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RESUMO 

 

Na presente pesquisa intitulada “Memória, Cultura e Poder: a cidade de 

Santa Rita do Sapucaí entre os anos de 1959 e 1985” é tecida uma reflexão sobre 

as relações sociais, políticas, econômicas e culturais presentes na cidade de Santa 

Rita do Sapucaí – MG, a partir das relações e articulações que se construíram em 

torno do processo de criação da Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco Moreira 

da Costa’ e do Instituto Nacional de Telecomunicações, bem como o surgimento 

de uma nova imagem para a cidade voltada para a área tecnológica. Procuramos 

compreender como se deu a criação destas instituições de ensino, qual a 

participação das forças políticas e econômicas envolvidas nesse processo, bem 

como as mudanças que o ensino tecnológico trouxe para a cidade eclodindo no 

surgimento do ‘Vale da Eletrônica’. 

 

Palavras Chave: Memória, Cidade, Tecnologia 

 

 

ABSTRACT 

 

In this research entitled "Memory, Culture and Power: the city of Santa 

Rita do Sapucai between the years 1959 and 1985" is woven a reflection on the 

social, political, economic and cultural relations in Santa Rita do Sapucaí – MG, 

from the relations and articulations that have been built around the creation 

process of the Technical School of Electronics 'Francisco Moreira da Costa' and 

the National Institute of Telecommunications, as well as the origination of a new 

image for the city, now dedicated to the technological area. We seek to understand 

how the foundation of these educational institutions took place, as well as the role 

of political and economic forces involved in this process and the changes that 

technological education brought to the city, culminating in the emergence of the 

'Electronic Valley'.  

 

Keywords: Memory, City, Technology 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente estudo tem como base diferentes preocupações, mas antes de 

qualquer coisa, faz-se necessário explicar como surgiu a ideia desta pesquisa, para 

que o leitor possa compreender o percurso trilhado durante o trabalho de escrita.  

 Em Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada ao Sul de Minas Gerais, 

atualmente com aproximadamente trinta e oito mil habitantes, segundo dados do 

IBGE
1
, localiza-se a Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco Moreira da Costa’, 

primeira escola técnica de eletrônica da América do Sul, e o Instituto Nacional de 

Telecomunicações – INATEL, uma escola de nível superior com 47 anos de 

funcionamento e atuação na área de tecnologia.  

 

 

Imagem 1: Mapa do Sul de Minas Gerais2 

 

Nas últimas décadas, a cidade de Santa Rita passou a ser conhecida 

também como Vale da Eletrônica, isso graças ao desenvolvimento que as escolas 

ligadas à eletrônica e às telecomunicações trouxeram para a cidade, fator que 

acabou por contribuir para a criação e a instalação de empresas na área de 

tecnologia.  

                                                           
1
 Retirado de http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=315960. Acessado em 

28/01/2013. 
2
 Retirado de http://www.minas-gerais.net/diretorio/index.php?cat_id=759. Acessado em 

23/05/2013. 
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 À primeira vista, tudo parece se acomodar de forma harmoniosa, seguindo 

uma direção linear na qual o próprio discurso de progresso e desenvolvimento nos 

leva a acreditar, mas tal impressão só se dá sob um primeiro olhar descuidado. 

Como qualquer processo histórico que envolva relações humanas e de poder, este 

também foi atravessado por conflitos e tensões vivenciados por homens e 

mulheres que buscavam uma mudança para a cidade. A criação do INATEL, por 

exemplo, enfrentou anos de dificuldades e desencontros e quase não saiu do papel. 

 Assim, despertou nossa curiosidade para buscar compreender como 

ocorreu esse processo histórico, o qual também está atrelado ao entendimento de 

como uma cidade que tinha nas décadas de 50 e 60 sua economia baseada na 

agricultura e na pecuária, passou a ser conhecida como Vale da Eletrônica. Dessa 

forma, pode ser que essa tenha sido a fagulha que acendeu a chama a partir da 

qual se desenvolveu este trabalho. 

Em 2010, o INATEL, com a colaboração de professores do Curso de 

História da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), implementou o projeto 

de criação do Centro de Memória do INATEL
3
.  

 A ideia de se criar tal espaço surgiu da preocupação em se preservar a 

memória institucional, durante a direção do professor Wander Wilson Chaves, 

entre os anos de 2002 e 2010. Durante sua gestão, o professor enfrentou oposições 

por parte de alguns docentes, bem como de outros funcionários que não viam a 

necessidade de tal espaço. Encontrou, porém, também apoio entre muitos outros.  

A criação de um Centro de Memória vinha atrelada ainda a outros 

interesses, afinal, Wander Wilson Chaves estava concluindo sua administração e 

gostaria de finalizá-la com a criação de um lugar de Memória que fizesse 

referência a um processo do qual ele também fez parte, primeiramente como 

aluno, depois como professor e, naquele momento, como diretor. Como lugar de 

memória, o espaço idealizado também se configurou como dispositivo de poder, 

como uma forma de se registrar e perpetuar a memória das forças políticas locais. 

Isso porque, como nos lembra Le Goff, a memória é: 

 

[...] um elemento essencial do que se costuma chamar identidade 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais 

                                                           
3
 O projeto foi coordenado pela Professora Andréa Silva Domingues e deste participaram os 

seguintes professores: Profª Ms. Elizabete Maria Espíndola, Prof. Ms. José Roberto Gonçalves, 

Prof. Esp. Ana Eugenia Nunes de Andrade e alunos da graduação selecionados para estágio.   



