Jogos Universitários de Mogi das Cruzes, que eu não sei se tem até hoje. Durou muito 

tempo, porque depois foram criados cursos de maior expressão, então se formaram outros tipos de 

torneios, medicina contra engenharia, contra não sei quem, entendeu? Isso durou muito tempo 

(estalando os dedos) pelo que eu sei.  Não sei se hoje ainda tem. Bem… aí… dentro da classe 

estudantil foi isso, eu… tive discussões homéricas com o Padre Mello…  

 ENT – Era era o Reitor? 

AV – Ele era o dono, reitor, era tudo, e gostava de mim, porque eu o enfrentava… .teve até uma 

passagem com ele também, em que eu fui discutir aumento de mensalidade com ele, era muito, era 

pouco…  era muito, era pouco… e, ele tava ficando muito ausente da instituição, no meio desse… 

dessa cena, já era meu segundo mandato...no meio dessa celeuma surgiram também professores 

incompetentes, alias a discussão era essa…  

(23m45’) AV - Tinha um professor que tinha dado dez numa matéria pra toda a turma, e zero  na 

outra matéria. Eu falei assim: o senhor é incoerente! Ele deu zero porque disse que a turma não 

estuda, e deu dez, “vocês querem nota?” e deu dez! Então, Padre Mello, a turma não aceita nem o 

zero e nem o dez.  A turma não quer o dez, mas não quer o zero. E tem mais...tem esse, esse, e esse 

professor que são incompetentes, pererê, pererê, pererê, (batendo o indicador com a mão fechada 

sobre a mesa a cada pererê).  

- Olha, eu não tenho tempo para conversas, quem decide sobre os professores sou eu, eu não 

tenho mais tempo…  

- Professor, o senhor tá pensando que eu vou sair? Não vou sair não!  

- Se você não vai sair saio eu! Você fica aqui falando sozinho!  

Na sala dele!  

- Não seja por isso…  

Fui na porta da sala dele, tinha uma chave por dentro eu tranquei a porta e falei: 
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- Não sai nem o senhor nem eu, nós vamos discutir isso aqui até o fim! (batendo o indicador com a 

mão fechada sobre a mesa).  

- (Interpretando) Você não pode me fazer isso, tá me trancando na minha sala…   

- Eu tô trancando o senhor sim senhor, o senhor me expulsa faz o  que quiser, mas nós vamos 

levar esta discussão até o fim … (batendo o indicador com a mão fechada sobre a mesa) E 

discutimos, dai ele chamou,  prometeu de chamar o professor, conversar, fazer uma reunião dos 

professores com o Diretório Acadêmico, esse tipo de procedimento, e assim, e assado. Então, o 

Padre Mello sabia que eu quando discutia com ele era por questões Justas e coletivas. Por isso 

ele sempre me atendia! Eu tinha uma chave por dentro da minha sala aqui, tirei essa chave, 

(rindo) falei… um dia podem me trancar aqui (rindo). 

ENT – A sua vó iria sentir orgulho, hem! 

AV – Eu não sei! 

ENT – Esse espírito! 

AV – É! Então, é! Sabe! E não era a minha sala, o problema nem era com a minha sala…  

ENT – Nem era…  

PROBLEMA COM PROFESSOR 

Quando eu tive problema pessoal eu não levei as pessoas para a mesma situação. Tive um professor 

que me perseguiu muito, porque eu o corrigi numa aula. Não quero dar o nome dele. Ele ensinou 

uma passagem errada numa reação química. E eu era químico, eu já tinha feito curso de química. 

Então eu falei… professor, tá invertido isso ai, o senhor me desculpa mas, é que o senhor tá passando 

o conceito errado, eu para mim não importa mas os colegas vão ficar com… Ele: 

- Não, é assim, é assim!  

- Não é..é assim e assado por causa disso, disso e disso… se o senhor fizer isso vai acontecer isso, 

isso e isso...Ele não aguentou aquilo. Eu fui depois querendo me desculpar com ele na sala dos 

professores, ele tava, porque por sorte ou azar dele, não sei o que, tocou o sinal ele disse: 

“voltamos depois do intervalo”…  e ele foi pedir prum outro professor que era super 

competente, o Enéias, explicação do fato e o professor quando eu entrei na sala dos professores, 

tava dando uma aula pra ele... Ele se sentiu muito diminuído! No ano seguinte ele me perseguiu. 

Aí, eu estudei pra cacete, ele não teve como me reprovar, ele teve que se render… num exame 

que foi num sábado, o Padre Mello tava lá… eu fiz o exame e ele para todo mundo perguntava: 

“Quanto é que você precisa, quanto é que você precisa?” Aí chegou para mim e falou: “quanto é 

que você precisa?” Não importa quanto eu preciso, o senhor me dá quanto eu mereço! 

- Então, vou corrigir a sua prova depois. 

- É essa a sua resposta? Então porque para todo mundo o senhor tá dando a nota agora, porque para 

mim vai dar depois? 

- Isso é um critério meu!  
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- Tá bom! Então, o senhor faça isso. 

Sai, chamei a mulher da cantina falei: corre lá em cima, fala pro Padre Mello que tá pegando fogo 

aqui na cantina…  

- Veronezi!  

- Fala! É uma brincadeira minha com ele, fica tranquila, ele não vai achar ruim não!  

No que o Padre Mello desceu eu falei: 

- Padre Mello, o professor fulano tá aqui do lado, no laboratório, ele deu a nota para todo mundo 

não tá dando pra mim. Porque da outra vez que ele me perseguia assim, assim, assim e  assado… o 

senhor sabe e tem que tomar uma atitude. O senhor tem que tomar uma atitude senão vou eu 

tomar uma atitude. Os meus colegas estão todos aqui fora em solidariedade a mim, vai ser um 

levante aqui na instituição. O  senhor quer isso ou quer solucionar o problema? 

- Você é um danado! (interpretando) 

- Não tenho a quem recorrer Padre Mello! 

Padre Mello entrou: 

- Oh fulano…  você tá corrigindo as provas dos alunos? 

- Sim!  

- Porque você não dá a nota do Veronezi.  

- Não...é porque…  eu quero corrigir com calma…  

- Devia ter corrigido com calma a de todo mundo então… Infelizmente, infelizmente eu tenho que 

dizer que o Veronezi tem razão! Mais uma vez ele tem razão!  

Ele pegou minha prova, corrigiu. Ele falou: 

- Nove tá bom para você?  

- Eu não quero saber se tá bom se tá ruim, me dê a nota que eu mereço! … (batendo o indicador 

com a mão fechada sobre a mesa.  

Ele me deu nove…  e meio! Ai depois ele perguntou: 

- Quanto você precisava? 

- Precisava de cinco! 

Nota bem merecida! Esse sujeito teve a cara de pau, depois que eu criei a faculdade, pediu para dar 

aula aqui! Você acredita? 

ENT – É mesmo? Acredito! 

AV – Então…  

ENT – Meu tempo acabou hoje. 
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(29m50’) AV – … minha vida era assim, de estudante… eu estudava, no trem… namorava…  quando 

eu não tinha aula ia para a sala de Letras, de Pedagogia, ficava assistindo aula. Trazia minhas coisas e 

assistia umas duas, três aulas. A Janete, que é professora aqui, pode testemunhar isso. Eu assisti 

muitas aulas dela.  

ENT – Acho que aparece naquele livro dos quarenta anos…  

AV – É! Então!  

ENT – Ela era de lá e veio para cá? 

REFERÊNCIAS 

AV – Era de lá. O Brito! Juracy Liceras Britto também, pode falar muito de minha vida de estudante, 

eles dois podem falar! Acompanharam toda minha formação e formatura.     (silêncio) Acho…  (com 

ênfase) que fiz o meu trabalho! Tinha que levar o dinheirinho para casa, mas tinha que estudar. Eu 

pegava o trem…  

TREM EXPRESSO MOGI 

(30m56’) … outra passagem interessante é que eu convenci o pessoal da Central do Brasil, fui na 

diretoria, para criar o trem que existe até hoje que era o Litorina. Que é o trem expresso pra Mogi. É 

inacreditável que eu, um menino, ter ido lá e tenha convencido que isso seria lucrativo e bom para os 

estudantes, tal. Vocês tão indo com o trem lotado que sai as sete…  e dez. Se puserem um trem seis e 

meia ele vai direto… então eles puseram um trem saia as seis e meia, ele parava em Itaquera, 

Guaianazes e Mogi. Só parava em três estações. Era o expresso. Ia cheio… e desafogou o das sete e 

dez. Esse trem, se não me engano, circula até hoje. 

(31m46’) ENT – Eu tenho de aplicar prova daqui a pouco, ai eu vou retomar onde a gente parou para 

a próxima vez. É… eu tenho uma pergunta… eu tenho que me inscrever para alguns congressos, eu 

tenho um congresso aqui em setembro, em Campinas, tenho um no México no ano que vem, para 

levar… são congressos de História Oral. Posso trabalhar esse material? 

AV. Fica a vontade! O que eu te disse, vou repetir, se isso for uma coisa que sirva depois de exemplo, 

de estímulo…  eu não quero que isto seja… tomado como uma coisa de vaidade minha…  de eu 

querer ter louros, entendeu? Tem muita coisa que eu fiz no anonimato…  

ENT – Que nem deve estar aqui…  eu imagino 

AV – Que eu prefiro que assim seja. Vou te contar uma que não quero que você escreva. Eu conheci 

um professor…  (Desligo o microfone, ele conta que sugeriu ao dono da USJ criar um curso de 

química e conta de uma reunião em que participou com outros donos de faculdades não convidados 

para a mesa. Ele comentou em público que todos deveriam estar à mesa representando suas 

instituições, porque a concorrência é bom para a UnG.) Depois disse que iria ilustrar com uma 

história…  

ENT – Adoro suas histórias…  (ligo o gravador) 
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Transcrição do arquivo: Entrevista2_20130626_Graduacao_Parte 1 

AV – A economia americana é muito baseada no milho e lá, há um concurso, até hoje, das grandes 

colheitas, quem plantou e trouxe o melhor milho do mercado. Existe uma comissão que analisa o 

milho e tal… e um sujeito cujo nome eu não lembro…  ganhava todo ano o prêmio de melhor milho. 

Aí, a comissão um dia flagrou este camarada explicando pro vizinho dele como que ele fazia para ter 

o melhor milho, que adubo ele usava, etc…   

- Escuta, mas… se você explicar para todo mundo…  

ENT – Vão copiar…  

AV – … sabe? E você, um dia, pode perder o concurso, você quer que o milho dele se torne melhor 

que o seu…  

- Não! Você não está entendendo, o pólen do milho dele está vindo pelo ar, e está prejudicando o 

meu! (Interpretando) Então, para manter meu  milho bom, eu quero que o dele seja bom 

também, e o meu vai melhorar  mais ainda! (Com ênfase) Entendeu? Eu não quero que os meus 

vizinhos sejam maus, quero que sejam bons, porque vai haver… vai fazer…  com que nós 

trabalhemos mais e vai fazer com que alunos que eu recebo deles venham melhor preparados… 

Entendeu? O pólen deles, não pode danificar o nosso! 

ENT – Claro! Senão seria até contra o senhor estar na diretoria lá da Associação das Mantenedoras…  

AV – Como é que eu iria trabalhar com eles?  

ENT – Como é que  vai competir? 

AV – Entendeu?  

ENT – Claro! É óbvio! 

AV - É um absurdo!  

ENT – É! 

AV – Eu fui… terça-feira em uma Universidade em Santos…  porque eles estavam com um problema 

que eu não posso dizer qual é… fui à Santos para ajudá-los a resolver o problema. (Puxando a cadeira 

e se levantando para terminar a entrevista). 

ENT – Era bom entrar lá embaixo no litoral hem? 

ENT – Não! Tem, tem gente suficiente e boa lá, é só fazer alguns ajustes. Eles tem competência para 

ajustar!  
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Transcrição do arquivo: Entrevista 3_20130731_Fundação de Universidades 

ENT – Recordações como professor, o senhor dando aula, como foi pegar a primeira sala de aula no 

colégio OMEC…   

AV- (Risos). Foi divertido. 

ENT -  Imagino! Em seguida o senhor começou a dar aula também, tem a volta do senhor pro…  

AV – Ateneu…  

ENT -… Ateneu, como professor…  

AV – Isso. 

ENT - …  e logo depois diretor…  

AV – Isso. 

ENT – … e  depois, enquanto o senhor estava no Ateneu o senhor  já vem para Guarulhos, é  a 

primeira vez que entra a vida do senhor em Guarulhos, pelo menos nas nossas entrevistas, o senhor 

vem para Guarulhos no Claretiano. É isso que eu quero abordar hoje, só, até essa fase…  

AV – Vai ter um monte de ida e volta aí, você vai ver, você vai ficar mais maluca ainda…  

ENT – Então… é…  Eu gostaria de quebrar hoje, porque depois, olha aqui (mostrando o ciclo), 70 é 

uma … vertigem… (no sentido de vertiginoso, rápido) 

AV – Nem me fale! 

ENT – Então…  Já está tudo separado aqui…  

PROFESSOR DE QUIMICA OMEC 

1m07’ AV -  Então vamos lá… aqui… (olhando o ciclo) assim que eu comecei a frequentar o curso de 

química na OMEC, o Padre Mello, então diretor e dono lá da OMEC, foi na minha sala de aula e 

perguntou se tinha alguém na sala que pudesse dar aula de Desenho Geométrico.. 

ENT – Isso…  

AV- E eu, levantei a mão, precisava ganhar algum dinheiro, eu perguntei mas que horas?  

- Entre as aulas 

- Se for depois da aula aqui eu topo.  

Ai, sentei. quando é que eu começo?  

- Hoje!  

- Tá bom! 
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Entrei na sala de aula, eles me confundiram com colegas deles né? Pois é, eu sentei na primeira 

carteira e fiquei ali esperando…  

- O professor vem ou não vem?  

Alguém brincando, Dai eu fui ao quadro negro…  

ENT – Eu já fiz isso! 

AV - … fui ao quadro negro e comecei a falar assim: vou dar aula hoje de Desenho Geométrico… 

capaz de eu saber alguma coisa aqui…  e tal… vamos ver… vamos começar por aqui… e ai comecei a 

brincar… o pessoal foi ficando quieto eu falei… eu sou o novo professor de vocês… e para o meu azar 

ou sorte tinham dois primeiros colegiais e o Padre  juntou os dois numa sala, então eu encarei logo 

uns 70, 80 alunos,  mas não tive problemas, e… fui levando minha vida lecionando então… e eram 3 

dias por semana, porque eram seis aulas né, duas em cada ano do colegial né, ensino médio, e…  

nesse dia, porque  o horário de saída era 10:20, porque o trem saia 10: 40…  nesse dia eu saia da aula 

um pouco mais cedo, saia as dez, todo mundo sempre saia um pouco mais cedo, eu saia as 10, dava 

aula as  10 porque era pegado o prédio,10:03, 10:05 eu já tava dando aula, dava duas aulas até as 

11:10, as 11:10 eu corria para pegar o trem das 11:20, da Senador Dantas até a estação de trem, e às 

vezes eu perdia o trem, porque me enroscava com algum aluno, qualquer contratempo, e algumas 

vezes eu pulei a grade da estação de trem, que eu ia já com tudo, já prevendo isso, eu amarrava as 

minhas coisas, jogava pra dentro, pulava a grade, e os trens naquela época não eram tão bons, tinha 

sempre vidro quebrado nas janelas, então o trem às vezes já estava saindo, eu jogava os cadernos 

pra dento, algum colega pegava eu ia pendurado na porta até a primeira estação, que era a estação 

de Jundiapeba, que fica entre Mogi e Suzano. 

PROFESSOR ATENEU E FARIAS BRITO 

4m45’ - Aí, eu voltei ao Ateneu, acho que no segundo ano, não me lembro  exatamente quando, e fui 

propor pro Profº Glady, que ainda era o dono, meu padrinho e tal… escuta, porque o senhor não 

abre um curso aqui de química industrial, estava no auge né?  

- É, mas como, tal…  

- Eu abro pro senhor aqui…  

- Então tá…  

Aí teve um encanto:  vamos montar o laboratório? Então, fui comprar o equipamento, fui montar o 

laboratório, montei a grade curricular, o curso, acho que terceiro ano vai, no terceiro ano da..que eu 

estava cursando a faculdade eu já dava aula lá de manhã, terceiro ou quarto ano, acho que era o 

quarto ano, eu dava aula lá de manhã, e a tarde ia para a indústria e a noite para Mogi das Cruzes, e 

dirigia o curso de química industrial, na prática eu que dirigia o curso. 