3 
 

dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angustia. Mas a 

memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder. (LE GOFF, 1994, p.476) 

 

Ao final do ano de 2010, o projeto foi finalmente aprovado pelos demais 

membros da diretoria, o que possibilitou o início dos trabalhos do Centro de 

Memória. A priori, o projeto tinha como objetivo que os professores da UNIVÁS 

treinassem uma equipe para catalogar e acondicionar os materiais de forma 

adequada, possibilitando, assim, o acesso/consulta dos materiais aos 

pesquisadores e à comunidade. Nesse período, começaram também a serem 

realizadas entrevistas com várias pessoas ligadas ao instituto e à cidade de Santa 

Rita do Sapucaí, visando à criação de um acervo de História Oral. 

Esse novo espaço passou a desempenhar um papel importante na 

construção de uma memória hegemônica, dimensionada também a um ‘status’ de 

poder. Apesar das intervenções dos professores da UNIVÁS no que se refere aos 

treinamentos e procedimentos no trato com a documentação e à produção de um 

acervo de História Oral, a coordenação e a direção do Centro de Memória Inatel 

possuíam interesses específicos na produção e elaboração desses materiais. Nesse 

sentido, os primeiros depoimentos colhidos tinham um caráter muito fechado, 

mais voltado para o jornalismo, com perguntas direcionadas e que tinham como 

objetivo apenas a valorização da imagem do Instituto. 

A seleção das pessoas que seriam entrevistadas também aponta para a 

construção de uma memória dominante, destacando diretores, professores e 

funcionários ligados à direção da escola, e deixando de fora dessa listagem os 

funcionários com cargos considerados ‘menos’ importantes, como faxineiras, 

porteiros, jardineiros, entre outros, que foram excluídos desse processo de 

construção de uma memória institucional que privilegiou somente a classe 

dominante. 

Apesar de uma perceptível mudança na condução das entrevistas com o 

andar do projeto, dando às narrativas um caráter mais amplo, privilegiando a 

experiências dos narradores, com características mais ligadas à história oral, 

mesmo assim, a seleção das pessoas a serem entrevistadas continuou passando 

pela supervisão da direção do instituto, dando, dessa forma, voz somente a poucos 

grupos ligados à direção, professores e setores administrativos. 
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É importante destacarmos essa intervenção e a forma como o Centro de 

Memória Inatel se constitui, para entendermos como nossas fontes acabam sendo 

parte intrínseca na construção/produção de uma memória das classes dominantes, 

um espaço destinado desta forma à valorização e ao registro desses grupos 

hegemônicos, usando a memória como lugar de poder. 

 O acervo ao qual nos referimos conta com aproximadamente 12.000 

(doze) mil fotografias, uma coleção de jornais que data de 1917 a 2004, atas de 

reuniões de entidades civis da cidade de Santa Rita do Sapucaí, projetos 

institucionais e depoimentos de história oral. Esse grande número de fontes, ainda 

pouco explorado, remete à história do INATEL, da cidade de Santa Rita do 

Sapucaí e, de certa forma, a uma parte da história do Sul de Minas Gerais.  

Escrevendo em primeira pessoa (o que não me é costumeiro e não me 

agrada muito), eu gostaria de mencionar a minha relação com as fontes e como 

isso foi importante para esta pesquisa. Com a criação do Centro de Memória 

INATEL, fui contratado pela instituição, pelo fato de ter sido aluno do Curso de 

História da UNIVÁS e de já ter experiência com acervos documentais em minha 

graduação. Durante pouco mais de um ano, fui um dos responsáveis por 

organizar, higienizar, catalogar e acondicionar o acervo mencionado, além de 

realizar várias entrevistas, das quais muitas foram utilizadas nesta pesquisa. Foi 

desta experiência, juntamente com meu interesse em conhecer um pouco mais 

sobre o tão propagado Vale da Eletrônica, que se iniciou este estudo.  

Logo, em meio ao emaranhado de documentos diversos, vestígios deste 

processo histórico, encontramos importantes experiências que nos levaram a 

problematizar o processo de criação dessa instituição e que descortinaram a nossa 

frente um universo de relações que nos conduziu até a cidade.    

Olhando para nossas fontes, percebemos que todo aquele material, ainda 

muito pouco explorado, poderia trazer dimensões pouco conhecidas deste 

processo. 

Dessa forma, a presente pesquisa intitulada “Memória, Cultura e Poder: a 

cidade de Santa Rita do Sapucaí entre os anos de 1959 e 1985” buscou fazer 

uma discussão acerca das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, 

desenvolvidas na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, a partir das redes de 

influências e do poder que envolveram a criação da ETE e do INATEL. Nossa 

análise gira em torno do processo de criação de tais instituições, da participação 
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das forças políticas e econômicas que se aglutinaram possibilitando sua criação, 

bem como sua relação com a cidade e as mudanças que essas escolas trouxeram 

para Santa Rita do Sapucaí. Buscamos também divulgar o grande número de 

fontes, muito pouco conhecidas, localizadas na cidade de Santa Rita do Sapucaí, 

presentes nos acervos do INATEL e da Escola Técnica de Eletrônica (ETE). 