5m55’ - Foi quando o Padre Jose Casa Grande, aqui do Colégio Claretiano, foi à porta do colégio me 

esperar e me convidar para eu dar aula aqui em Guarulhos, porque o Milton Dini Maciel, que era 

professor de matemática aqui, era meu colega em Mogi, falou de mim para o Padre Jose Casa 

Grande que era o diretor do colégio, e falou que eu dava aula na Penha, e tal, e ele foi atrás de mim, 
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na Penha, me esperou na porta da escola, me fez o convite, eu não tinha tempo mas voltei, e, dei um 

jeito no horário, e continuei dando aula lá e aqui.  

Como é que eu fazia, tinha dia que eu dava uma aula, tinha dia que eu dava duas aulas aqui, o dia 

que eu dava duas aulas aqui era fácil, porque era o tempo de intervalo,  20 minutos, e pegava um 

taxi na Penha, saia correndo, pegava taxi, e chegava aqui, nos 20 minutos de intervalo chegava aqui 

para dar as ultimas duas aulas. Mas no dia que era a última o que que eu fiz, fiz um acordo com meus 

alunos lá da Penha, e eu comia o o intervalo deles, o recreio né? E os convenci que era melhor terem 

o recreio sozinhos, fica mais tranquilo, então eles tinham o recreio antes da última aula, que era de 

outro professor, eu usava esses 20 minutos para mim chegar aqui. 

07m30’ - Aí, um dia, esta história pouca gente sabe, eu propus ao professor Glady: Vamos montar 

uma faculdade aqui? Ele falou assim: 

- Você acha que tem jeito? 

- Acho que tem sim, e tal…  

Ai comecei a especular, ler a legislação tal, ví, fiz todo o organograma, como  montar, regimento, 

tudo… aí… já tinha passado alguns papéis para ele, tudo, ai ele falou para mim… eu falei para ele: 

bom, qual vai ser o meu cargo nessa faculdade né, que nós vamos montar? Ele falou assim: ah você 

vai ser o secretário.  

- Espera..eu não vou ter nenhuma participação? Eu que vou montar tudo… . 

- Você vai assumir o cargo de secretário, você acha pouco? Tal…  

- O senhor vai ser o diretor, e eu vou ser o seu empregado? Eu que tô montando? 

- É ué! 

- Então me faz um favor, me devolve tudo, me devolve os papéis…  

- Não, os papéis são meu…  

- Os papéis são meus, eu deixei o senhor ler mas são meus, são anotações minhas, eu que 

estudei o assunto.  

E com  muita raiva ele me devolveu os papéis, ok?  

MONTAGEM DA FACULDADE FARIAS BRITO 

08m45’ – Aí..neste momento nós estávamos arrendando o colégio aqui, e ai eu peguei o projeto que 

eu tinha começado lá na Penha, e montei aqui.  

UNICID 

08M55’ - Anos depois, dois ou três anos, eu voltei lá, como se nada tivesse acontecido e disse: Seu 

Glady, alguém vai montar uma faculdade aqui na Penha, o Ateneu sozinho pela legislação atual não 

tem jeito. Tem o colégio Caetano Corteli, que também é pequeno, tem o Liceu Santo Afonso, e o 

Excelsior, que é no Tatuapé. Se juntar os quatro a gente monta as Faculdades da Zona Leste de São 

Paulo, e um não concorre com o outro, montamos uma sociedade, dois ou três de cada instituição, 

eu entro com um participação, pronto. Então… ele topou. Assim nasceram as faculdades da Zona 

Leste de São Paulo, hoje Unicid.  
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FARIAS BRITO E BRAGANÇA 

09m54’ - Eu continuei aqui… dai eu tive uma discussão com parceiros daqui, questões internas que 

eu prefiro não revelar, eu  posso até te contar mas em particular, mas não que seja parte do 

trabalho, não quero parecer que queira fazer proselitismo. Elogio em boca própria é vitupério. Então 

eu me desliguei daqui  e… Bragança Paulista estava com problemas… eu fui convidado para trabalhar  

na São Judas, na Braz Cubas, é…  numa porçao de instituições, e não aceitei porque tava tudo 

arrumadinho nelas.  

10m40’ – Lá eles estavam saindo de uma intervenção Federal, no curso de direito, eu achei que eu 

era necessário lá. E ao mesmo tempo que eu já tocava aqui o projeto do Unicid. Não sei quem nasceu 

primeiro, acho que foi lá  que nasceu primeiro, primeiro eu fui pra Bragança…  depois eu fui pra 

Unicid na Zona Leste…  

ENT – Pelos registros aqui foi no mesmo ano.  

AV – É, mas foi um antes e um, foi um pouco depois, acho que eu fui primeiro para Bragança, 

primeiro pra Bragrança, ai eu já tinha discutido aqui, eu falei: ha, deixa eu ver se lá na Penha o 

pessoal quer fazer alguma coisa. Conclusão (o telefone toca, ele levanta para atender, para de tocar, 

ele senta e continua) conclusão, eu montei a Unicid, aí… depois eu voltei para Bragança que começou 

a ter problemas, não criados por mim, mas por parceiros da época, eu prefiro deixar assim, de desvio 

de conduta. Depois, se você desligar eu te conto o que que  foi. 

ENT – (Desligo imediatamente o gravador e ouço a história sobre o comportamento antiético de um 

dos parceiros, cujo  nome e atitude foram revelado, porém não serão registrados ou publicados) 

AV – Aí, chegou o momento que eu me desliguei de Bragança Paulista por questões de foro íntimo, 

havia um desvio de conduta de algum dirigente e eu, não, não, não fui concorde com algumas ações 

que estavam ocorrendo e me retirei. Me retirei, aí o pessoal da Zona Leste me convidou para voltar, 

tanto que sou amigo deles até hoje. 

CASA POLI 

12m35’ – E, meu cunhado já estava assumindo a loja de ferragens de meu sogro, e a convite de meu 

sogro, resolvi assumir junto com meu cunhado a loja de ferragens e ferramentas, que era a Casa Poli, 

aqui em Guarulhos.  

APEC – ARRENDAMENTO FARIAS BRITO 

12m57’ –Meu desligamento dali, da empresa de metais preciosos, aconteceu exatamente porque eu 

estava muito ocupado com o setor educacional. Eu tava dando aula na Penha, e eu senti que aqui 

estavam precisando muito de mim, porque os padres estavam querendo se desligar e queriam 

arrendar o colégio. E eu temendo que viesse aqui um grupo e destruísse a escola, resolve assumir. 

Juntei mais três companheiros, o Milton, o Ailton, e o João Prudente do Amaral, e nós quatro 

pegamos os eventuais arrendatários  de São Paulo, que seriam o Profº Enio Chiesa e Varésio Félice, e 

dissemos para eles: Olha, ou vocês se juntam a nós, ou nós saímos todos do colégio e montamos um 

colégio em frente, que tem um prédio  vazio. Aí, eles toparam e fizemos uma sociedade de seis, que 
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depois foi se diluindo… foi ficando um… foi ficando outro, eu sai, eu voltei… ao final ficaram quatro, 

ficaram dois, e hoje só estou eu. 

14m15’ – Então, meu desligamento aconteceu por isso, no campo empresarial, porque eu resolvi que 

a minha vocação era a educação da forma como era conduzida.  

ENT – Esses seis, vocês fundaram a APEC? 

AV – APEC. Só que anos depois por esses ocorridos em Bragança, eu fiquei desestimulado com a 

educação e resolvi  aceitar um desafio na área comercial. Não preciso te dizer que dois anos depois 

eu já era Presidente da Associação Comercial, não preciso dizer que a Casa Poli se transformou numa 

casa moderna, com self service, e com o tempo nós fomos comprando algumas coisas da vizinhança, 

e eu transformei a Casa Poli em Poli Shopping.  

15m08’ - Nesse meio tempo… porque eu não deixei os meus contatos com Brasília. Cada três quarto 

meses eu ia lá, fazia visita pros conselheiros, meus amigos, cuja amizade eu não perdi. 

DIRETOR FARIAS BRITO 

15m25’ – E aqui o pessoal começou a se perder um pouco. Quanto a legislação, quanto a um porção 

de coisas, eles não acompanhavam tanto...eu não diria que eram incompetentes, eu diria que eles 

não acompanharam a evolução.  E, estavam na eminência de aprovar um curso de enfermagem… 

cujo relator era o Profº José Carlos Milano, da PUC do Rio Grande do Sul. Foram me procurar, dois 

dos sócios remanescentes foram me procurar na Casa Poli e me pediram ajuda.  

- Veronezi, vai começar o curso de enfermagem, e tal…  você poderia ajudar a gente…  

Falei: claro, qual é o problema?  

16m14’ - Porque antes disso, houve um reconhecimento do curso de Psicologia daqui, Psicologia 

Clínica… se não foi reconhecimento foi autorização, e eu ajudava muito a conselheira Nair Fortes a 

redigir pareceres, e ela,  ladina e sabida que era, mineirinha de Além Paraíba, me deu para fazer o 

parecer. Ela queria saber qual era o meu, espírito, o meu caráter. Hoje eu percebo isso com a idade, 

era garotão, eu fiz um parecer maravilhoso, eu destaquei títulos pros professores. Elogiei e disse que 

o curso tinha que ser aprovado, ou reconhecido, coisa assim. Quando um deles foi agradecê-la, ela 

disse que tinha que agradecer a mim, porque eu que tinha feito o parecer. Ela tentava uma 

reaproximação, entende?  Mulher inteligente! 

17,23’ - Mas ai, o fato passou, eles perceberam que eu não era agressivo, e que nunca ataquei a 

instituição pela posição pessoal de sair que havia tomado, e que eu mantinha relações com aquelas 

pessoas. Foram me procurar então, por conta do curso de enfermagem.  

ENT – Que seria aonde este curso de enfermagem? 

AV – Aqui. 

ENT – Que seria na época Farias Brito? 
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AV – Farias Brito! É o curso de enfermagem que existe até hoje! E aí, lá na Casa Poli mesmo, eu liguei 

pra Brasília na frente deles…  o conselheiro Milano estava em reunião de câmara, a dona Aurelina 

disse que ele não podia atender, eu pedi para ela dizer que era eu que tava no telefone, que era 

urgente, ele veio ao telefone e me tratou muito bem. Perguntei se ele tava com o curso para 

relatar… ele disse que iria relatar a tarde, e que tava uma porcaria de processo, e que ele ia reprovar, 

não ia autorizar. Ai eu pedi para ele:  

- Professor, não dá para o senhor segurar esse processo? Se for o caso o senhor relata 

amanhã. Eu vou tomar um avião e vou falar ai com o senhor.  

Ai ele brincou comigo: 

- Se me paga a janta?  

- Pago. 

Naquela brincadeira toda… tomei o avião… levei um deles comigo para não acharem que, se não 

desse certo,  que eu pudesse ter sabotado, e poderia haver algum erro de percurso…  Conversei com 

o conselheiro Milano, pedi o processo de volta. Então eu disse: Profº, o processo não está bem 

montado, porque condições eles tem!  É uma questão   profº. Me devolve o processo! Ele falou 

assim: 

- Como eu te devolver. O que eu despacho? Não tem requerimento de vocês, o parecer tá 

pronto! 

Eu falei:  

- Profº, o senhor fala que nós tivemos um despacho interlocutório… (risos) 

ENT – (risos) 

AV – … Me veio na cabeça isso…  

- O senhor é malandro…  

- Então, o senhor me devolve o processo, eu devolve pro senhor durante esse mes! Dai se o 

senhor quiser dar pau dá. 

Daí eu vim, peguei meus professores e meus amigos da faculdade de medicina de Bragança, pus 

alguns como corpo docente aqui, fiz um convênio com o Hospital Estela Maris e com o  

Hospital Pio XII, que era do Gino Pannochia, meu amigo, processo bonito, arrumadinho, fui levar para 

ele no Rio Grande do Sul. Daí ele falou pra mim:  

- Isso sim que é processo né bichão!  

- Tá bom profº. E agora? 

- Agora meu parecer vai ser favorável! 

- Tá bom… eu vou lá na sessão hem professor! 

- Pode ir.  
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Fui. Ele aprovou. Voltei pra Casa Poli quietinho, não falei nada para ninguém. Nem a passagem de 

avião eu cobrei.  

20m30’ – Passou uma semana o Ailton e o Varésio foram na Casa Poli: 

- Veronezi, você precisa voltar pra Farias Brito. Preciso de você, e tal…  

É outra coisa que eu vou dizer, não é comprometedor mas você não transcreva… ,(Texto retirado) 

…  daí eu voltei. E cá estou! 

UNIVERSIDADE DO PARÁ 

21m34’ – Daí… teve muita coisa no caminho… O Ministro Jarbas Passarinho queria montar uma 

faculdade em Belém do Pará…  

ENT – Ah! Essa história é muito interessante. 

AV – … me chamou: 

- Ministro, mas eu nem conheço Belém. 

- Veronezi, pelas informações que eu tenho, você é o único doido, que já me disseram que é 

capaz de fazer isso em pouco tempo, e se eu não fizer alguma coisa eu vou perder a eleição 

em Belém.  

Ele era Senador e se candidatava à reeleição. Falei: Bom, vou ver o que eu faço, e tal. Peguei o avião, 

voltei para São Paulo, lembrei do Edson Franco, que tinha vindo de Belém do Pará para ser revisor da 

Abril, de livros de Estudos de problemas brasileiros. Tá vivo até hoje lá. O filho dele já é meu amigo. 

Falou: 

- Eu sempre tive desse lado de cá do balcão. Não sei como fazer isso! 

(Toca o celular, atende seu filho Ale, desligo o gravador ao perceber que era ligação particular cujo 

assunto não será comentado.) 

Não percebo, mas quando ligo o gravador não o faço de maneira correta, e perco cerca de trinta 

minutos de gravação que aborda o final da história da fundação da Universidade no Pará, o 

casamento, religião, o negócio das Listas telefônicas e termina comentando exigências do MEC 

quanto a criação de refeitório e dormitório.) O trecho a seguir relata conversa dele com pessoal do 

MEC. 

22m42’ - AV – Por isso..por isso..por isso… vocês me conhecem a anos e sabe que sou um cara 

decente. Então eu quero proteger o trabalho que eu fiz.  

ENT –Dentro das regras que existiam…  

AV – E que existem ainda, (indignado) eles querem mudar as regras.  

ENT – Exato. Que existem! (indignada). Educação, Pesquisa e Extensão. Isso é Universidade! 
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AV – Mas olha, isso é que, isso é que me irrita! Vai ter reunião do CRUB – Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras - no fim do mês em Sergipe. Eu vou lá. Para discutir esses trecos! (Bate na 

mesa com força) Isso é que me irrita! Trabalhar aqui… os problemas com professores, eu tiro de 

letra. (interrompe e levanta).  

23m50’ AV - Nós temos reunião. 

ENT – Nossa! Eu tenho reunião. (Olhando o relógio. Trata-se de reunião de Recepção de Professores 

de inicio de semestre já começada há quinze minutos). 

AV – Nossa reunião! (Pensei que ele não fosse por saber que iria à crèche fazer trabalho social e 

espiritual). Você fica à  vontade. 

ENT – Então, vou deixar a parte transcrita pro senhor já ler…  

AV- Isso é verdade…  (Solicitou o material ao inicio da entrevista). 

ENT - Não era esse o objetivo… (entrego as transcrições) pode levar esses aqui  também. Vou dar 

todos, inclusive as datas aqui, pode ser que o senhor tenha alguma alteração, algum erro pra corrigir. 

(entrego também os ciclos de vida por período)  É rascunho ainda hem… não é… eu não tava 

preparada. 

AV – Tá, eu entendi!  Quero ver como é que tá indo! (Sai da sala com o material, falando comigo do 

corredor, andando). Obrigada! Desculpa. Eu tô atrasado, nós dois estamos atrasados. Tchau. 

ENT – Obrigada professor. 

(Dá alguma ordem falando alto com algum funcionário) 

 

 

 

 

Transcrição do arquivo: Entrevista 4_20130910_Esclarecimento de dúvidas e fundação de 

Universidades 

AV – Liga lá…  

ENT – Já está ligado. Temos alguns gaps na história, então eu trouxe hoje uma série de perguntas 

para ir corrigindo os “vãos”. 

AV- ai, ai, ai, ai. 

ENT – Junto com esta pesquisa tem toda uma pesquisa histórica, da educação, tem muitas outras 

coisas saindo aqui. 

Transcrição - Entrevista 4 

Esclarecimento de dúvidas e fundação de Universidades 

10/09/2013 - UnG 

Os primeiros anos 
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AV – É que você está fazendo um paralelo…  

ENT – Vou voltar para a primeira para chegar até onde a gente parou. O senhor comentou que teve 

osseomelite entre seis ou  sete anos, isso foi antes de entrar no primário. 

AV – Foi. 

ENT – Já tinha feito o pagamento da promessa lá no Pari? Poraí eu consigo descobrir a época da 

promessa. Se foi antes de entrar no primário foi com 6 anos. 

AV -  Foi antes. Quer dizer, eu já tinha comprido a promessa. 

ENT – E ficou doente só depois? 

AV – Foi. 

ENT – Então tá. Primeiro aqui, Segundo aqui, depois primário. OK. Já dá pra colocar no tempo. Tem 

uma outra passagem em que vocês saem da Vila Esperança e vai para o Tatuapé, quando o pai do 

senhor compra um bar e bilhar. Isso é quando, entre os 7, 8 anos? O senhor tava no primário? Tinha 

que vir do Tatuapé … ? 

AV – Não! Eu estudei um ano no colégio do Tatuapé… foi a terceira série do primário, fiz no 

Tatuapé…  

ENT – Depois voltou para o Passalacqua. Deve ter ficado um aninho só? 

AV – É! Não lembro nem o nome da escola. Era alí perto da estação… do Belém..do trem. 

ENT – OK. O senhor disse que tem duas irmãs, na época lá, tinha duas irmãs. Não sei se teve mais 

depois. Suas irmãs…  elas fizeram faculdade? 

AV – Não, nenhuma delas estudou. A mais velha só fez o fundamental e a segunda fez o fundamental 

e o curso do Senac, só.  

ENT – E tem sobrinhos nos negócios com o senhor?  

AV – Tem… Uma filha de uma delas, a Suzete, que é filha da minha irmã mais nova que faleceu agora 

recentemente. Faleceu faz pouquíssimo tempo dois a três meses, a filha dela é Superintendente do 

Poli Shopping. 

ENT – Ok, tá. O senhor fala também do Dr. Silvio que era amigo do seu pai. 

AV – Muito! 

ENT – É o Dr.Silvio Antico?  

AV- Antico. Dentista. 

ENT – É porque eu estou achando as referências da história…  
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AV – Inclusive eu estive junto com o filho dele agora, no Dia dos Pais. Fui na minha missa, lá da Vila 

Esperança, encontrei meus amigos. 

ENT – Eu levantei toda a história da igreja…  

AV – Ah, já? (sorri) 

ENT – Já… tem um monte de coisa por traz disso aqui. 

4:00’  AV – O padre da época se chamava Padre Constantino, era o que me deu menos aula de 

religião, catecismo… existia um negócio na igreja que chamava “Cruzada”. Você sabia? 

ENT – Não! 

AV – Cruzada era onde os meninos se inscreviam, e tinha um curso de catecismo, tudo a tarde, aos 

sábados, e eu ia porque lá tinha brinquedos, tinha uma porção de coisas lá para ir…  

ENT – Convivência…  

AV – É! Aí eu participei da Cruzada! Cruzada! 

A secretária entra com alguns documentos para serem assinado. Veronezi pede desculpa pela 

interrupção. 

5:35’ ENT – Já estou lá nos 11 anos quando o senhor foi falar com o Profº Glady. 

AV – Você já passou…  

ENT – E! Mas eu tenho uma dúvida. O senhor já conhecia o Profº Grady antes? Para chegar lá e ter 

essa coragem…  

AV – Poucos dias antes… aconteceu  assim...existia o curso de admissão no ginásio, que era um curso 

intensivo, que durava seis meses, e já tinha tido no Ateneu a primeira chamada e tinha uma segunda 

chamada, e tinha o curso extensivo, esse era o extensivo… e tinha um intensivo que era de trinta 

dias. OK? Como eu não tinha sido aprovado no Colégio Estadual da Penha, a média mínima era 5 eu 

tirei 4,98… está lá nos anais da escola, pode conferir… aí… saiu o resultado aqui, bateu o desespero 

eu falei “Que que eu faço?” Fui nessa escola particular, então eu fiz o curso de 20 dias. Vinte dias, 

você pagava uma taxa e fazia esse curso. Então, como é que eu fazia este curso, eu ia de manhã para 

assistir aula e de tarde eu ia pegar matéria  e ficava na escola estudando para o exame. O fato de eu 

chegar lá todo dia e falar “Seu Glady me dá o ponto de… geografia, dá o ponto de… matemática… e 

ele me via todo dia indo lá, eu estudava sozinho, porque eu não tinha livro, não tinha nada, precisava 

pegar o material que tinha na escola, o material que os professores usavam para dar a matéria. 

Então ele me dava e eu ficava estudando…  então ele ficou me observando ...e eu fiquei sabendo o 

nome dele. Então quando eu fui lá falar com ele, ele já me conhecia. Entendeu? Foi assim que… 

Então eu já falava com ele, falava “Seu glady… .me dá o ponto de matemática. Eu estudava, pá, pá, 

pá… Eu pegava os pontos… estudava e depois devolvia para ele...então, tínhamos essa relação 

anterior.  

ENT – E aí o senhor pede emprego para ele? 
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AV – Não pedi emprego para ele! Fui avisar que eu nao podia estudar porque não tinha dinheiro, 

para ele chamar outro aluno. 

ENT – Aí ele ofereceu o emprego. 

10:00 ‘ AV – Aí ele me ofereceu emprego. Hoje de manhã eu comentei isso com um pessoal da Costa 

do Marfim. Eu acho um absurdo, absurdo, não deixar a criança depois de 14 anos trabalhar. Pelo 

menos! O pessoal tem saúde! Ficar na rua fazendo o que? Você não deve obrigar, mas poderia 

permitir! É diferente obrigar e permitir. Sabe… acho absurdo isso, eu comecei a trabalhar com  11 

anos de idade, tô vivo aqui! Então..fui lá e aí eu falei com ele e ele falou pra mim “manda sua mãe vir 

aqui com o dinheiro que ela tiver em casa”. Ou seja ele ia me dar uma bolsa, coisa do tipo… .tem uma 

cena muito engraçada: entre o prédio da escola e o muro tinha um espaço, aqui era a diretoria 

(desenha) quando ele me falou isso eu sai correndo, feliz, eu fiz isso (demostrando percurso com a 

caneta), cheguei na porta e eu lembrei que em casa não tinha dinheiro nenhum…  voltei…  falei “mas 

Seu Glady, não tem nenhum dinheiro em casa” (com voz triste). Ele falou “manda sua mãe vir aqui 

assim mesmo!” Então, eu fui embora, sai um pouco antes do almoço…  tinha andado a manhã inteira 

até lá, ai eu fui em casa almoçar, falei para minha mãe, almoçamos e minha mãe veio depois do 

almoço aqui, conversar  com ele, para saber o que… ”seu menino vai buscar papel na papelaria, fazer  

serviço de rua”…  

ENT – E pagava um salário ou era  o pagamento da mensalidade? 

AV – Só o  pagamento da mensalidade.     

ENT – Por isso que tinha a cantina, para defender o lanche…  

AV – Depois de não sei quanto tempo,  um ano, dois anos, a mãe dele, a dona Ernestina, começou a 

me dar, ela perguntou quanto custa o ingresso pro cinema, falei custa sete cruzeiros, o dinheiro da 

época, ela falou “toda semana vou dar o dinheiro pro cinema” E ela me dava toda semana o dinheiro 

do cinema. Ai eu fiz a conta 4 x 7, 28. “Dona Ernestina, a senhora não quer me dar só no fim do mês”. 

Ela arredondava e me dava trinta. (rindo) Ela me deu trinta. Meu primeiro dinheiro maior que eu 

recebi.  Primeiro foi sete, depois foi trinta. 

ENT – Eu tinha dúvida se tinha algum salário ai no meio. 

AV  - Não, não tinha. Salário foi quando eu fiz 14 anos, ai ela me registrou e me deu um pequeno 

salário. Era um salário quase que simbólico, ajuda de custo mesmo.  

ENT – OK. Antes disso ele crismou o senhor aos 13. Como foi isso? O senhor falou “me crisma”? 

AV -  Não! Não! Eu comentei com ele que estava fazendo a Cruzada, as aulas de catecismo, não sei o 

que, e contei pra ele que “Eu vou me crismar, não sei o que… ”,  e ele “Ah você vai se crismar… ” “O 

senhor não quer ser meu padrinho?”  Ele “Claro que eu vou!” aí eu convidei ele para meu padrinho. 

ENT – Ele já é falecido? 

Av – Não, tá vivo. 
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ENT – E  tem contato? 

AV – Não. Não tenho tido! Porque nós tivemos um, não diria que é um atrito, mas … houve um ... 

(escolhendo a palavra) … distanciamento. Provocado pelo seguinte: nós nos tornamos sócios nesse 

colégio, meu filho Alessandro ficou tomando conta do colégio um tempo…  ai ele quis me vender o 

colégio … ”Se eu ficar não vou ter sucessor” … em volta criaram muitas escolas de baixo nível, eu 

para não baixar o nível, fechei a escola. Eu sei que isso criou para ele uma… eu não podia mais 

manter a escola...então, nós não brigamos mas eu sei do sentimento que ele ficou… porque depois 

que eu fechei ele me procurou por alguém, mandou alguém para falar comigo se eu não queria 

alugar para ele reabrir uma escola. Eu sabedor de que ele não suportaria também, preferi não fazer 

esse mal a ele. Ele é de 1924, noventa anos, ele é de 24 de julho de 24.  Então, ouve esse 

afastamento. Mas ele ainda mora no mesmo lugar, se você procurá-lo ele vai confirmar tudo isso ai 

que eu estou te dizendo.  

ENT – A família do senhor conviveu com ele ou só o senhor? 

AV – Esporadicamente. 

15:30’ ENT – Passou um monte de tempo é nós já estamos na Microlite e o senhor sai da Microlite 

vai para Treves que é no Ipiranga? 

AV – A Treves era na Rua Major Diogo. Bela Vista. Depois é que ela mudou para o Ipiranga. Não, 

desculpe.  O inverso. Era no Ipiranga. Mas lá tinha muita inundação e mudou pra Bela Vista. E eu é 

que fiz toda a mudança para eles.  

ENT – O senhor chegou a morar no Ipiranga?  

AV – Não. Eu morava no Belenzinho nesta época   

ENT – Na Microlite o Senhor primeiro trabalhou como faturista antes de conseguir uma vaga no 

laboratório, quanto tempo nas faturas?  

AV – Agora você me pegou! 

ENT – Meses? 

AV – Vamos pegar aí… vou ver se eu pego alguma referência… 62… foi a  Copa do Mundo… na Copa 

do Mundo de 62 eu tava ainda no escritório. Um ano. 

ENT – Tá, ok.  Tenho uma dúvida com data…  

AV – Eu também tenho algumas…  diz fazendo graça. 

ENT – A Silvia me passou… o senhor terminou o colégio em 62 e começa o técnico … 63, parece que 

teve um ano que teve parado? 

AV – Calma, calma, não fiquei parado não! Pera, perai, perai, 55 a 58… (olhando o desenho do ciclo 

de vida) 
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ENT -  Tem as idades aqui…  

AV – 5, 6, 7, 8, 59, 60, 61, em 61 eu terminei o colegial…  e 62 eu comecei o Técnico Industrial na São 

Judas que foi quando eu comecei a trabalhar na Microlite e procurei emprego de químico, 62 eu 

comecei o técnico…  

ENT – É porque tinha um buraco aqui em 62… esse curso era de 3 anos? 

AV – Era de 3 anos…  

18:00’ ENT – Tá… agora tá batendo, tinha um ano de buraco…  Voltei… o senhor  chegou a jogar 

basquete ali no Corinthians...já balançando os pratos da juventude… o senhor é corinthiano? 

AV - Palmeirense. E como eu fui parar no Corinthians? 

ENT – Pela proximidade alí da Penha? 

Av – Minha tia, eu tinha uma tia que era sócia do Corinthians, tia Anita e ela era sócia contribuinte 

com meus primos, o Nelson a Lizete e a Eleusis. Encontrei a Lizete no enterro da minha irmã. Então, 

houve um tempo em que eu morei com a minha avó, e a casa da minha tia era coligada com a da 

minha avó. Tinha muita convivência com minhas primas…  então ela tinha minhas duas primas, uma 

que era filha dela outra que não era filha dela e o meu primo…  os três iam no Corinthians, eu vim 

morar aqui ela ficou com dó de mim, e me comprou, me tornou associado contribuinte do 

Corinthians, aí eu ia com minhas primas no Corinthians…  isso criou o hábito, e aí eu fui 

desenvolvendo algumas aptidões esportivas aí… eu quase fui “Aqualoucos” do Corinthians, eu 

brincava com os “Aqualoucos”, pulava com cadeira, com mesa, com tudo… mergulhava muito bem, 

tinha bom fôlego… e convivia com o pessoal . Eu sempre tive esse espírito de, de facilidade de 

relação, isso foi me abrindo portas…  

ENT – OK. Tem uma referencia a um cursinho preparatório que foi muito bom tanto que o senhor 

aprendeu a gostar de química, aonde, quando aconteceu esse curso aqui? 

20’30 - AV- Curso Preparatório? 

ENT – Aonde foi? Depois da São Judas? 

AV- Vamos lá, vamos lá… eu trabalhava na Treves e seu Jacob deixou de dar um aumento salarial 

para as pessoas, minhas subordinadas, e ficou patinando com esse aumento. Dái então, um belo dia, 

eu fui ao departamento pessoal dei minha carteira de trabalho, pedi demissão, e disse que não 

trabalhava mais lá. Sai de lá, atravessei a rua, fui ao Bradesco, pedi um empréstimo…  que ai  já enfiei 

na cabeça, pois já fazia faculdade em Mogi, e eu fui ao Colégio Saldanha Marinho, no Belém, perto de 

onde eu morava e pedi para o dono do colégio me alugar duas salas para eu criar um curso 

preparatório para o vestibular. Selecionei, fiz exame de seleção com meus colegas, para darem aula, 

ok?  E consegui ter duas salas de 50 alunos, “ganhei  uma graninha”, o dia que eu me demiti da 

Treves eu falei “não trabalho mais de empregado pra filho da puta nenhum” . Então montei esse 

cursinho…  

ENT – Sozinho, sem sócio, sem nada? 
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AV – Nada! Só eu… nada, nada. 

ENT – Durou quanto tempo? 

22’10 AV- Ah, durou uns oito meses. Aquele ano todo, até o final do ano. Porque depois, eu tinha  já 

ao mesmo tempo, eu tava reestruturando a Carol que era a empresa de químicos, no mesmo 

momento, ai acabou o cursinho, acabou essa reestruturação, aí o José Calegari me convidou para ser 

sócio dele numa nova empresa de purificação de metais preciosos, e ao mesmo tempo que eu dava 

aula aqui, surgiu a oportunidade de arrendamento do colégio, entendeu? As coisas foram 

concomitantes. Então, tinha acabado essa fase, eu fiquei…  

ENT – Chegou a abrir essa industria ou não? 

AV – Abriu, sim, abriu. Antonio Calegari e José Calegari. O Toninho ficou com a indústria velha, que é 

a Carol, e o José Calegari abriu a outra comigo. Aí, eu sai dele, e resolvi ficar na educação. 

ENT – É que tem hora que o senhor fala, saia do colégio ia para a indústria, eu fiquei em dúvida qual 

indústria porque tinha várias simultâneas. Esclareceu. O senhor também estudou…  como aluno …  

em cursinho preparatório para Mogi? 

23’45 AV- Pois é, coisa interessante. Como eu fui parar eu  Mogi das Cruzes. Eu terminava o curso de 

Química Industrial… e…  o Colégio Oswaldo Cruz, que é ali na Barra Funda, estava construindo aquele 

prédio, eles estavam na Av. Angélica, estavam construindo outro prédio. Lá na Av. Angélica eles 

montaram um cursinho preparatório para o curso de Engenharia Química que o colégio Oswaldo 

Cruz estava abrindo. O Colégio Oswaldo Cruz não abriu o curso de Química e eu tinha feito o 

preparatório, e abriu o curso de química em Mogi das Cruzes, então, vários falaram “vamos para 

Mogi, Mogi”. Mogi! 