Logo, partindo dos pressupostos da História Social, que busca 

problematizar as ações e relações humanas, as tensões e os conflitos, nossa 

pesquisa buscou estabelecer um diálogo crítico com as fontes. Conforme nos 

lembra Déa Fenelon (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 2004, p.18), uma pesquisa 

não é um estudo paralelo do social, do cultural, do econômico, do político, mas 

sim um estudo que leve em conta todas essas dimensões, sem compartimentação 

nem subordinação ao econômico. É desse modo que entendemos a história social. 

Tais pressupostos nos orientaram nas discussões sobre a cidade, a memória e a 

cultura, os quais colocamos em evidência nesse processo histórico, que envolvem 

Santa Rita do Sapucaí e os grupos dessas conjunturas.  

A relação entre memória e história é um componente importante para 

nossa reflexão, destacando que: 

 

...mais do que trabalhar novos temas e abordagens, trata de propô-los de 

forma a reafirmar a contemporaneidade e a vitalidade crítica da 

reflexão, entendendo que a operação histórica requer um movimento 

não só retrospectivo, mas fundamentalmente prospectivo, sempre 

colocando em causa as relações entre memória e história. (PEIXOTO, 

2004, p.6) 

 

Ao discutirmos a criação da Escola Técnica de Eletrônica e do Instituto 

Nacional de Telecomunicações na cidade de Santa Rita do Sapucaí, procuramos 

compreender, a partir destas, as mudanças econômicas, políticas, sociais e 

culturais que influenciaram as transformações sofridas pela sociedade local, bem 

como a busca por uma nova referência para a cidade, voltada agora para a questão 

tecnológica, visto que ao longo das décadas, as escolas tornaram-se o principal 

símbolo do desenvolvimento local. O nosso fio condutor são as redes de 

influências e o prestígio, o qual a elite utiliza no processo de criação dessas 

instituições, conseguindo alcançar seus objetivos e legitimar seu poder dentro da 

cidade.  
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Nesta pesquisa, o recorte temporal enfatizado compreendeu os anos de 

1959 a 1985, período que traz a criação e consolidação das instituições de ensino 

que impuseram uma nova lógica no contexto social da cidade. Nosso recorte 

temporal também perpassa o regime ditatorial no Brasil e, nesse sentido, faz-se 

importante compreendermos as novas relações e as tensões sociais que esta nova 

conjuntura trouxe para a área tecnológica no país e para a cidade de Santa Rita do 

Sapucaí, que passou a ser vista como uma possibilidade de investimento para os 

militares e também como polo tecnológico na região do Sul de Minas.  

Raymond Williams (1979) traz uma discussão importante sobre a natureza 

dos conceitos. Para o autor, os conceitos são uma expectativa, problemas que 

estão postos e não resolvidos na sociedade. Williams propõe pensar a cultura 

como eixo central na constituição do social, entendendo-a como todo um modo de 

vida e de luta.  

Refletindo sobre isso, compreendemos melhor as práticas sociais e 

culturais da sociedade santarritense, e como estas são necessárias para o 

entendimento da cidade. Assim, a “cultura passa a ser apreendida como todo um 

modo de vida e todo um modo de luta, não podendo ser pensada como reflexo ou 

eco de uma base material.” (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 2004, p.7) 

Esta pesquisa procurou problematizar a mudança do rural para o urbano 

em Santa Rita, que a partir da criação de escolas na área tecnológica, passou a ter 

um novo ideário, buscando construir uma nova referência para a cidade, voltada 

agora para a tecnologia. Essa nova configuração mobilizou parte da sociedade 

local, formada por advogados, juízes, comerciantes, professores e médicos, que 

abraçaram a ideia de ‘desenvolvimento’ e ‘progresso’ através, ou a partir, da 

tecnologia. Mas como seria pensarmos o movimento da cultura na modernidade, 

ou melhor, na pós-modernidade? Para nós, esse exercício constitui um desafio 

para o qual autores como Nestor Garcia Canclini apontam alguns caminhos. 

Nesse sentido, a leitura de Canclini (1997) nos oferece a possibilidade de 

pensarmos, talvez, em uma cultura híbrida, fruto do encontro desses dois 

universos distintos, o rural tradicional e o tecnológico, pois ao caminharmos por 

Santa Rita, encontramos em uma esquina as referências a este mundo tecnológico 

através dos anúncios de empresas que desenvolvem softwares e programas para 

empresas nacionais e estrangeiras e em outras a charrete, o cavalo pastando e o 

vendedor ambulante de biscoito de polvilho. Contudo, não sejamos ingênuos em 
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imaginar que tais universos vivem em perfeita simetria, o que nos levaria a 

ignorar as desigualdades sociais e de acesso à educação nessa mesma sociedade.  

E foi justamente a educação tecnológica o caminho escolhido por parte da 

elite local para se manter no poder. Em 1959, Luzia Rennó Moreira (conhecida 

como Sinhá Moreira) cria, através de uma ampla rede de influências conquistadas 

ao longo dos anos por sua família, a ETE. A Escola Técnica de Eletrônica foi o 

primeiro passo da elite santarritense para construir uma nova referência ou ‘status’ 

para a cidade, que viria anos depois a ser reconhecida pela educação ligada à área 

tecnológica. 

Alguns anos após a criação da ETE, através de um esforço conjunto que 

envolveu parte da elite e lideranças políticas locais, foi possível, em 1965, a 

criação do Instituto Nacional de Telecomunicações. Fruto de um projeto de classe 

construído por essa elite, representada pelas principais famílias, e reunidas na 

forma de duas organizações civis, o Clube Feminino da Amizade (formado apenas 

por mulheres da elite) e a Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí 

(formada exclusivamente por homens), o Instituto vinha, segundo a ‘fina flor’ da 

sociedade, trazer “desenvolvimento” e “progresso” para a cidade, dando 

continuidade ao que, segundo esses grupos, Sinhá havia começado com a ETE.  