ENT –OK.  

AV – Entendeu? Eu estudava...para estudar a matéria  eu ficava de sábado pro domingo com dois ou 

três amigos a noite inteira estudando, de manhã eu ia ali na Rua das Palmeiras… tinha o programa do 

Silvio Santos aos domingos ali perto, rádio, TV, não sei se TV Tupi…  e era a nossa distração. Era a 

seguinte, a gente parava de estudar cinco, seis da manhã, ia tomar um café, e ia mexer com as 

meninas na fila do programa do Silvio Santos, e tal, e daí quando era oito ou nove horas voltávamos 

para a aula, porque tinha aula no domingo de manhã no cursinho.  Estudava a noite, ia brincar com 

as meninas na fila (rindo) e estudava das oito ao meio dia. Então, eu acordava de manhã, de sábado 

e só ia dormir no domingo. Depois da aula ia em  casa, almoçava, dava um sonão… ai eu ia namorar à 

noite. 

ENT – Tinha tempo para namorar ainda? (rindo) 

AV – Tinha! Ixe! 

25:50’ ENT –   Então a Carol e a Treves aconteceu aqui em 65, 66, antes do senhor…  

AV – Não, não… depois… eu fiquei na Microlite até 65…  
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ENT – Hum…  

AV – Deve ter sido 66 ou 67… Carol…  

ENT – … então,  na época o senhor já tava dando aula na OMEC?  Já tava dando aula lá à noite ou só 

estudava? 

AV – Peraí… 67…  foi Microlite 62 a 66, Treves 66 a  68, Carol foi depois, Carol e Polimil, depois… foi 

depois da Treves.  Entendeu?  Saí da Microlite, Treves. Treves, Carol. 

ENT – OK. Microlite até 66, Treves foi o que? Um ano, dois anos... 

AV – Três anos…  

ENT – 3 anos, e aí Carol… e a Carol é que foi um ano…  

AV – Carol foi rápido, a maioria reestruturação, tal… dai os irmãos se separaram e eu fui com o outro. 

ENT – OK. Vou reencaixar, e depois se não der certo eu adapto. 

AV- Um ano para lá, um para cá, mas é por aí. 

ENT –Tá. Padre Mello. O senhor teve contato ou tem contato com Padre Mello? 

AV – Muito!  

ENT – Esses dias eu vi que ele foi homenageado, fez oitenta anos foi isso? 

27:50’ AV – Agora recentemente? Foi na Assembleia Legislativa, foi uma homenagem anos 50 anos 

da OMEC, foi ele,  a Regina, a filha, eu fui lá… professores ainda da época, eu fui na Assembleia nesse 

dia, encontrei com ele …  

ENT – Eu ví num jornal da região…  

AV - … mas ele já tá, tá bem velhinho. 

ENT – Mas deu para conversar ou…  

AV – Conversamos, conversamos…  eu fui, imagina, eu fui lá dentro da sala, antes de começar a 

cerimônia conversei bastante com ele. Padre Mello na minha opinião é o grande herói de Mogi. 

Padre Mello chegou a Mogi das Cruzes com uma bicicleta, ele andava de bicicleta… quando ele foi 

candidato a deputado federal e eu o ajudei bastante, eu perguntei porque que ele tinha contratado o 

Naum   que as pessoas não gostavam tanto do Naum, que era o assessor dele?  “O Naum tem carro”. 

O Naum tinha um Volkswagen e levava ele pra todo lado, então, era aquele ou… era o cara! 

ENT – Era o recurso que tinha… otimizou recursos… ok. Vamos lá… Pós. Teve uma pós graduação na 

UMC também. A pós graduação era um ano? 

AV – Eu? Eu não fiz pós graduação…  

ENT –Está na documentação lá da Silvia…  
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AV – Tá errado! Fiz licenciatura e bacharelado, só. 

ENT –Deu diferença de uma ano, e consta uma pós…  

AV – Não tem pós. 

29:52’ ENT – OK. Aqui. Quando o senhor foi convidado para vir para o Claretiano o senhor venho 

como professor de Química e como Diretor simultaneamente? 

AV – Não. Só professor de Química.  Era diretor de Química Industrial no Ateneu. 

ENT – O senhor não chegou a ser diretor do Claretiano.  

AV - Depois que eu arrendei. 

ENT – Ok, tá bom. Primeiro a passagem como professor.  Agora tá certo.  Esse professor Jose 

Casagrande, tem contato ainda? 

AV- Muito pouco. Ele mora aqui na Vila Galvão. 

ENT – Tá envolvido com a educação? 

AV – Ele? Não! Tá aposentado já. Eu tive muito contato com ele, a nossa relação é boa, mas a gente 

se encontra muito pouco. 

ENT – Tá. E quando o senhor arrenda o Claretiano encerra a carreira como professor. Daí para frente 

(conferindo a lista)  diretor, diretor, diretor, vice presidente, daí não teve mais …  

AV – Eu dei aula ainda durante um ano, depois os afazeres externos… .aí… porque eu sempre… eu 

sempre fiz questão de pelo menos tentar fazer bem o que fazia né? … E eu percebi que eu não tava 

mais conseguindo… eu já chegava na aula um pouco perdido, perguntava pro pessoal, “onde é que 

nós paramos ai, e tal?” Então, pá, pá, pá, pá, e ía embora… quando você tá no ritmo tudo bem, mas 

quando você tá disperso, com atenção noutra coisa, você não consegue mais fazer isso, chegar na 

sala de aula, ligar, e ir embora. Porque a tua mente já tava voltada noutras coisas, entendeu? 

Durante algum tempo eu consegui fazer isso, consegui focar nas aulas e fazer outras coisas, depois 

eu comecei a focar noutras coisas e dar aulas. Ficou um pouco diferente. 

32:15’ ENT – Teve uma passagem que o senhor volta lá, conversa com o professor Glady e  sugere 

para juntar lá com o Santo Afonso, com o Excelsior, o senhor era diretor de que no Excelsior? Onde 

entrou esse negócio do Senhor estar no Excelsior? O senhor estava no Excelsior, era diretoria, tinha 

amizade com o Ateneu, juntou os dois, juntou mais dois…  

AV – E eu não tinha nada… ai os irmãos Buono … os donos do Colégio Excelsior eram os irmãos 

Buono, não tinha nada com o Glady esse Buono Trama, era outro Buono. Claudio Bono, não sei o que 

Buono, e eles, um deles, queria sair, queria vender a parte dele. Esse cara vai vender para um 

estranho?  Para entrar na sociedade, aí eu comprei a parte de uma dos irmãos. Do Excelsior. 

ENT – Que é na Penha? 
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AV – Tatuapé. Caetano Corteli, Excelsior, Santo Afonso, e Ateneu.  Porque eu percebi que se um 

abrisse uma faculdade isoladamente, outro abriria e criaria confusão. Então eu criaria as Faculdades 

da Zona Leste. 

ENT  - Com esses quatro. Tá. E o senhor tinha essa participação. 

AV – Eu tinha essa participação apenas por ter feito o negócio e daí eu me tornei sócio do Colégio 

Excelsior também. 

ENT – Tá. Ok.  

AV - Para evitar que vendesse para um estranho. 

ENT – Tá. Casa Poli. Já tô aqui na frente já…  

AV – Ai tem… tem Bragança Paulista…  

ENT – Eu vou voltar… deixei por último Bragança. A Casa Poli ela foi o primeiro Shopping da região?  

AV – Foi. Casa Poli na verdade tem como origem a primeira casa comercial da cidade de Guarulhos, 

que era dos pais… do pai do meu sogro, entendeu? O  avô da minha mulher, em 1916… fundou a 

primeira casa comercial da cidade de Guarulhos, que era … aqui do lado, depois da garagem de 

ônibus… aqui, aqui do lado… depois  é que ele foi para a Rua Dom Pedro. Porque era uma coisa 

diferente, tinha … troca de animais… por exemplo… o pessoal vinha de … Jacareí… para ir à São Paulo 

vender … ou fazer alguma coisa, ou comprar… vinham de carroça, péc, péc, péc… então deixava os 

animais deles descansando aqui, sendo alimentados…  o avô da minha mulher emprestava outra 

parelha, eles iam para São Paulo, faziam o que tinham que fazer, os animais ficavam descansando… 

banho, alimentação, tal, às vezes ficava de um dia para o outro, não sei a temporalidade, eu não sei… 

quando eles voltavam devolviam os animais e pegavam os animais deles… era uma muda de animais, 

entendeu? Então ele vendia de tudo… fumo, vinho, canela…  

ENT – E imagens, fotos disso ai…  

AV – Deve ter, minha mulher deve ter. Aí  quando eu comecei a namorar a Maria Dirce, eu não tinha 

nada a ver com a casa de comércio.  

ENT – O senhor era professor no Ateneu…  

AV - Daí… tive aquela discussão que eu já te disse com meus sócios aqui, fui pra Bragança, aí me 

desencantei em Bragança também, aí… meu cunhado já estava com o pézinho lá na Casa Poli, meu 

sogro me convidou … .e eu fui pra Casa Poli. 

36:45’ ENT – O Marcos estava com o senhor em algum desses colégios? 

AV – Não!  

ENT - Vocês começaram a trabalhar juntos na Poli. 
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AV – É! Aí… Minha relação com meu cunhado era muito boa. Muito boa! Ele me 

ajudou em várias coisas. Ele ia comigo para Brasília, pro Rio de Janeiro, um companheirão. Não 

tínhamos uma relação oficial de sociedade aqui, ou em qualquer outra instituição. Havia o fato de eu 

estar um pouco desencantado com a área de educação, o “Tio Xico” irmão do meu sogro já estava 

um pouco cansado, meu sogro também, aí eu retomei com meu cunhado e modernizamos a Casa 

Poli, fizemos uma bela reforma, eu idealizei fazer self-service, não sei o que, modernizamos. Passado 

um tempo, passado um tempo, deixo me lembrar exatamente a temporalidade disso, a Farias Brito 

entrou numa dificuldade para aprovar o curso de enfermagem aqui…      

ENT – Foi quando o professor Aylton e Varésio foram lá…  

AV – Ai eu resolve o problema e eles me convidaram para voltar para cá. 

ENT – Isso! 

AV – Então eu tava na Casa Poli e aqui. 

ENT – Isso! 

AV – OK. Nessa ocasião… . 

ENT – O senhor entra como Diretor do Claretiano…  

AV – Já era Farias Brito. 

ENT – Verdade. 

AV  - É! Nessa ocasião, eu propus que o meu cunhado entrasse comigo aqui na sociedade, aí ele veio, 

e participou um pouco dessa sociedade. Trabalhando aqui e lá, veio a dona Erotildes… e veio com a 

dificuldade da Lista Telefônica, já estamos em 1983. Então, meu cunhado ficava aqui na Casa Poli, 

(mostrando no desenho, batendo com a caneta) eu ia para lá sete da manhã, chegava lá 7, 7 e meia, 

trabalhava lá a manhã inteira, à tarde eu vinha para a Casa Poli e  Farias Brito. OK? Dava uma passada 

lá, via as coisas lá, precisa disso, daquilo, e pápápápá..participava, mas ele ficava lá. Aí, com esse 

trabalho que eu fiz na LTP, teve um resultado financeiro muito bom, ai nós resolvemos construir o 

Poli Shopping, onde era a Casa Poli. 

40:07’ ENT – OK. Estou com uma dúvida com relação à faculdade de Bragança. “O senhor falou, eu ia 

pra Bragança, de Bragança para Itatiba, Santo Antonio. Na verdade era uma instituição só com 

campus diferentes? 

AV – Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina…  

ENT – Que tinha…  

AV – Que tinha Bragança…  
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ENT – Que era o de Direito, onde tava…  

AV - Aí, aí… a relação com o prefeito de Itatiba era muito boa, ele pediu, a gente criou lá o curso de 

Engenharia Civil, depois eu criei lá Psicologia,em Itatiba. Aí… ”bom…  vamos criar alguma coisa em 

São Paulo, vamos, não vamos”… criamos as Faculdades Santo Antônio. Nesse mesmo tempo eu tava 

criando, já tinha saído daqui, as Faculdades da Zona Leste de SP.  E concomitantemente criei aqui 

(apontando no papel) e aqui. Fiz processos paralelos.  Era engraçado, eu fiz um… aqui… é…  aqui...eu 

peguei, fiz um processo só que era para as Faculdades Integradas Santo Antonio, era apenas um 

Estatuto, Regimento, tal… Faculdade. (Itatiba) Aí a professora Lena Castello Branco, que foi a 

relatora, “não! Você tem que separar faculdade por faculdade”. Daí fui lá, separei faculdade por 

faculdade, Administração, separei, mando de volta… aí o que eu fiz, eu separei aqui ó (apontando o 

outro desenho, Faculdades Zona Leste), aí o Conselheiro Martins Filho, ele disse “tem que ser tudo 

junto!”,  dai eu juntei tudo! 

ENT – É uma outra dúvida minha…  

AV  - Eu dançava conforme a música! Eu não teimava. 

ENT -    Aqui eu tenho, o Claretiano era Colégio, depois quando ele vira faculdade, ele começou com 

a Faculdade de Ciências e Letras, tinha 5 cursos, e foi abrindo outros cursos, Arquitetura, Desenho… 

que era faculdades…  

AV – Quando eu voltei para cá é que eu transformei tudo isso aqui em Centros Integrados. 

41:45’ ENT – Isso! Centros Integrados! Então primeiro era faculdade, depois virava Centro Integrado, 

porque já tinha faculdade e não cursos, é isso? Depois com a faculdade juntando pesquisa e extensão 

é que vira Universidade? 

AV – Isso! O que que eu fiz… o professor Newton Sucupira, na época propôs e aprovou no CNE uma 

legislação nova, com base nela foi  criada a Unifort, de Fortaleza, que, era muito mais concreto se 

você apresentasse projetos inovadores, e tal. Então, eu vim com um projeto inovador, então a 

primeira instituição que entrou direto já com várias faculdades e se tornou Centro Integrado fui eu, 

referente às Faculdades Integradas Santo Antônio e Faculdades da Zona Leste de São Paulo, hoje 

Unicid. 

ENT – Porque essa de Bragança tem uma parte alí que fala… ”que ela tinha o curso de direito, mas 

ela era universidade? 

AV – Não, depois! 

ENT – Ah! Tá. 

AV – O curso de Direito sob intervenção. Dai eu fui, entrei na queda da intervenção, e criei o curso de 

Administração... 

ENT – O senhor foi criando outros cursos…  

AV – Depois criei outros cursos… . 
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ENT – Outros cursos e outras unidades, Itatiba, Santo Antonio… Tá claro, ok. Aqui nesse período em 

que o senhor está fazendo o shopping, na Casa Poli, ficou lá… o senhor já virou… entrou na 

Associação Comercial, isso? 

AV – (rindo) Isso. 

ENT – O senhor tava na area de comércio, tava na Diretoria da educação, tava fazendo a criação de 

universidades…  

AV – Era Vice Presidente do SEMESP…  

ENT – E… e… então, como é que foi entrar em entidades, já ter que representar… fala dessa … a 

primeira foi Associação Comercial ou foi SEMESP? Deixa eu ver (consultando os documentos). Acho 

que  foi Associação Comercial. 

AV –Não me lembro…  

ENT – Tem aqui… tem VP da Associação Comercial em  77, ACIG 78, Presidente em  78…  

AV – É isso aí… 78 a 81…  

ENT – Enquanto o senhor era Diretor da Poli e estava na Farias Brito… tudo junto. 

44:50’ AV – Porque eu participava das discussões do comércio da rua central da cidade. Eu tinha um 

pouco mais de preparo que a maioria dos comerciantes, a maioria não tinha… formação, 

escolaridade um pouco mais avançada, então isso foi me dando um destaque entre eles… foi 

surgindo uma liderança natural.  O meu sogro tinha sido Presidente da Associação Comercial e o 

Anunciato Thomeu o sucedeu, ai o Anunciato me convidou pra ser vice dele, numa sucessão do meu 

sogro, entendeu? Ou seja, a Casa Poli, que era uma casa com destaque,  tinha que ter um 

representante lá, que fui ser eu. Como eu comecei a inovar ua série de procedimentos lá dentro, 

naturalmente me tornei Presidente. Havia uma disputa entre Associação Comercial e Clube dos 

Lojistas. O Amilton Fiorin era Presidente do Clube dos Lojistas… chamei e falei “vamos fazer o 

seguinte o Clube dos Lojistas faz todas as festividades, Dia do Comerciante, Jantar de fim de ano, e a 

Associação Comercial defende os direitos dos comerciantes, não sei o que. Nós dividimos isso e 

ficamos unidos, um apoia o outro.“ Ai foi um tempo de evolução” A história de somar. 