Por sinal, ao longo dos anos, houve uma busca desses grupos por construir 

uma imagem ‘santificada’ de Sinhá Moreira como ‘mãe dos pobres’ e ‘mulher de 

visão’, a qual muito fez pela cidade. Mas seria essa realmente a realidade sobre 

Sinhá Moreira? Ou só mais um conto carregado de apelos políticos e ideológicos, 

orquestrado por uma classe dominante que usava da imagem de Sinhá para 

legitimar suas ações e se manter no poder? 

O ideário de desenvolvimento e progresso para a cidade via educação e 

tecnologia cobriria a todos como uma grande colcha, confortável, encantadora e, 

por vezes, até mesmo utópica. Porém, ao longo do processo de instalação do 

instituto, esta mesma colcha mudou de forma, encolhendo e cobrindo apenas 

aqueles que podiam pagar por seu conforto. Tratava-se de um projeto da elite para 

a elite. Nessa perspectiva, a leitura de Norbert Elias (2000), quando o autor 

trabalha os conceitos de ‘estabelecidos’ e ‘outsiders’ foi importante, pois ajuda a 

pensar o lugar dessa elite e dos demais sujeitos sociais na cidade. Em sua análise, 

Elias trabalhou com grupos de operários de um bairro inglês que se diferenciavam 

principalmente pelo tempo em que residiam no local, o que se tornava uma forma 
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de legitimação de poder das famílias mais antigas e motivo de hostilidade para 

com os grupos de moradores mais novos no local.  

Pensando por essa perspectiva, entre os estabelecidos estão as famílias 

mais antigas da cidade que são parte da elite e estão presentes entre os membros 

da Sociedade de Amigos e no Clube Feminino, como representantes da tradição e 

da autoridade local. Em sua maioria, estes são provenientes de famílias de 

proprietários de terras, filhos e filhas dos antigos coronéis estabelecidos na cidade 

desde o final do século XIX e que se enriqueceram com o cultivo da terra através 

do café. Outras pertenciam ainda à classe dos comerciantes e profissionais 

liberais, e nesses grupos predominavam também as relações de parentesco, 

estabelecidas através dos casamentos entre os membros dessa elite local e até 

mesmo consanguíneos. Os ‘outsiders’ seriam então toda a população pobre, que 

era excluída das ações dessa classe dominante.  

A questão política e econômica é um ponto central que percorre nosso 

trabalho. Diferentemente dos grupos trabalhados por Elias, que tinham uma 

condição econômica semelhante, em nosso caso, a Sociedade de Amigos e o 

Clube Feminino eram membros da mesma elite local, com grande poder 

econômico e, em alguns casos, também exerciam cargos políticos. A população 

pobre, que era negligenciada pelas ações dessa classe dominante, utilizava os 

espaços da cidade em suas práticas culturais como, por exemplo, o carnaval, como 

uma forma de resistência ao poder hegemônico. Nesse sentido, a leitura de 

Norbert Elias contribuiu para pensarmos esses grupos sociais e sua relação com a 

cidade. 

Para problematizarmos a atuação de tais grupos, a leitura de Raymond 

Williams (1979) contribuiu diretamente no que tange à discussão acerca do 

conceito de hegemonia. Para o autor, o conceito de hegemonia se estabelece no 

campo da cultura, dentro do processo complexo das relações sociais no qual esta 

se constrói, sendo um sistema vívido de significados e valores constitutivos e 

constituído do controle de uma classe (a classe burguesa).  

É necessário ressaltarmos que não estamos trabalhando a criação de cada 

instituição como processos desconexos, mas sim, como um processo maior que 

permeia um projeto da classe dominante em busca da construção de um novo 

perfil para a cidade. A pequena ênfase no processo de criação do INATEL, ao 
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longo do texto, acontece por conta do maior número de fontes analisadas 

referentes às articulações que permearam a criação desta instituição.  

O envolvimento do Clube Feminino da Amizade e, principalmente, da 

Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí em ações dentro da cidade, 

podem ser evidenciados através da leitura da documentação encontrada, e neste 

momento surgem alguns questionamentos importantes. Quais os motivos que 

levaram estes dois grupos a apoiarem a criação de uma instituição de ensino 

superior voltada para a área tecnológica na região? Tendo a Sociedade dos Amigos 

de Santa Rita do Sapucaí vários membros ligados diretamente à política local e 

regional, este questionamento se faz importante para também entendermos quais 

os interesses políticos ligados ao processo de criação do INATEL. 

 Apesar de a elite ter sido a principal articuladora no projeto de criação do 

instituto, não podemos deixar de destacar a participação de outros sujeitos sociais 

que foram fundamentais nos primeiros anos de funcionamento da escola, como é 

o caso do senhor João de Souza Patta e de dona Rita Rezende Vilela Santiago, 

dois dos primeiros funcionários do INATEL. Mesmo em condições precárias de 

trabalho e sem saber se receberiam algum salário ao final de um mês de trabalho, 

o senhor João Patta e dona Rita Vilela não mediram esforços no desempenho de 

suas funções. Seu João Patta era o famoso ‘faz-tudo’, acabava exercendo funções 

de eletricista, faxineiro, pintor, etc. Infelizmente, João faleceu antes mesmo do 

início desta pesquisa, não sendo possível colher seu depoimento. Já dona Rita 

Vilela foi a primeira secretária do instituto e realizava várias funções 

administrativas. Seu trabalho era mais próximo à Diretoria e, como ela mesma 

diz, “Tinha que ser secretária, tesoureira, contadora, relações públicas, o que 

vocês quiserem por mais aí. É porque eram só eu e o João”
4
.  

 Outro aspecto que mereceu nossa atenção é a relação entre o instituto e o 

Governo Militar. As dificuldades financeiras dos anos iniciais foram amenizadas 

com o auxílio dos militares. Essa relação era mediada principalmente pela figura 

do Deputado Federal Olavo Bilac Pinto, principal nome da política santarritense 

nesse período. A presença dos militares no instituto pode ser evidenciada de 

diversas formas; através das visitas regulares, palestras, aula inaugural, bem como 

também em datas festivas, como as formaturas. O interesse dos militares pelo 

                                                           
4
 Depoimento de Rita Rezende Vilela Santiago. Concedido ao Centro de Memória INATEL em 

24/08/2010. p. 3. 
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INATEL se demonstrou logo no início, na formatura da primeira turma, quando o 

Presidente da República, General Arthur da Costa e Silva, veio à Santa Rita do 

Sapucaí paraninfá-la. A elite local aproveitava-se desses momentos para estreitar 

relações com os militares e ampliar suas redes de influência.  

 Durante as análises dos materiais, percebemos que o eixo que organiza 

nossa pesquisa girou em torno das redes de influências, do prestigio e da relação 

com o poder que se construíram ao longo do processo de criação dessas 

instituições, influenciando diretamente os caminhos que a cidade tomou.  

Nesse sentido, outra questão importante para este trabalho diz respeito às 

discussões sobre a cidade. Na produção historiográfica atual, os estudos sobre a 

cidade vêm crescendo ao longo das últimas décadas. A renovação dos estudos que 

colocam a cidade como objeto de pesquisa possibilitou revisitar velhos temas com 

novas abordagens.  

A historiografia, a geografia e os estudos urbanísticos, assim como as 

demais ciências sociais de um modo geral, têm se interessado pelo estudo da 

cidade como uma forma específica de organização social. E como Pesavento diz, 

é “(...) através da narrativa historiográfica, que recupera para o presente a 

cidade do passado.” (PESAVENTO, 2001, p.98) Com uma releitura da cidade de 

Santa Rita do Sapucaí no presente, podemos entender como era a cidade no 

passado, trazendo à tona as relações que permearam o processo de criação da ETE 

e do INATEL dentro da cidade. 

Sendo assim, é necessário pensar sempre a cidade como espaço de 

sociabilidades, conflitos e tensões. Na acepção de Richard Sennett, uma cidade é 

"um assentamento humano no qual estranhos irão provavelmente se encontrar." 

(SENNETT, 1988, p.58) A cidade grande ou pequena expressa a contradição, o 

momento em que os homens criaram falas e desejos diferentes e nem sempre 

harmônicos. "Nesse espaço de concentração populacional, os homens que vivem 

na cidade não se entenderão, estando, pois, contida na narrativa original, uma 

condenação: a cidade está destinada a ser centro de conflito” (SENNETT, 1988, 

p.58). Segundo Josép Ramoneda: 

 

a ideia da cidade é uma construção dos homens, não sendo apenas 

racional. Ela é a memória organizada e construção convencional. A 

mudança é a característica das cidades, mas toda mudança tem história e 

personagens, além de uma trama de desejos individuais e de projetos. 

(ROMANEDA, 1994, p.18) 
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É como espaço de conflitos e tensões que buscamos entender a cidade de 

Santa Rita, palco de desejos individuais e projetos de uma classe dominante que 

tenta a todo o momento se legitimar através de suas ações nos espaços da cidade. 

Ao longo da pesquisa, analisamos diferentes tipos de fontes, como jornais 

da cidade, fotografias, atas de reuniões, projetos e depoimentos orais. Dessa 

forma, em termos metodológicos, esta pesquisa sempre colocou em diálogo fontes 

de natureza diversa. No processo de seleção, leitura e problematização das fontes 

e seu lugar, Michel De Certeau nos lembra de que: 

  

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

sócioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração 

que circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, um 

posto de observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela 

está, pois, submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em 

uma particularidade. É em função deste lugar que se instauram os 

métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os 

documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam. 

(CERTEAU, 1982, p.56) 

 

Para nos auxiliar na interpretação do jornal como fonte histórica, 

buscamos problematizar a relação entre História e Imprensa. De um modo geral, 

pode-se classificar a imprensa como um ator social, econômico e político que 

desempenha um importante papel de apreensão e construção de formas de 

percepção e entendimento da “realidade” em um determinado tempo.  