ENT -  É! A história de somar! 

AV – Fazer a sinergia! 

ENT – Então, já era natural, o senhor já era líder… para entrar nesse negócio…  

AV – Eu nem percebia isso…  

ENT – Era natural! 

AV – Eu nem percebia isso! 
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ENT  - Tem uma história que eu gostaria de ouvir um pouco mais detalhada, aquela passagem do 

Jarbas Passarinho, o Ministro. O Senhor conheceu ele em Brasília, depois foi fazer o Pará, eu queria 

abrir mais esta história. 

AV – Pois é! Eu não sei o ano exatamente disso, eu não sei, imagino que tenha sido 69, 70…  

ENT – Deve ter sido depois da Reforma Universitária…  que foi em 68…  

47:45’ AV – foi 1970, isso. Eu sempre gostei muito de ler, e às vezes eu queria me isolar um 

pouquinho para estudar as coisas que se estivesse fazendo, meu tempo era curto. A divisão do 

Conselho Federal, hoje Nacional, de Educação no MEC era no 5º andar, no RJ. E, no 4º andar era o 

ensino médio. Mas não tinha ninguém do ensino médio lá. 4º andar era vazio. Então as vezes eu 

descia a escada, o protocolo abria as 2, 3 da tarde, e assessores começavam depois das 3 da tarde, 

no 5º andar, então se eu queria ler alguma coisa, estudar alguma coisa, eu descia para o 4º andar, 

tinha um jogo de sofa lá embaixo, ai eu ficava estudando, pondo meus papéis em dia, e o Ministro 

Passarinho, eu não sabia, ele tinha o hábito de circular pelo prédio, alguns andares, depois do 

almoço. Um belo dia eu estou alí, lendo, e ele me interpelou, perguntou quem eu era, o que eu 

estava fazendo lá, eu disse, ele ficou surpreso, isso mesmo, que eu tinha 27 anos…  

ENT – O senhor estava cuidando dos documentos da Farias Brito…  

AV – Sim, lógico! E de outros cursos, só estava cuidando disso nesse momento… e aí ele ficou 

surpreso, se interessou, curioso, perguntou se eu tinha tempo, eu disse que tinha, subimos no 

elevador, no 12º andar onde era a sala dele, pediu café no gabinete, ficamos tomando café e falando 

de educação.  

ENT – Bem aberto…  

AV – Porque ele me falou o seguinte “ o que você faz aqui dentro, não tem ninguém?” eu estou 

lendo aqui. “Você faz o que?” ah, eu sou Diretor de uma faculdade em Guarulhos. “O senhor é 

Diretor de uma faculdade… ” Ai eu olhei para ele e disse “Mas o senhor não se engane ministro, 

porque eu tenho mais experiência do que o senhor imagina. Comecei minha vida com 11 anos de 

idade como office-boy, fui auxiliar de secretaria, fui secretário, professor, já dirigi curso de Química 

Industrial, já criei curso de Química Industrial, tal e tal, eu tenho um pouco mais de experiência do 

que a idade pode parecer, tal”… com todo respeito, né?  Ele disse “Não me diga! O senhor tem 

tempo?”  Claro que tenho ministro! “Vamos até minha sala”. Vamos embora! Subí,  conversei com 

ele outro dia isso, ele lembrou da passagem. Interessante! E… imagina…  eu falei à vontade com ele 

da educação, o que funcionava no MEC o que não funcionava… minha opinião… (rindo). E ele 

ouvindo… Quando ele se tornou Ministro da Previdência, eu era Vice Presidente do meu sogro na 

Santa Casa, e ele pelo meu histórico passado me ajudou aqui. (Santa Casa). 

ENT – Network. 

AV – É...você deixa teu rastro bom ou mal…  você paga ou vai receber em benefício! 

ENT – Aí ele sugeriu que o senhor ajudasse ele no Pará? 
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AV – Isso foi muito tempo depois, eu já tava dirigindo a faculdade Farias Brito, a gente já tinha uma 

relação “Oi como vai Ministro, tudo bem? “ “Tudo bom”.  Já era uma coisa, não íntima… mas…  

ENT – Profissional? 

51:57’ AV  -Uma coisa… de que ele me reconheceu e tal…  e ai eu já tinha ido pra Bragança, já tinha 

conseguido fazer a suspensão da intervenção em Bragança (no Direito), ou seja, ai eu não percebia 

mas o MEC me observava. 

ENT – Ha! Verdade… o senhor estava sempre levando lá requerimentos…  

51:45’ AV  - É!  Ai um dia ele me chamou  e falou isso para mim, “Veronezi queria uma ajuda sua”, eu 

disse “o que foi Ministro?” Ele falou “Eu estou terminando o meu mandato de Senador, e eu não vou 

ser reeleito, eu tô percebendo que eu não fiz nada pelo Pará! Eu disse “O que eu posso fazer?”. 

“Pelo que eu entendo, pelo que eu ví, pelo que eu me informei, você é o único louco que consegue, 

que é capaz de conseguir fazer alguma coisa em curto espaço de tempo. Preciso criar uma faculdade 

em Belém.” Eu disse “Ministro, eu nem conheço Belém, não sei nada de Belém”. Bom…  “Pensa 

nisso, se você puder me ajudar, vou ficar muito grato.”  Foi ai que eu procurei o Edson Franco e 

juntei ele com o Paulo Batista, que era secretário do Makenzie, que também estava insatisfeito, e os 

dois se juntaram ao Secretário da Educação em Belém, na época, e criaram uma sociedade. Fui para 

Belém com eles, criamos a sociedade, registramos em cartório, alugamos o prédio, deixei todas as 

coisas para eles ficarem fazendo o processo, e vim embora para São Paulo. Semana seguinte voltei lá, 

retomei tudo, corrigi algumas coisas e dei entrada do processo no MEC. E tá lá a UNAMA.  Quem 

pode falar mais a respeito é o Edson Franco.  

ENT  - Que está lá né, acabou ficando lá, não voltou mais né? 

AV – Ele, o Paulo Batista, ficaram lá. Sou amigo do filho dele. 

ENT – Tem alguma outra que não tenha sido privada que o senhor também ajudou? 

55:00’ AV - Que não tenha sido privada?  Não me lembro. Tem as privadas...por exemplo, tinha um 

homem, que chamava-se … Aluísio Neves… ele  era procurador de várias escolas, montava processo, 

era um expert em montar processo.  Foi quem montou o primeiro processo de criação das 

Faculdades Farias Brito. Chamava-se Aluísio Neves. Um dia eu peguei o Aluísio Neves, liguei pra eles, 

liguei pro Professor Mesquita, da São Judas, que morava na Paes de Barros, fui almoçar com ele num 

domingo… convenci o professor Mesquita a montar a Faculdade São Judas Tadeu. Ele não queria 

fazer, nem Dona Alzira. Quem queria era o Emilio, genro deles e a Ana Maria, uma das filhas.  Eles 

não queriam.  Estavam felizes e satisfeitos com o colégio. Você imagina, eu estimulei a concorrência! 

Teve outro processo depois… a FMU comprou a instituição, e eu soube dele, a FAC, Faculdade do 

Tatuapé. Imagina eu tinha as Faculdades Zona Leste… me pediram para montar a faculdade do 

Tatuapé. Para o meu orgulho e satisfação o conselheiro que o relatou, professor Abgar, me disse que 

aquele era o processo mais bem feito que já tinha visto na vida dela. Quer dizer, eu peguei o meu 

concorrente e fiz o processo dele melhor do que o meu. 

ENT – Nesse caso o senhor atuava como, era como uma consultoria? 
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AV – Não, eu ia lá… o pessoal me pedia eu ajudava. Fornecia professor…   

ENT – O senhor era remunerado para isso? 

AV – Não!  

ENT – Fazia isso em nome de alguma entidade? 

AV – Não! Nada, nada! Ia lá pegava de noite, de domingo... 

ENT – Para os amigos? 

AV – Amizade, amizade mesmo! 

ENT – Justifica! 

AV – É por isso que eu consigo ter um diálogo com todas as instituições de ensino, nunca fiz nada 

contra ninguém. 

ENT – Eu acho que já deu o horário, passamos de uma hora, que eu combinei. 

AV – Tá bom!  O ENIAC, primeiro prédio que ele funcionou, foi alugado por nós. Este prédio onde 

funciona o prédio da Pós-Graduação.  O ENIAC começou lá. Eu aluguei o prédio para eles. Parece 

uma loucura? 

ENT – O senhor tem amigos lá? 

AV- Não tem problema nenhum, você concorrer pela qualidade você estimula a criatividade, 

entendeu? Não tenho nenhum problema nessa ordem! 

ENT – É! E esses amigos do senhor que foram os fundadores da APEC? Profº Amilton, esses outros, 

tem convívio ainda? Estão juntos em negócios? 

AV – Eu encontro eles às vezes,  não tenho negócios, mas encontro com eles. O Milton Dimi Maciel … 

. 

ENT – Eles estão na educação? 

AV – O  Prudente ficou um tempo, no Torricelli, e agora não está mais. O Ailton mudou-se para 

Fortaleza e montou um colégio lá, tá indo muito bem segundo eu sei.  O Milton, quando eu voltei 

para cá a instituição tava numa situação de dificuldade e tal, e ele tava muito aflito, tomando 

remédio pro coração, ele falou pra mim “Alemão, eu quero ir embora! Me dá um jeito” Aí a gente 

conseguiu fazer um capital aí e dar para ele, ele foi embora. Foi ele que quis. Foi porque quis! É 

interessante, as pessoas fogem achando que a coisa vai explodir de vez em quando, entendeu? E as 

coisas não explodem, vão adiante …  

ENT – E aí o senhor vai ficando porque  o senhor sabe que o senhor vai resolver ou o senhor vai 

ficando porque é persistência mesmo…  
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AV – Eu acredito na ideia. Eu acredito nas coisas que faço. Se não acreditasse não faria. Já tive 

oportunidades muitas de ganhar dinheiro sem fazer nada. Eu nunca aceitei. Por exemplo, quando      

discuti aqui com meus sócios, 71, que eu fui para Bragança, recebi proposta da São Judas, proposta 

da Brás Cubas, da  OMEC, todo mundo queria me contratar, eu não tenho dificuldade nenhuma, o 

que eu ia fazer? Então fui para Bragança que era um pepino danado! Falei “Vou salvar essa 

instituição”.  E salvei! Entendeu?  Então, ou  você acredita no que vai fazer ou você não faz!. 

ENT – Dá tempo de só mais uma? 

AV – Dá, lógico! 

ENT – Se puder repetir a história da Lista Telefônica, que veio a viúva conversar com o senhor, tem 

umas coisas que eu perdi, se o senhor puder, dai a gente fecha. 

1:00:01’ AV – Muito bem! Quando nós criamos a… quando eu fui Presidente da Associação Comercial 

eu criei uma revista que chamava-se  ACIG. OK? Quando eu não quis mais ser Presidente, abriu-se 

uma sucessão e eu não quis apoiar ninguém, deixei bem aberta, ganhou o Dargan,  com quem eu não 

tinha relação, nem boa, nem má. Só que ele começou a ter umas tendências eleitorais e eu não quis 

deixar essa revista com ele, então eu montei uma revista, eu não peguei  essa revista e trouxe para 

mim, eu criei outra revista que chamava-se SIGA, que era mais ou menos parecido com ACIG. SIGA, 

ACIG…  entendeu? O Roberto Vidal, que é uma pessoa também que iria aparecer na minha vida, por 

conta do que, Roberto Vidal era agente de listas telefônicas, vendedor de anúncios, agente. E ele era 

uma pessoa que era ligada ao Dr. Sidney Blois. OK? Dr.Sidney morreu. 

AV – Antes dele ter morrido o senhor nunca tinha visto a viúva? 

ENT – Não. Calma! Ouve um momento em que o Vidal me procurou…  eu tinha uma gráfica aqui em 

Guarulhos para imprimir as necessidades da universidade, me aparecia uma boa oportunidade. 

Comecei a fazer uma revista, divulgar a universidade, e tal… e o Dr. Blois, precisou fazer uma capa, 

que era um papel mais grosso, e a impressora plana dele tinha quebrado. Solicitou isso através do 

Roberto Vidal. Paramos todo o serviço das nossas empresas e fizemos essa capa para ele, a pedido 

do Vidal e Dr. Sidney Blois. Porque aí… e ele disse para Dona Erotildes que se um dia ele morresse ela 

tinha que procurar o Vidal, que era uma pessoa que ela podia confiar. Aí a Dona Erotildes foi ao 

Vidal, que fez referência a mim e ela falou “Quero falar com o Veronezi”. “O que que é Dona 

Erotildes?” “É isso, isso, isso”.  Veio ela aqui uma noite, ela e o Vidal, me pediram  para eu fazer a 

cisão da empresa para salvar os bens pessoais dela. Tinha uma dívida de 4 milhões de dólares e ela 

só queria salvar os bens dela. Isso foi numa noite, no dia seguinte eu cheguei lá as 11 da manhã, ao 

meio dia já era dono da empresa.  

ENT – Fez uma análise com quem tava ali, juntou todo mundo e perguntou qual a história que está 

acontecendo aqui, ou não? 

1:04:00’ AV – Assim mesmo. Como que é, o que não é, o que que falta, qual é? Pum, pum, pum! 

(batendo na mesa a cada sílaba).  Falei “Dá para fazer!”   A tarde, voltei.  Aí tinha uma lista que tinha 

que entregar, que era do Grande ABC. Santo Andre, São Bernardo, São Caetano. Entendeu? A lista 
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estava por fazer.  A renda dessa lista, se entregasse a lista, daria o suficiente para pagar as dívidas, 

entendeu? Eu falei, bom… eu entrego essa lista…  tomei um dinheiro emprestado…  

ENT – Ah, é? 

AV – Peguei o dinheiro emprestado! Me lembro até o quanto foi… nós devíamos… a empresa devia 

pra Fábrica de Papéis Suzano do Feffer…  

ENT – León…  

AV – León Feffer… devia 320 mil. E eles pararam de entregar papel. Fora as outras dívidas de banco, 

não sei o que, não sei o que… Eu pedi pro Maluly Neto que era amigo do León Feffer me levar lá. 

Cheguei  lá… ”A eu sei que o senhor está assumindo a lista, e tal” Lá em Suzano. “Pois não, o que o 

senhor deseja”.  Eu vim aqui para pagar o senhor. “Bom, muito prazer em recebê-lo!”  “Só que tem o 

seguinte”…  

ENT – Só que não é hoje, eu não tenho ainda…  

AV – Calma… ”Eu vou pagar o senhor em 4 parcelas de 80 mil! E o primeiro cheque eu dou agora”.   

(silêncio) “Tá feito?  Só que tem uma condição …  

(O filho Victor entra na sala para se despedir do pai, muito simpatico) 

AV – Ele é eu ontem, e eu sou ele amanhã.  

ENT – Então estaremos juntos por muitos anos ainda…  

(Desligo o gravador sempre que tem uma conversa particular. Ligo novamente e ele continua a 

história de onde parou como se não houvesse interrompido o pensamento) 

Av - …  Você libera uma máquina para mim, para fazer papel… preciso entregar essa lista. Daí o 

Maluly fala assim “Você pode confiar no Veronezi e eu avalizo! Falei “Vou fazer mais por você, eu te 

deixo os 4 cheques. Eu vou honrar esses cheques.” Ele falou “Olha meninão, eu já tinha ouvido falar 

de você e tô gostando, pode contar comigo” Pegou o telefone ligou pro chefe de produção dele, 

perguntou como nós estamos ái, tal, pega a máquina 3 para e faz papel só para LTP, até terminar 

todo o pedido deles, o suficiente para eles entregarem a lista. Na hora! Resolveu o problema e aí 

tocamos a vida. A Dona Erotildes ficou um tempo alí comigo sabe, porque é difícil ver eu alí… eu 

deixava ela ficar lá um pouco, e tal, e aí depois  ela saiu, tocamos a vida, e em 87 vendi a empresa 

para a Listel.  