É preciso lembrar sempre que a imprensa “é linguagem constitutiva do 

social, detém uma historicidade e peculiaridades próprias, e requer ser 

trabalhada e compreendida como tal, desvendando, a cada momento, as relações 

imprensa/sociedade, e os movimentos de constituição e instituição social que esta 

relação propõe”.(CRUZ; PEIXOTO, 2007, p.255-272) 

A imprensa também pode ser o lugar do fazer e da memória histórica, pois 

através dela, estão presentes as ações dos sujeitos e grupos intermediadas por 

inúmeras formas de controle, as quais se mesclam com a subjetividade daqueles 

que as utilizam para expressar as coisas que estão se passando na sociedade, o 

mundo vivido. A imprensa reflete o mundo de seu tempo e, ao mesmo tempo, 

influencia na construção deste mundo devido não só à força da representação que 

carrega, mas principalmente por sua capacidade de intervenção na realidade, logo, 

possui história e, dessa forma, precisa ser contextualizada e historicizada.  
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Ao fazer uma leitura do mundo de seu tempo, a imprensa não pode ser 

entendida como neutra, pois o fio condutor que liga ao mundo de seu tempo 

estabelece conexões e relações com sujeitos, instituições e ideologias, de modo 

que por trás daquilo que é apresentado, existe um conjunto de interesses que 

precisam ser levados em consideração.  

Nossa leitura e discussão sobre os jornais da cidade de Santa Rita do 

Sapucaí é parte importante para esta pesquisa, pois através desse exercício, 

passamos a entender a participação da imprensa local no processo de construção 

de uma nova identidade para a cidade, que perpassa a criação da ETE e do 

INATEL, buscando compreender os motivos do forte apoio dessa imprensa e os 

interesses existentes em tal ação.  

No trabalho de análise das atas de reuniões do Clube Feminino da Amizade 

e da Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí, identificamos os homens e 

mulheres presentes no período de criação do INATEL, as dificuldades enfrentadas 

por estes, as incertezas quanto ao destino político do país, bem como os desejos 

modernizadores de parte da elite de Santa Rita. 

A análise das fotografias também foi importante para nossa pesquisa. As 

inúmeras fotografias encontradas, referentes ao período trabalhado, registram uma 

parte da história do INATEL e da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Dessa forma, a 

fotografia se torna importante objeto de estudo, sendo necessário atentarmos ao 

que diz Maria Eliza Linhares Borges: “Ao lidar com as imagens visuais, o 

historiador as encara como um documento, como uma construção cultural, cuja 

confecção e difusão têm uma história que não pode ser desconhecida pela análise 

histórica”. (BORGES, 2003) 

Baseado nessa afirmação, buscamos analisar a fotografia de forma 

cuidadosa, explorando suas inúmeras possibilidades, percebendo esta como uma 

construção cultural de seu tempo, lembrando ainda que a imagem não é mais um 

simples complemento para a análise histórica, ela é fonte histórica que traz em si 

significados, história e memória. Segundo Kossoy, as fotografias “não só 

complementam as informações transmitidas pelas fontes escritas, como, também, 

enriquecem o conhecimento com dados reveladores”. (KOSSOY, 2007) 

Neste trabalho, também utilizamos da metodologia da história oral, através 

da análise da narrativa de pessoas que vivenciaram de alguma forma a criação do 

INATEL, seja como professores, funcionários, alunos ou membros da sociedade 
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santarritense. Dessa forma, buscamos revelar, através da memória, as experiências 

de diferentes pessoas, ligadas ao INATEL e à cidade de Santa Rita do Sapucaí, 

sem esquecer que “Nenhuma estória será contada duas vezes de forma idêntica. 

Cada estória que ouvimos é única.”. (PORTELLI, 2004) 

Ao utilizarmos da metodologia da História Oral, lembramos que as 

experiências vivenciadas pelos narradores trazem múltiplos olhares sobre a cidade 

de Santa Rita do Sapucaí, porém, deve-se levar em conta um aspecto 

metodológico importante, “(...) As histórias de vida e os relatos pessoais 

dependem do tempo, pelo simples fato de sofrerem acréscimos e subtrações em 

cada dia da vida do narrador”. (PORTELLI, 2004, p.298) 

Por esta perspectiva, a memória e a narrativa oral, segundo Lucilia de 

Almeida Neves Delgado, são: 

 

(...) elementos centrais para reconstituição de épocas e acontecimentos 

que tiveram importância para a vida de comunidades, instituições e 

movimentos aos quais os depoentes estiveram ou ainda estão 

vinculados. Em outras palavras, são documentos produzidos que têm no 

registro da lembrança e esquecimentos o principal suporte para 

reconstituição de versões, representações e interpretações sobre a 

História. (DELGADO, 2010, p.21) 

 

Nesse sentido, devemos entender a cidade também como memória, a qual 

se configura a partir das experiências dos vários sujeitos que nela interagem. Ao 

trabalharmos com a História Oral, estamos consequentemente trabalhando a 

memória e, segundo Portelli, se considerarmos a memória como um processo e 

não somente um depósito de dados, é possível perceber que a memória é social. 

Sobre isto, Porteli diz ainda que “a memória é um processo individual, que ocorre 

em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e 

compartilhados”. (PORTELLI, 1997, p.16) 

Nesta pesquisa, a memória se faz presente através de nossas fontes, que 

trazem consigo histórias, memórias, disputas e tensões que ajudam a entender a 

cidade de Santa Rita do Sapucaí. Como diz a historiadora Yara Aun Khoury: 

 

Ao lidarmos com a memória como campo de disputas e instrumento de 

poder, ao explorarmos modos como memória e história se cruzam e 

interagem nas problemáticas sociais sobre as quais nos debruçamos, 

vamos observando como memórias se instituem e circulam, como são 

apropriadas e se transformam na experiência social vivida. (KHOURY, 

2004) 
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A memória tem um caráter ativo no estabelecimento de forças 

hegemônicas, e como lembra Maria do Rosário da Cunha Peixoto “a memória 

histórica constitui uma das formas mais poderosas e sutis de dominação e de 

legitimação” (PEIXOTO, 2004, p.6).  