ENT – E aplicou no shopping? No Poli? 

AV – Exatamente! Em 89 estávamos inaugurando o Poli Shopping. Aí o pessoal me chamava de louco, 

porque a inflação era 10% ao dia, fábrica de etiqueta, lembra disso? Todo dia passava lá alguém e 

dizia “Veronezi, você devia aplicar o dinheiro no banco, tá construindo… você é louco!” Falava, não, 

não, sou louco não… Fui na contramão. Fui na contramão. Chegou um belo dia todo mundo tinha 50 

reais na conta e eu também, só que eu tinha um negócio que funcionava…  

ENT -  Exatamente, um patrimônio…  
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AV – A cidade inteira… achou que eu tinha informação privilegiada, porque eu fiz 

a campanha do Fernando Collor na cidade, eu fiz a campanha do Fernando Collor na cidade, me 

tornei amigo dele, e eu fiz toda esta contramão, o povo:  “não é possível né? Veronezi sabia que isso 

ia acontecer!” Sabia nada! Aí, vai explicar que você não tinha informação privilegiada! Porque não foi 

um negócio que eu fiz de repente, comecei em 87, 88. Ou seja, já era uma obra iniciada. Entendeu?” 

ENT – Quando o senhor percebeu que o senhor já era um homem rico? 

AV – Eu não sou rico! Quem disse que eu sou rico? Essas empresas? Minhas empresas tem dinheiro, 

eu não tenho. Pode olhar minha conta bancária, não tem dinheiro. Eu tenho bens, imóveis, tenho 

negócios, mas dinheiro não para na minha mão… e hoje quem  toca são meus filhos!  

ENT – Esse rapaz é super novo…  (comentando sobre o Victor) 

AV – Eles são super, hipercompetentes, os três. Muitos competentes. O Victor é um camarada que 

consegue fazer uma relação pessoal muito fácil, o Alessandro na minha opinião, na minha opinião 

não, na opinião de muita gente, é um gênio de finanças, ele é respeitado para você ter uma ideia, na 

Bolsa de Nova Iorque, ele trata com os banqueiros, não é com os bancários, com gente grande. E a 

minha filha, eu falo deles como coruja sim, é Doutora na Politécnica, dá aula lá uma vez por semana 

e é ela que supervisiona todas as nossas construções. Então, até nisso Deus foi bom comigo, cada um 

teve um dom e se somaram.  

01:13:00’ ENT – Tem algum que se formou em Administração? 

AV – O Victor é formado em Administração… não ele é em Economia… o Alessandro em 

Administração… o Victor fez FAAP,  o Alessandro fez FGV, ela fez Poli. Você pergunta “eles nunca 

estudaram em escola sua?”  “Não!” Eu sempre disse para eles desde pequenos, vocês tem “n” menos 

uma instituição de ensino para estudar, nunca vocês vão estudar em escola nossa. Se for bem tá 

protegido, se for mal tá perseguido.”  Os meus amigos que dirigem essas escolas, ficavam sabendo 

que meus filhos estavam lá depois de um, dois , três anos. Nunca pedi um favor desses pra  ninguém.  

AV – Meus filhos, graças à mãe, e a mim, foram bem educados! Principalmente à mãe! O mérito 

maior é da Maria Dirce! 

ENT – Mas eles não tem esse sangue pro negócio que o senhor tem? (fechando o punho ao falar 

sangue) 

AV – Tem.  
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Transcrição do arquivo: Entrevista 5_20140122_Pensamentos sobre Ensino Superior 

70 ANOS  

ENT – Como foram as festas de aniversário? Em novembro o senhor fez 70 anos…  

1:40 ‘ AV -  Meu aniversário? Foram boas! Eu fiz duas festas. Eu fiz uma com os amigos, chamei todos 

os meus amigos, fiz uma bela reunião num sábado à tarde, veio todo mundo, conversamos muito, e à 

noite fiz uma reunião com minha família. Entendeu? Fiz duas comemorações. 

ENT – Quem são os convidados de Veronezzi? 

AV – Ixi! É muita gente… graças a Deus tem bastante gente! 

ENT - Muitos da area de educação? 

AV – Alguns. Alguns. 

ENT – Concorrentes? 

AV – Sim, claro! Eu nunca me considerei concorrente de ninguem. Nós somos um segmento que 

trabalha unido, e que deve ter respeito mutuo, há alguns que não tem esse respeito, e esses não são 

meus amigos. Os que tem, são. 

COTIDIANO - PESCADOR 

2:08’ ENT – Da agenda do profº Veronezi, quanto tempo, talvez em percentual, é dedicado à UnG 

exclusivamente,  e quanto com outras tarefas do Ensino Superior? Outras entidades, não apenas 

UnG? No setor? 

AV -  Olha, isso varia. Varia muito. Por exemplo, no último semestre, eu dediquei dois dias, duas 

vezes por semana, inteiramente, estando em Brasília, aos problemas do setor, defendendo uma 

posição das instituições no Congresso Nacional, e durante a semana continuei trabalhando pelo 

menos umas três ou quatro horas por dia nos mesmos temas, telefonando, escrevendo, falando, 

estudando, sábados e domingos inclusive! Teve um domingo por exemplo, às vesperas do Natal, que 

eu tinha que dialogar com uma das pessoas envolvidas nesse assunto, e muito determinantes, eu 

esperei essa pessoa chegar, marcou comigo as seis, foi atrasando, chegou as dez; eu fiquei na casa de 

meu filho esperado um telefonema, e fui as dez horas jantar com esta pessoa até onze e meia da 

noite. Então para mim não tem dia, não tem sábado, domingo, feriado, eu fico tempo integral 

envolvido nos problemas. Então é assim… você não descansa? Descanso, mas eu não tenho horário 

para descansar, entendeu? Eu vou para a praia, minha casa com minha familia, tal, surge um 

telefonema e um problema, eu vou cuidar do problema, eu não digo que estou de férias, isso não 

existe  para mim, então… isso é muito misturado, muito misturado. Agora, o que eu posso dizer é 

que meu tempo hoje é dedicado à educação e a Universidade Guarulhos no mínimo 90 %, sobra 10% 

para outras coisas. Meu tempo é integral à educação.  

04:50’ ENT – Qual é o dia-a-dia de um Chanceler? Rotina? 
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AV – A minha… parece que o dia não começa se eu não passo aqui! Então, eu acordo, tem 3 vezes na 

semana que eu faço exercícios, acontece na segunda, quarta e sexta, ai eu leio os jornais, tomo um 

banho e venho para cá. Nove e meia por ai eu já estou por aqui. Como hoje. Ai eu vou ficando… tomo 

um lanche na cantina e vou ficando, se surge um problema externo eu vou, vou almoçar com alguém, 

e tal, e volto. Ao meio dia acaba aqui também. Meu dia inicia aqui, as terças, quintas e sábados, 

acordo, leio os meus jornais e venho para cá. Entendeu?  É assim que começa o meu dia. 

06:06’ ENT – Como é que distribui com outros, reitor, gestores da Universidade em termos de 

organograma? 

AV – Eu me encaixo no organograma deles! Por exemplo, às segundas feiras tem reuniões da reitoria 

com diretores de centro tal, e lá eu vou às segundas feiras, das quais eu participo, em outras não, 

mas eu sempre estou aqui. Então eu vou me encaixando, na medida da necessidade deles, eu me 

encaixo. Ontem teve uma reunião à tarde com a Reitora, o Vice- Reitor e mais uma pessoa, que está 

vindo se encaixar dentro do contexto, eu fui chamado para essa reunião, e participei da reunião, foi a 

tarde toda, ontem não, anteontem. Ontem de manhã eu fui ao Rio de Janeiro, tomar um café com 

uma pessoa com quem eu precisava falar, e à tarde participei de uma reunião no MEC, envolvendo 

os problemas da Gama Filho e da Universidade do Rio de Janeiro que estão fechando e que precisa 

redistribuir os alunos, lá fui eu, como representante do ensino privado ajustar as coisas entre as 

instituições… é assim o meu dia. 

07:24’ ENT – Veronezi não é um centralizador? 

AV – Absolutamente não! 

ENT – É um líder? 

AV – Não sei se eu posso me considerar um líder, as pessoas é que podem dizer se sim ou se não! Eu 

me considero alguém que procura dar exemplo pelo procedimento. Eu procuro mostrar às pessoas 

de que elas podem fazer tanto quanto eu, entende? Então, eu sei que as pessoas ficam olhando se a 

luz da minha sala está acesa né? Por exemplo à noite. Então as pessoas sabem que eu estou aqui, e 

acho que isso tem alguma importância. Circular no campus como eu faço, quase que todo dia, é 

importante, mesmo que eu não faça nada, as pessoas estão me vendo, operando… olhando… sabe... 

orientando. 

08:32’ ENT – Inclusive em sala de aula, os alunos adoram! Tem alunos saindo daqui, o pessoal do 

Light fica muito triste “estamos indo embora nunca vimos o Veronezi… ” 

AV – Pois este ano eu fui a todas as salas de aula iniciantes, e irei neste semestre novamente… os 

alunos de outro semestre me pediram para fazer uma visita também, eu não tenho nenhuma 

censura a ir, não… eu vou. Eu troco ideias, converso com todo mundo. Peço para as pessoas às 

vezes… né? Há uma menina aí que me deixou muito feliz na semana passada. Eu via essa menina 

rondando aí, eu perguntei a ela: 

- O que tanto você faz aqui todo dia?    

- Ah, eu moro em Itaquaquecetuba e faço Química aqui. 

- Mas o curso de Química é a noite…  
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- É, mas eu venho para cá porque eu fico estudando, eu estou procurando emprego, não 

estou achando, tal…  

Eu chamei o pessoal da secretaria, encaminhei para que desse lá uma função, e tal, ela veio toda feliz 

na semana passada, na quinta feira, me dizer que estava vindo da Aché e foi lá buscar o uniforme, 

que ia começar nesta segunda-feira trabalhar na Aché como Química. Para minha surpresa maior ela 

veio na segunda-feira novamente, querendo falar comigo, dizendo que tinha passado também no 

concurso da SABESP? O que que ela deveria fazer? Ai eu perguntei a ela o que ela preferia fazer, se 

preferia ficar na Aché, que era área de pesquisa, e ela gostava muito de pesquisa.  

- Então você vá à SABESP e diga que você gostou de ser aprovada mas tinha feito outro concurso, que 

é mais perto de sua casa, mais cômodo, do que você quer nesse momento, que você abre mão mas 

não que você menospreza. Você não sabe o dia que você vai encontrar essa pessoa te entrevistando 

novamente. Essa pessoa vai levar em consideração esse teu ato, essa tua atitude de dar uma 

satisfaçao. Não deixe de ir, vai e de uma satisfação.  

Então… é isso, tava feliz da vida! Um rapaz me encontrou outro dia, um cidadão alto: “Oi professor, 

tal, não sei o que”. Encontrei ele num determinado escritório aí, falei “como é que você vai?  E tal… ” 

Ele falou:  

- O senhor não lembra de mim? 

- Claro que eu lembro, eu fui teu primeiro cliente, foi o primeiro sapato que você engraxou foi 

o meu, como “Engraxate Cidadão”. 

- O senhor lembra disso? 

- Claro que eu lembro…  

Era uma turminha que estava se formando, eu falei “Ah, vocês sabem engraxar? Tal… Tá trabalhando 

num escritório de advocacia. Então… eu sou um pescador. 

SEMESP 

12:05’ ENT – E a UnG emprega bastante alunos né? 

AV – Pois é… então… quem inventou esta história de dar emprego, ou melhor, dar bolsa de estudos 

para quem trabalha nas instituições fui eu… Eu vou dar nome aos bois. Eu, eu, sou fruto disso. Sou 

fruto disso, tive que trabalhar numa escola para ganhar a mensalidade. Então, quando eu me tornei 

um dos líderes dentro do campo da educação, eu discutia muito as cláusulas dos acordos salariais, 

dos acordos sindicais… Com o Presidente da Federação dos Trabalhadores que era o Geraldo 

Mulayart, e um dia eu falei pro Geraldo, falei  

- Geraldo, porque que você não coloca uma cláusula ai, porque você não precisa dar aumento 

em dinheiro, não sei o que… Que todo o  estudante,  que todo o trabalhador da entidade e 

seus filhos terão direito a bolsa de estudos da instituição.  

- Esse pessoal não vai aceitar…  

- Ponha! Eu estou lá do outro lado, eu vou discutir com os meus pares, coloca isso… aí você 

coloca um monte de outras exigências absurdas, a gente vai tirar as absurdas e vamos deixar 

essa! 
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Assim fez, e assim foi.  Aí o resto do país começou a imitar, hoje em todo o Brasil há esse acordo 

salarial, de que todo mundo trabalhador tem direito a uma bolsa e seu filho. 

13:52’ ENT – Isso o senhor falou em nome de alguma entidade?  

AV – Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior do Estado de São Paulo. Como eu era 

o Vice-Presidente, e Presidente da Comissão de Acordo Sindical, eu presidia a comissão. Eu até fazia 

uma marotice… antes da reunião eu ia almoçar com o meu adversário, e perguntava pra ele 

“Geraldo, até onde você pode chegar?” E ele perguntava para mim até onde eu poderia chegar. E a 

gente discutia isso individualmente para ir para a reunião com algum balizamento. E aí aconteceu 

coisas engraçadas, né? Às vezes o meu pessoal ou o dele queria já ceder antes do limite que nós 

tinhamos estabelecido (risos) daí eu segurava, porque era possível conseguir mais. E, eu acho que a 

educaçao ganhou muito com isso. 

RECLAMAÇÕES 

14:57’ ENT – Quanto aos sindicatos, como  o senhor lida hoje com reclamações, ou solicitações, é o 

senhor que ainda lida com os sindicatos? Chega reclamações de alunos, professores? 

AV – Você está dizendo da Universidade?  Eu quando faço a visita às salas de aula eu digo para eles 

que eles são os cliente, que eles tem direitos, e que eles tem um monte de gente que está 

interessada no sucesso deles. Eu digo que há lugares para reclamações. E quando você tiver uma 

dificuldade a primeira pessoa com quem você tem que falar, se o problema é de ordem pedagógica é 

seu professor. Aí você tem o Coordenador do curso, depois você tem Ouvidoria, e depois você tem o 

Vice-Reitor, aí você tem o Reitor, e eu! Vocês estão desafiados a testar, porque eu atendo todo 

mundo que me procura! Só que eu vou perguntar antes se vocês falaram com os demais, então, as 

reclamações hoje chegam muito poucas a mim, mas ainda chegam, nos corredores, e ai eu pergunto: 

- Mas você foi atendido? 

- É me atendeu, mas não atendeu…  

Houve um caso, eu prefiro não citar setor e nem o lugar, que um aluno, eu tava entrando, tava 

circulando e o aluno estava saindo, eu chegando, eu perguntei: 

- E aí, tudo bem? e tal… E ai, foi atendido? 

- É, a secretária me atendeu…  

- A secretária? Não foi o Diretor que te atendeu? 

- Não, a secretária atendeu…  

 Chamei o Diretor, e falei “você está querendo promover a sua secretária a Diretora? 

- Não, não é… eu quero…  

- Nãnãnã… Eu não mando a Silvia atender, eu atendo. Se você quiser que a sua secretária 

atenda então dê o teu lugar a ela. É você que tem que atender. Você tem medo de aluno? 

- Não é que… Assim eu fico à par do problema antes. 

- E qual o problema de você ter o problema na hora? Você tem medo de alguma coisa? Você 

fez alguma coisa errada? Não quero mais isso não!  
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Cada um tem que atender, não mandar a secretária ou secretário atender…  Então eu sou um pouco 

vigilante nisso! 

ANUP 

18:03’ ENT – Sindicatos hoje, qual a reinvindicação deles? 

AV – Sindicatos hoje… eu já tava fora da ANUP, criei a ANUP, ela tem dezoito anos,  fiquei lá dez 

anos... uma hora eu falei “Olha, toquem aí… deixa eu …  um pouco fora”. As coisas andaram, até que 

andaram bem, tal…  mas agora, a pouco tempo atrás digamos assim, começou haver uma crise, e 

havia uma eleição, vieram me convidar para fazer parte da diretoria e eu aceitei, e voltei a discutir as 

questões gerais…  

ENT – Como Secretário…  

AV – Como Secretário da ANUP. Mas sou o representante dela no Fórum, e sou quem vai discutir 

com o Ministro, com não sei quem, não sei quem. O Presidente delegou… de modo que isso sobra 

para mim, eu tenho feito isso...com muito esforço e muito prazer…  

19:25”ENT –A gente tá chegando ao fim, e o que eu percebo neste tempo todo é que um bom tempo 

da sua prática, do seu dia-a-dia é com negociações.  O senhor é como um Relações Públicas…  

Av – De certa maneira sim… e agregador… e agregador! Porque às vezes há dissidências, eu chamo as 

pessoas para que elas conversem ou finjam que não são da dissidência e provoquem assuntos 

comuns, para que elas se unam na solução de um determinado problema. E isso termina. Porque às 

vezes você tem duas, três pessoas de grande valor, que estão fora de sintonia… apenas isso… então, 

criar essa sintonia faz parte do meu trabalho…  se não você perde força, entendeu? Porque às vezes 

tem duas pessoas muito boas, você não pode deixar escapar. 

PESSOAS NA EDUCAÇÃO 

20:42’ ENT – Quem são estas outras pessoas muito boas que estão no ensino superior, quem são 

alguns dos grandes personagens do ensino superior de Guarulhos…  

AV – Eu vou citar um falecido, para mim, foi o grande educador que esta cidade perdeu, foi o 

fundador da UNIMESP que chamava-se FIG, o professor Adolfo Vasconcelos  Noronha. Esse camarada 

foi importantíssimo no desbravamento da implantação do ensino superior na cidade de Guarulhos. 

Esse é o que eu citaria. 

ENT – E em São Paulo. Um grande personagem?  

AV – César Callegari. Que é o Secretário da Educação do Município de São Paulo, figuraça! 

ENT – Fala um, Brasil. 

AV –Você pediu um, Mozart Ramos. Mas tem vários que eu citaria, o Gilberto Garcia, por exemplo 

que hoje é o Presidente da Educação Superior do Conselho de Educação é uma grande figura. Eu não 

quero citar colegas  porque se eu citar um, eu serei injusto com outros,entendeu? Então estou 

citando gente mais na linha de autoridade. E gostaria que você fizesse essa ressalva, entendeu?  Eu 
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não quero falar da universidade X, daí a da Y, Z… sabe…  prefiro não citar, para ficar no âmbito da 

administração superior de ensino. 

23:20’ ENT – Onde o profº  Veronezi, no âmbito da administração, aonde se encaixaria bem, 

conseguiria colocar suas ideias, seus ideais? Como Secretário da Educação do Município, no Estado, 

no Conselho Nacional? Onde deveria estar Veronezi?  

AV – Que pergunta! Que pergunta! Eu acho que eu aceitaria qualquer um desses desafios…  Aceitaria 

qualquer um desses desafios, se eu fosse convidado! Mas acho, que me daria muito bem…  como…  

Chefe de Gabinete…  de um Ministro…  de um Secretário Estadual, tá entendendo? Para não ficar 

muito nas luzes, mais no operacional, eu gosto mais do operacional do que do político. Entende? Não 

gostaria de ser alguém que tivesse que fazer política, sabe, tem que agradar um, agradar outro, você 

fica dentre de uma sistema organizacional, com autoridade para tanto, … e..e…  

ENT – Fazendo aquela agregação? 

ESCOLA DA FAMILIA 

AV - … e ir levando e ir plantando ideias. Por exemplo, o Deputado Gabriel Chalita diz pra todo 

mundo então eu posso dizer que ele admite… quem levou para o Governador o Projeto Escola da 

Família fui eu. Ele teimou muito no primeiro momento que não daria certo. Achou que ia ser uma 

coisa muito custosa, cara para o governo. Eu mostrei para ele que não! Que o que o governo 

economizaria na manutenção dos prédios, nas ocorrências policiais, nos prontos-socorros de 

acidentes, de gente em boteco, briga e não sei o que, nas varas judiciais essas brigas, essas 

discussões, etc… era muito mais do que ele gastaria com esse projeto que seria assim: os estudantes 

dariam, não me lembro se 12 ou 20 horas de trabalho nos finais de semana, promoveria uma 

atividade nas escolas públicas, o governo daria meia bolsa de estudo e a universidade meia bolso. 

Esse programa é um sucesso, tem 70 mil jovens hoje no Estado de São Paulo. Então, tem coisa dessa 

natureza que eu gosto de fazer, entende? Eu não preciso de holofote. Eu tenho muitas ideias…  

26:36’ ENT – O senhor aqui mesmo já ofereceu a UNG para ser utilizada durante a tarde, e aí? 

AV -  E aí que teria que ter alguém lá do outro lado para dizer vamos utilizar a UnG para fazer isso, 

isso, e isso…  

ENT – Isso não acontece porque? 

AV- Porque as pessoas se auto protegem… ou se… se… criam obstáculos na burocracia... ah, porque a 

lei X não permite… então muda a lei! Quem faz a lei são os homens!  Se os homens querem e se é 

bom, que se mudem as leis! Ou você vai ter medo de propor uma coisa boa? A Escola da Família não 

existia… não existia um programa de bolsa do Estado que desse bolsa do jeito que eu disse. É, foi 

aprovado! Não sei como o governador fez, foi aprovado…  e acabou!  Dai … então...é uma pena… o 

Estado, de um modo geral, não é o Estado de São Paulo, de um modo geral, não perceber o que esta 

máquina do ensino privado pode ser útil para o Estado! É um pecado que se comete! Por orgulho do 

Estado! As instituições federais, instituições públicas, tem medo ou vergonha de reconhecer que se 

vale dessas instituições, porque?  Quem fica prejudicado é o estudante. É muito ruim isso! 
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PÚBLICAS X PRIVADAS 

28:29’ ENT – Está uma crítica grande de que verba que poderia ser usada em universidades públicas 

são encaminhadas para as privadas, então fica esta briga, deveria ter mais pública e menos privada. E 

sempre foi o contrário inclusive na educação fundamental neste pais, não só na universitária. 

AV – Eu diria o seguinte… a educação superior até os ano 70, foi eminentemente pública, e depois 

houve um desbravamento e ela começou a ser privada, hoje, 75% dos alunos são da escola privada, e 

olha que contra fluxo, que contrassenso, que contra mão… hoje a excelência do ensino superior está 

na ordem dos 20, 25% e está na maioria nas universidades públicas, e a excelência do ensino básico, 

de primeiro e segundo grau, está na escola privada. Eu um outro dia disse isso em uma audiência 

pública, vocês falam de excelência mas quem traz um cliente excelente para vocês somos nós e nós 

recebemos um cara que é mal formado por vocês. O estado não nos fornece uma boa matéria prima 

e nós fornecemos matéria prima boa para o estado. Isso é um problema que tem que ser 

destrinchado, entende? Eu acho que a escola pública tinha que ser paga também! Falo isso em alto e 

bom som.  Porque aí as instituições privadas boas também seriam procuradas. Porque eles vão lá 

porque é gratuito, não é porque é melhor! E eu diria mais, as instituições públicas são melhores sim, 

porque elas tem uma verba estrondosa do Estado, então elas contratam Mestres, Doutores, não sei 

o que…  porque tem dinheiro para jogar fora, e jogam fora! Se isso fosse melhor distribuído, os 

alunos seriam melhor distribuídos, entendeu? Então… eu acho que o estudante que é bem 

aquinhoado ele teria que pagar a escola pública ou a privada, e o estudante que fosse de um menor 

poder aquisitivo esse teria que ser beneficiado na pública ou na privada. Porque a pública não 

deveria ficar dependente apenas das verbas.  Você teria menos verbas federais necessárias às 

publicas que poderiam ser aplicadas na privadas, ok? E aí você promoveria um equilíbrio…  de tal 

sorte que todos se qualificariam bem. Isso é um problema que tem que ser destrinchado, e que 

ninguém enfrenta. Quando eu digo isso, as autoridades do outro lado se calam…  

32:02’ ENT – É o que eu ia falar… essas pessoas do ensino superior, chegam a discutir também os 

níveis anteriores, fundamental…  

AV – Quando você começa a discutir isso parece uma ofensa…  as pessoas se ofendem, porque vocês 

ao invés de se intrometerem tanto no ensino superior não vão cuidar do ensino de base que é mais 

importante e que é obrigação de vocês. 

ENT – Garantiria uma qualidade melhor…  

32:31’ AV – Compreende? Ao invés de gastar tanto dinheiro aqui em cima, gasta lá embaixo, você vai 

gastar menos aqui em cima… isso aí tem que ser destrinchado. 

32:53’ ENT – O senhor nunca quis continuar com ensino médio, outras séries…  

AV – Tentei, tentei, tinha um colégio na Penha mas… porque a cultura brasileira é horrível né? O 

pessoal vai atrás do mais barato não vai atrás do melhor…  

ENT – Foi quando o senhor falou que surgiu outras…  
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AV – Ai eu tinha que diminuir o nível para baixar custo, para acompanhar, dai eu encheria a escola de 

alunos, e seria um cúmplice dessa má formação  ou fechava a escola, porque o público da minha 

região, não era um público com bom poder aquisitivo na época. E havia, e ainda há, o pessoal que 

tem poder aquisitivo melhor, manda o filho estudar lá no Colégio São Luis, no Bandeirantes, sabe, 

não reconhece por exemplo, se houver no bairro X da Zona Leste ou da Zona Norte, uma escola boa, 

colocar o filho lá…  então, as escolas que querem ser  boas ficam  sem sustentação! 

34:13’ ENT – Depois de lá o senhor não teve mais negócios com … . 

AV – Não!  

34:20’ ENT – Entrou política no meio da nossa conversa, eu gostaria de falar uns minutinhos sobre 

essa questão da política. O que levou o senhor a entrar na política? O senhor uma época concorreu? 

CANDIDATO A DEPUTADO 

AV – Isso é facílimo de falar, era 98, eu já discutia muito as questões da educação com Deputados, 

Senadores, com Ministros, e às vezes eu ia para as comissões né, e fazia determinadas propostas, e o 

Deputado ia com a melhor das intenções, defender uma proposta minha, em determinada comissão, 

só que chegava um ponto em que ele não tinha o domínio suficiente para levar adiante, e as 

propostas não andavam! Então um dia eu decidi. Eu falei: eu vou ser candidato a Deputado e eu vou 

discutir as propostas dentro do Congresso!  OK? E não quis fazer acordo com ninguém para não ter o 

rabo preso com ninguém, para poder entrar no Congresso com independência! Isso fez com que eu 

não fosse eleito por mil e poucos votos. Se eu tivesse feito qualquer tipo de acordo com qualquer 

Deputado Estadual, que tivesse mais de mil votos, mas eu não quis ficar comprometido com alguém 

que no futuro pudesse me cobrar questões pelas quais eu não queria ter. E confiei muito que eu 

seria eleito! Entende? Eu achei que era o momento que eu podia ser eleito e poderia prestar uma 

grande contribuição ao país! Porque eu discutia, sabe, com gente grande, com esse pessoal todo, 

sabe, lá na LDB, quem discutiu, fui eu!  Na hora que a Constituinte foi feita, quem discutiu as 

questões da educação com o Collor, com o pessoal, fui eu! Entendeu? Eu queria discutir com 

legitimidade! Queria ser um congressista que representasse o meio educacional! Sem puxar brasa 

para minha sardinha, para cuidar da floresta como eu digo, não da árvore! E não tive sucesso! Se não 

querem, não vou! 

37:03’ ENT – Ainda daria? Pela sua agenda, seu tempo…  

AV – Daria, mas eu acho que não é mais o momento! Eu acho que hoje eu estou conseguindo mais 

lentamente, discutir questões importantes, de outra maneira! Eu tenho conquistado congressistas de 

peso, para discutir essas questões, e acho que vou ter êxito em algumas delas…  que eu retomei o 

que eu tinha antes, quando criei a ANUP e depois saí… e eu por outro lado hoje, eu retornei a 

credibilidade, com um pouco mais de amadurecimento, para discutir teses, com as pessoas. 

Entendeu? Então hoje eu já sou consultado por pessoas…  “Veronezi tem esse assunto aqui, o que 

que você acha? ” Então, um pouquinho atrás da cortina eu vou participando. 
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38:43’ ENT – Tenho uma pergunta sobre isso… o senhor é muito consultado como conselheiro no 

setor? Por exemplo: como está o momento no ensino superior, perguntam para o senhor? Tem 

gente jovem na educação, ou políticos na educação, que vêem…  

CONSELHEIRO  

AV – Tem gente que me consulta, e tem gente que eu vou atrás e chamo a atenção. Falo: “Não é por 

ai!” Tem as duas coisas. E tem gente que passa ao largo! Vou te dar um exemplo, em 2007, nós 

estamos em 2014, eu tomei um avião, fui na Gama Filho, falar com Paulo Gama a respeito da 

situação da instituição dele, dizer que eu não tava lá para comprar, mas eu estava vendo, pois era 

amigo dos Reitores dele, que estava acontecendo isso, isso,  e isso…  que ele deveria fazer isso, isso e 

isso, porque tem isso, isso e isso, não quero entrar em detalhe, para não desmerecer ninguém, não 

fazer nada! Ele me agradeceu e falou “Veronezi, tem gente que mora aqui no Rio de Janeiro, me dá 

tapinha nas costas, você  tomou um avião em São Paulo, não me pediu um centavo, e veio aqui para 

me puxar a orelha e dizer isso tudo… nunca vou te agradecer… e tal…  mas eu sou preso a isso, a isso, 

e isso’… eu falei ‘Você tem que se livrar das pessoas que ganham sem trabalhar, os parentes’. Ele não 

se livrou! E deu no que deu! OK? Eu sou xereta nisso mesmo! Quando eu sinto que eu posso ajudar, 

eu faço!  E quando a pessoa não quer, não quer! E sou muito ético com as instituições…  o colégio 

que eu fechei na Penha é perto da Unicid, eu podia abrir um campus da universidade lá, ou mesmo 

uma faculdade lá. Chamei o pessoal da Unicid, pode consultá-los se quiser, e falei “o prédio tá aí, é 

escola, serve para vocês, se vocês não quiserem eu vou demolir o prédio e vou fazer outra coisa. Eu 

não vou nem deixar e nem criar concorrência para vocês. Quiseram me alugar o prédio uma 

concorrente deles, “eu não vou fazer isso”.  Então, eu tenho sido ético com as pessoas. Por exemplo: 

Nós administramos o Top Center, Shopping na Paulista, do lado do Objetivo. Eu poderia abrir uma 

sala lá, de pós-graduação, não sei o que, de curso que não tem na UNIP, mas eu vou fazer isso para 

que? Para ganhar mais alguns centavos? E dai? O que isso vai me trazer? Para que? Vieram me 

oferecer um lugar, perto de um campus da UNIP.  

- Não… é porque você é nosso amigo, tal… Nós vamos concorrer com aquele cara. 

- Vocês vão oferecer isso para eles. 

Aliás, eu ofereci. Peguei o telefone, liguei para a UNIP e falei: 

- Olha, está disponível um prédio assim, assim, assado, acho que vai ser útil para vocês, porque 

lá vocês vão poder desenvolver o curso tal, Y, Z que vocês não tem lá, e tal. 

- Oh, nós vamos olhar. 

42:58’ ENT – Parece-me que o senhor vive mais, na linha do personagem, pensando sempre na 

floresta do que no seu negócio próprio.  

AV – Tenha certeza que sim! Tenha certeza que sim! Porque eu acho que na educação, minha árvore 

só floresce se o solo for bom! Se eu estragar o solo vou estragar minha árvore! A médio e longo 

prazo vou! 

43:32’ ENT – Isso leva a frase anterior, de que o professor no Rio tinha algumas amarras, algumas 

ligações, e você fica preso e não pode fazer aquilo que você realmente desejaria, tal… Em algum 
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momento na carreira o senhor precisou fazer esse tipo de ligações, ficar preso e se soltou? O senhor 

é obrigado a ficar preso no ensino superior para que consiga cuidar da floresta, precisa de muita 

amarração?  

CONGLOMERADOS 

AV – Eu cedo às vezes, sim.  Falando no nível de [lobby????]    de representatividade né? Mas, 

especificamente em relação à universidade eu não cedo! Ouve um momento aqui, no inicio da 

instituição, que eu fui embora e depois voltei, porque eu não aceitei a maneira que estavam 

fazendo…  não quero entrar em detalhes... não aceitei, então…  vou embora… entendeu? 