Através da documentação impressa, imagética, e das narrativas dos 

sujeitos e grupos que vivenciaram a criação do INATEL, buscamos compreender 

as mudanças no campo social, econômico, político e cultural em Santa Rita do 

Sapucaí, e como estas transformaram a própria cidade e o cotidiano de seus 

moradores. 

Ao trabalharmos a memória, não podemos esquecer ainda que “história, 

tempo e memória são processos interligados” (DELGADO, 2010, p.17) e a 

construção da narrativa se dá em uma constante relação entre passado e presente, 

o ir e vir da memória. E como nos lembra Yara Aun Khoury, é preciso tomarmos 

“a memória como campo social de reflexão e diálogo, minado pelas lutas sociais 

engendradas cotidianamente”(KHOURY, 2010, p.9).  

Dessa forma, ao trabalhamos em nossas fontes a memória das instituições 

de ensino tecnológico e da cidade de Santa Rita do Sapucaí, procuramos colocar 

os diferentes materiais em um constante diálogo, buscando assim problematizar os 

conflitos e tensões, a fim de entender também as relações que se criaram e as 

redes de influência que permeiam todo esse processo. 

É preciso resaltar aqui, que os depoimentos
5
 analisados ao longo desta 

pesquisa devem ser entendidos como parte de uma memória que o INATEL 

buscou, a partir da criação de seu Centro de Memória, construir. Desta forma o 

roteiro de perguntas possuía intencionalidades explicitas ou implícitas que 

direcionavam as narrativas a enaltecer o Instituto e a memória da elite local. Em 

alguns destes depoimentos, durante o período que fui funcionário da referida 

Instituição, busquei dentro do possível abranger temáticas que se articulavam 

também com a cidade, mas com muita resistência por parte da direção do setor. 

Desconstruir a memória hegemônica implica em mostrar como ela foi construída, 

quem a construiu e por quê?  

                                                           
5
 Os depoimentos que compõem esta pesquisa e os narradores são apresentados ao final do 

trabalho na relação de fontes consultadas, como parte do acervo do Centro de Memória Inatel.  
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A criação dos acervos da ETE e do INATEL está relacionada a um 

processo de construção dessa memória hegemônica, num sentido de atualização 

dos poderes locais e do lugar que os chamados ‘protagonistas’ dos anos 60, 70 e 

80 consideram ter na história da cidade. Uma memória da elite para a elite. 

Em nosso primeiro capítulo buscamos discutir as redes de influência e o 

poder que se construíram dentro da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Procuramos 

compreender quais os caminhos trilhados por parte da elite santarritense na busca 

de se constituir enquanto classe dominante, seus anseios, projetos e sua busca por 

mudanças dentro da cidade. Neste sentido, as articulações que envolvem esses 

grupos, suas redes de influência e sua posição dentro da sociedade local, buscando 

sempre, através de suas ações, a legitimação de seu poder e status social. 

O segundo capítulo buscou problematizar a criação da Escola Técnica de 

Eletrônica e do Instituto Nacional de Telecomunicações. As articulações da elite 

em torno de um ideário de desenvolvimento e progresso, que passa pela criação 

destas duas instituições de ensino, tendo a cidade, as redes de influência e as 

relações que se criaram nesse processo e que envolveram essa classe, como fio 

condutor. Procuramos entender também a participação do governo militar nesse 

processo, que buscava a construção de uma nova referência e ou perfil para a 

cidade, ligada à tecnologia. 

No terceiro e último capítulo, procuramos abordar as mudanças na cidade, 

a partir da criação da denominação ‘Vale da Eletrônica’, procurando compreender 

a movimentação e a articulação em torno desse processo. Buscamos discutir a 

participação da mídia na construção ou crítica à esta nova identidade e a relação 

entre tecnologia e cultura, trazendo para nosso diálogo a questão do ‘progresso’ e 

‘desenvolvimento’ que se associa à tecnologia. Neste sentido, o ‘Vale da 

Eletrônica’ como mais uma etapa de um projeto de classe, que passou pela criação 

de instituições na área tecnológica e o surgimento de empresas nesse ramo em 

busca da construção de um novo ‘cartão de visitas' para a cidade. 

Consideramos, assim, que a relevância social desta pesquisa está em trazer 

uma nova releitura sobre a cidade de Santa Rita do Sapucaí e da conjuntura social 

que possibilitou o nascimento de uma nova identidade local voltada para a questão 

tecnológica. Buscamos entender como uma cidade pequena, situada na região do 

Sul de Minas Gerais, que sempre manteve como sua base econômica a produção 

agrícola, construiu uma nova identidade para a região, atrelada a um discurso de 
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modernidade tecnológica. Este estudo se torna importante, também, por apresentar 

ao leitor uma parte da história do Sul de Minas e da cidade de Santa Rita do 

Sapucaí.



CAPÍTULO I 

A CIDADE E A CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES COM O PODER 

 

  

Nos últimos anos, houve um grande avanço dentro da historiografia nas 

discussões sobre cidade, sendo esta importante objeto de estudo que nos oferece 

muitas possibilidades de análise. Quando pensamos em uma pequena cidade como 

Santa Rita do Sapucaí, situada no Sul de Minas Gerais, não imaginamos como é 

amplo o leque de possibilidades de pesquisa. Durante a leitura de nossos 

materiais, dentre os quais: jornais, fotografias, atas de reuniões de associações, 

projetos e depoimentos orais, percebemos uma linha tênue que percorre todos 

esses documentos, mesmo que de forma muito discreta, mas muito significativa. 