48:56’ ENT -   Mas a gente precisa fazer as alianças? Dá para esses aliados, esses apoios, a gente 

acreditar que eles pensam mesmo na educação, ou em manter-se na política, fazer uma carreira? 

AV – Tem! Tem! Dentre eles tem, tem! Vou pedir novamente para não registrar (Texto retirado)  

Compreende? Porque se eu brigo com eles, acaba o diálogo. Não posso fazer isso. Não posso romper.  

Não posso romper. Não posso romper. Preciso conviver. 

POLÍTICOS 

50:35’ ENT – O senhor conviveu com vários políticos… o senhor já citou Collor, Jânio, Delfim… .o 

senhor sempre teve proximidade com políticos, né? 

AV – Por causa da minha atividade, meu jeito ativo de ser! Jânio quando no ostracismo eu ia a casa 

dele… uma vez por mês pelo menos. 

ENT – O Jânio era 85? Ele teve vários períodos, na minha adolescência ele foi prefeito…  

AV – Quando ele estava no Ostracismo. Não era nada! Tinha sido Presidente. Depois ele voltou. O 

José Benedito Viana de Moraes, o grande advogado, J.B. Vieira de Moraes, era amigo dele. E era o 

braço direito. Foi Ministro da Justiça do Jânio, e tudo. Então me aproximou do Jânio. E criou uma 

relação bacana. Eles ligavam para mim: “Veronezi, o que você vai fazer hoje? Tal” Morava lá na 

Granja Julieta, lá no inferno de São Paulo, “Não sei Presidente”. 

- Venha aqui conosco bater um papo, estamos sozinhos aqui, tal... não esqueça de trazer o 

vinho. 

Aí eu passava lá na Praça Roosevelt, que era o único Mercado que ficava aberto de noite, comprava o 

vinho  que ele gostava, duas garrafas, ia lá na casa dele, ficava tomando vinho e batendo papo. 

ENT – Era na Vila Maria? 

AV –Não, era em Santo Amaro. Minha mulher ficava louca da vida! 

ENT – Puxa! 

52:30’ AV – Fernando Collor de Melo, isso você pode até escrever… o dia em que ele estava 

promulgando a LDB, constava da LDB que as universidades públicas teriam autonomia, não sei o que, 
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não sei o que, públicas… .eu tava jantando com mais alguns amigos, e eu tinha um ajudante de 

ordens dele que era meu ponto de ligação com ele, como eu sabia que estava para ele promulgar a 

lei, pedi para ele me trazer para ver, e eu e mais alguns pares lemos e vimos aquilo. Eu disse: “você 

vai agora lá”, eram dez horas da noite…  “O presidente tá lá ainda?”. “Tá. Ele vai assinar esses papéis 

hoje”.  

Então você vai lá, e diga para ele que eu pedi para ele tirar a palavra “públicas”. As universidades 

públicas ou privadas devem ter autonomia! 

-  

54:10’ Olha só como é feita a lei no país! E ele tirou a palavra. Se eu não tomo essa atitude as 

universidades públicas teriam autonomia e as privadas não. Ficam tolhendo a criatividade! Para você 

ver como é criminoso tolher a criatividade das instituições, em 1970, 71, eu quis criar o primeiro 

curso de Análise de Sistemas no pais. Conversei com a UNIVAC que era antecessora da Burroughs, de 

computadores, tal, eles pagariam para os alunos, dariam um salário para os alunos estudarem 

Análise de Sistemas. Criei um currículo com professores de física, engenheiros  e matemática, e 

apresentei ao MEC. Passou pelas comissões, teve visita, tudo maravilhoso! Parecer do Conselho 

Federal de Educação: o curso está ótimo, lindo, maravilhoso, bem fundamentado, mas …  não pode 

ser aprovado porque não existe um curriculum mínimo aprovado. Burocracia! Que a instituição se 

transformou em universidade em 85, qual foi o primeiro curso que eu criei? Análise de Sistemas, 

1986, foi o primeiro do país, 16 anos depois. Olha o tempo que o pais perdeu! Eu estou me auto 

exemplificando porque eu posso falar disso. 

ENT – E era a época… era 70… era o Milagre…  

AV – Entendeu? Eu não podia criar cursos? 

55:50’ ENT – Tá na lei… autonomia... o MEC contribui hoje para essa autonomia? Ou essa burocracia 

toda… eu ouço dizer que quem está nos autos cargos não são educadores…   

AV -   Exatamente! Esse é o grande problema! Eu costumo dizer, que enquanto não for para o 

Ministério da Educação alguém que ame a educação, não precisa ser educador, ame a educação. Por 

exemplo, esse Callegari, é do PT, tá aí, é do quadro… leva esse cara para ser Ministro. Sabe? Ama o 

que faz! Esse outro caramada, o Mozart Ramos do Conselho da Educação Básica do MEC, é um puta 

de um cara! Ama o que faz. Entende? Não é que ele faz profissionalmente, ele não faria outra coisa 

na vida! O Callegari não faria outra coisa na vida! Um cara desse tipo é que tem que ser ministro, tem 

que amar o que faz! Porque as pessoas que tem estado lá fazem política com a pasta, atende o 

fulano porque lá tem voto, então vai fazer coligação com o partido X,  aquela cidade é do PT, então 

pode criar uma universidade, é do PSDB? Então essa aqui não pode! 

EDUCAÇÃO HOJE 

57:33’ ENT – Não vou falar de partido, mas o momento, para o ensino superior, 40 anos depois, 

como o senhor considera, está numa fase boa? Está numa fase…  
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AV – Está numa fase de transiçao… de muito risco! E vou dizer porque. Em risco! Eu não sou contra, 

não sou contra, que os grandes conglomerados tomem conta de grandes instituições e visem lucro 

com isso. O que não pode haver, não estou dizendo que há…  o que não pode haver é colocar o lucro 

como prioritário e não a qualidade. Colocar a qualidade como prioritário e o lucro como 

consequência.  

ENT – Como nos outros setores…  

AV – Pois é...esse é o risco…  esse é o risco… é uma fase de transição, então eu não posso acusar 

ninguém de estar fazendo de uma maneira ou de outra, porque é muito curto o espaço de tempo 

para medir, entendeu, então esse é o risco…  se essas grandes, os grandes conglomerados, fizerem 

um trabalho de qualidade o país está salvo, se fizerem uma porcaria, o país está perdido. 

59:30’ ENT – Agora, essas instituições estão aqui, no ensino superior, não estão nas bases. Então me 

parece que estamos perpetuando o problema. Não estou na area, mas não vejo movimento aqui na 

base, eu tenho uma filha, ela tem quinze anos, a gente vê no dia a dia os problemas de um jovem 

estudando…  

01:00’ AV – Você tem razão. Eu tenho seis netos. Você acha que eu não estou preocupado? 

ENT – Então…  a gente está na sala de aula, a gente vê a garotada chegando, o empenho que a gente 

tem que ter…  

AV – E eles não ser culpados! 

ENT – O senhor deve ficar aflito né porque se eu fico…  

01:00:17’ AV – Aflito é pouco, eu fico puto! Porque eu acho…  eu acho ou eu sei, que é possível 

mudar. É possível e é fácil! As pessoas é que criam dificuldades! Adianta por exemplo o Secretário X, 

Y, Z mandar  “Pode construir mais 10 prédios!”  Caramba! Não constrói nenhum, mas dá qualidade 

para um, e bota todo mundo nesse.  Aqui ou lá…  a minha sala de aula tinha cinquenta e a gente 

aprendia. Ah, hoje não pode ter mais de 20, de 15… .que merda é essa aí? Que mentira é essa aí? Isso 

é uma mentira! Entendeu! Um bom professor ensina bem 20 como 50. Ele não quer cinquenta 

porque ele não ganha bem! Ele está de saco cheio sabe, de uma porrada de gente lá e ele ganhando 

uma miséria… então, dá um salário legal para ele como era no meu tempo que o professor era 

respeitado e ganhava bem. Era uma profissão, sabe, digna. Ai você pode por 50 pessoas na sala de 

aula, não precisa por sala de aula de 20, e de 20, e de 20.  Entendeu? São erros. Esses erros  aí que o 

pessoal comete, e que ninguém tem coragem de falar. Professor bom dá aula para um, para dez, 

para 100 pessoas. Aliás, eu nunca gostei de sala pequena, eu odeio sala pequena, porque eu gosto de 

gente participante, pulsante. Eu quero ver massa! Quero ver gente me questionando! Eu sempre dei 

aula assim! Agora, voce dá aula pra dez desinteressados, que um tá no celular, outro tá olhando a 

revista, o outro fala “oh professor preciso ir embora mais cedo”…  ou tá conversando com o colega…  

01:02:38’ ENT – Mas essas características podem ser vistas aqui…   

AV – Pois é… é disso que eu estou falando…  é disso que eu estou falando …  eu conversava com o 

colega levava reguada na orelha, entendeu? Você tá alí para aprender! E ai de quem não aprendesse, 
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era reprovado mesmo! Tinha medo de ser reprovado, porque além de tudo ele levava uma coça em 

casa. Hoje o cara é reprovado o pai culpa o professor! Às vezes o professor é culpado mesmo, mas a 

educaçao de casa é mais importante. Hoje os pais entregam os meninos na escola e acha que se 

aprende tudo é na escola! 

01:03:35’ ENT – E o que podemos fazer se isso já não volta? 

AV – Volta! Volta! Se a família acreditar em você …  ela passa a fazer a parte dela…  porque a família 

já não está acreditando mais na escola…  

ENT – Mas não temos acesso a família no ensino superior…  

AV – Não, não, não… .estou falando da base… .da base…  

ENT – Da base ok…  

AV – Estou falando da base, mas daí já vem para o ensino superior com uma boa formação…  

ENT – Ah! Isso seria ótimo! 

AV – Entende? É disso que nós estamos falando! Eu falo para todo mundo, o valor agregado de um 

aluno de uma escola particular é muito maior do que o de uma escola publica de ensino superior! Vai 

procurar uma USP por exemplo, ele vai ter um valor agregado muito pequeno do que ele já tinha. O 

que uma universidade particular agrega ao aluno sobre o que ele tinha, é muito, mas muito mais! 

01:04:43’ ENT – Cultural? Intelectual? Muito baixo! Eu me preocupo muito com isso! Capital que eles 

não tem? 

AV – Falei outro dia no MEC eles acharam uma boa ideia. Falei escuta, vocês ficam analisando para 

quem vocês dão bolsa de estudos, pelo índice de pobreza… porque não analisa pelo nível de 

inteligência, e dêem mais vantagens se ele for fazer licenciatura. Mas eles estão dando uma bolsa 

para todo mundo! O cara que vai fazer licenciatura você dá um auxílio para condução, pro lanche, o 

diabo. Vai ter uma nota de corte mais alta, não… aquele pobrezinho que foi o milésimo colocado 

entre 999, ah ele é pobre, esse aí vai ser professor. É o que está acontecendo.  E não vê vantagem!   

01:06:03’ AV – Na licenciatura estão as meninas que nunca leram um livro, nunca foram a um 

cinema, não sabem nem… não tem capital cultural nenhum… .o curso de licenciatura…  Ninguém 

quer ser professor, e aí? 

01:06:29’ ENT – Minha filha se não faz Kumon não consegue acompanhar a matemática no ginásio… 

meus alunos quando chegam à faculdade falam “nós vai”, dá uma dor no coração!  

01:06:52’ AV – É! É difícil! Nós temos que enfrentar, é nossa missão! Nossa missão! 

ENT – Bem, vou encerrar por hoje nossa missão. 

AV - Se eu tivesse aqui na Universidade um superavit, que hoje eu não tenho disponível no nosso 

orçamento, eu abriria uma escola de primeiro e segundo grau gratuita, então eu faria um puta exame 
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de seleção, entendeu? Dai eu daria um exemplo para todas essas universidades que ganham muito… 

eu falo para eles… ”Dá para ganhar menos e fazer um trabalho melhor…  poxa! Não é tanto!” 

QUALIDADES E DEFEITOS 

ENT – Eu tenho uma pergunta muito curta, cinco qualidades e cinco “defeitos” do Veronezi. Vamos 

chamar assim, tecnicamente, qualidades e defeitos. 

AV - Que pergunta! (pausa) prefiro falar dos defeitos… (pausa) eu… às vezes… não que eu digo o que 

não deve ser dito, mas eu, às vezes sou um pouco extemporâneo no que digo, falo antes de pensar. 

Há coisas que eu podia deixar para falar depois…  

ENT – Não parece…  

AV – Eu falo. Tem hora que eu tinha que segurar um pouco a língua, mas não seguro. É um dos 

defeitos meus. Às vezes… Às vezes eu falo antes da hora… (pausa). Que outro defeito que eu posso 

falar? Sei lá! Talvez como pai com o filho…  

ENT – Então fala as qualidades? 

AV – Sei lá, mas eu tenho defeitos… evidente… claro que eu tenho… Eu prefiro que não me faça essa 

pergunta senão vai parecer que eu só falo das qualidades…  

ENT – É que eu estou cogitando vê-lo mais como administrador do que como professor, e estou 

procurando as características de um administrador, e quero ver se as suas batem com as que eu 

estou imaginando. 

AV – Eu coloquei isso que eu coloquei ai, mas você tem razão um pouco, porque eu espero às vezes 

para falar. Acho que é do momento… acho que isso é mais na vida pessoal, isso que eu te falei é na 

vida pessoal, meu filho me diz uma coisa, eu, “pem” (bate as costas da mão na palma da outra com 

força) na hora! É na vida pessoal. 

ENT – No seu time de trabalho o senhor disse que não é centralizador, o senhor consegue hoje ter 

uma agenda que tem quem faça, o organograma funciona…  

AV – Porque as pessoas não trabalham para mim, elas tem o sentimento de que trabalham comigo. 

Ninguém trabalha para o Veronezi, mas trabalha para a universidade com o Veronezi. Você pode 

reparar. As pessoas perguntam para você “Você trabalha com o Veronezi?”.  Ninguém pergunta se 

você trabalha para o Veronezi, esse com… já faz parte do contexto. Elas falam “Ah, eu trabalho com o 

Veronezi lá na universidade.” Porque as pessoas me têm como alguém que trabalha também! Eu vou 

procurar…  

ENT – Lição de casa então…  

AV – Eu vou estudar esse assunto e eu te falo na próxima. 

ENT – Para esse tipo de trabalho…  

AV – Isso é maluquice! 
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ENT – (riso) Costuma-se fazer uma “sessão de memórias”. Aquela caixa de fotos que se costuma ter 

dentro do armário, a gente costuma trabalhar com ela… para lembrar-se de algumas outras coisas, ali 

tem muitas lembranças. A gente consegue fazer uma dessas para a última? O senhor tem a caixa? 

AV – Tenho claro… Consigo!  

ENT – Demora um pouco mais, umas duas horas…  

AV – Consigo! Acho até que vai ser prazeroso! 

ENT – Não vou trazer expectativas, mas as pessoas gostam. Podemos filmar essa sessão? 

AV – (pensa) Não!  

ENT – Hoje os pesquisadores costumam filmar para observar depois os detalhes…  

AV – Se for bom para você, filma. 

ENT - Minha orientadora pede para filmar nem que seja um pedaço da entrevista… talvez seu 

comentário final.  

AV – Pode, pode! 

PUBLICA 

01:14:38’ ENT – O senhor falou que tinha uma informação para corrigir nas entrevistas anteriores? 

AV – Depois eu te falo… Porque, por exemplo, eu te falei da Publica, e falei que 

era da revista, tal… mas a Publica não era da revista, a revista era da Publitel, a Publica foi uma 

empresa que veio junto… O Dr. Sidney Blois, da Lista Telefônica Paulista, ele fazia esse trabalho junto 

com os “Pintores sem mãos”. Então eu criei a Publica para trazer os “Pintores sem mão” para fazer os 

cartões de Natal, e anos e anos a Publica fez esses cartões para os “Pintores sem mãos”. Depois com 

internet e tal, o pessoal começou a descobrir e mandar mensagens de Boas Festas pela internet e 

parou de comprar os cartões, aí a gente o que fez por um bom tempo? Os deficientes pintavam,  a 

gente comprava os quadros ou vendia.” A Publica existiu para isso, para fazer os cartões de Natal. Eu 

devo ter cartões ainda aí, que eu te trago. Editora dos “Pintores sem mãos”.  

ENT – O senhor ainda tem alguma gráfica, alguma revista?  Ainda está envolvido com jornal né? 

AV – Não! Vamos embora? 