A ‘atuação’ de parte de uma elite que busca de diferentes formas se fortalecer 

dentro da cidade através principalmente de ações político/ideológicas no espaço 

urbano. Mas quem são esses sujeitos? Que elite é essa e como ela interage com a 

cidade? 

No início da década de 60, essa elite é representada, principalmente, por 

dois grupos, a Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí e o Clube Feminino 

da Amizade. O primeiro tinha em seu quadro de membros somente homens, dos 

quais políticos, médicos, comerciantes, advogados, professores, etc. Sua criação 

acontece em 1963, com o fim das atividades do Rotary Club da cidade. Os Rotary 

Clubs por muitos anos se estabeleceram em diversas cidades do Brasil, sempre 

reconhecidos como um espaço seleto, de prestígio e geralmente ocupados pela 

classe dominante.  

A Sociedade de Amigos colocava como seu principal objetivo “trabalhar 

pelo desenvolvimento e progresso de nossa comunidade”
6
, conforme ata da 

primeira reunião realizada pelo grupo: 

 

Uma sociedade que promovesse (Pg.1.v) e apoiasse todos os 

empreendimentos; que resultassem ou que pudessem resultar em 

progresso para o município; que também desenvolvesse a amizade e a 

compreensão como elementos capazes de proporcionar oportunidades 

de servir e que possibilitasse uma maior colaboração entre todos os 

indivíduos, visando o bem comum; que incrementasse o sentimento de 

civismo e solidariedade humana; que preservam as liberdades 

                                                           
6
 Ata da 1º reunião da S.A.S.R.S. Santa Rita do Sapucaí 16/10/1963. Acervo Centro de Memória 

INATEL. 
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democráticas e fosse reconhecida pela conduta exemplar de seus sócios 

em suas vidas públicas e privadas.
7
  

 

Os termos ‘desenvolvimento’ e ‘progresso’ estão sempre presentes nos 

discursos do grupo, aparecendo em vários momentos através da documentação. 

No texto acima, a palavra ‘progresso’ tem o sentido de realização de melhorias no 

município. Mas o que seria realmente progresso para o grupo? Qual o sentido real 

de tal termo?  

A palavra civismo aparece também, dando um caráter de compromisso 

com o coletivo, compromisso assumido em nome de um bem maior. Também é 

interessante a forma como o grupo imbuía-se de valores humanistas, como 

amizade, compreensão, e bem comum. Contudo, buscava manter como unidade 

através do “reconhecimento pela conduta exemplar de seus sócios em suas vidas 

públicas e privadas”. Aqui, devemos pensar essa Sociedade como grupo social, 

que tinha um forte apelo político, econômico e ideológico dentro da cidade. As 

ações realizadas pelo grupo eram uma forma de influenciarem nos rumos da 

cidade e de promoverem sua autoafirmação perante o restante da sociedade, que 

era excluída desse processo. Como membros de uma elite dominante, achavam-se 

autorizados a exercerem tal papel. Norbert Elias (2000), em seu estudo sobre uma 

pequena comunidade no interior da Inglaterra, problematiza esse tipo de relação: 

 

As palavras establishment e established são utilizadas, em inglês, para 

designar grupos e indivíduos que ocupam posições de prestigio e poder. 

Um establishmente é um grupo que se autopercebe e que é reconhecido 

como uma ‘boa sociedade’, mais poderosa e melhor, uma identidade 

social construída a partir de uma combinação singular de tradição, 

autoridade e influência: os established fundam o seu poder no fato de 

serem um modelo moral para os outros. (NEIBURG, 2000, p.7) 

 

Seguindo o pensamento de Elias (2000), podemos pensar na relação de 

poder que algumas famílias, como os Carneiro, os Moreira e os Rennó, exerciam 

dentro da cidade. Essas famílias estão entre as mais antigas da cidade, e ao longo 

das décadas, alguns de seus membros ocuparam cargos públicos, nas esferas, 

                                                           
7
 Ata da 1º reunião da S.A.S.R.S. Santa Rita do Sapucaí 16/10/1963. Acervo Centro de Memória 

INATEL. 
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local, estadual e federal, como, por exemplo, o ex-Presidente da República Delfim 

Moreira
8
.  

Os postos ocupados pelos membros da Sociedade de Amigos dentro da 

cidade também são significativos para entender seu status de ‘estabelecido’, sem 

esquecer que “as tensões e conflitos são um componente estrutural intrínseco das 

hierarquias de status em todos os lugares.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p.83) 

Sendo assim, entre os membros da sociedade local e membros estabelecidos nas 

demais esferas, criaram-se ao longo das décadas redes de influência e relações de 

dependência que legitimam e fortalecem a ação de ambos. 

O poder econômico que essas famílias mais tradicionais, normalmente de 

fazendeiros e latifundiários, tinham dentro da cidade e até mesmo na região do Sul 

de Minas também era significativo. Esses eram detentores de um poder que estava 

intrinsecamente ligado à configuração do espaço da cidade. Era muito comum, 

entre essas famílias, a ampliação de seu ‘status’ e de seu poder econômico através 

do casamento entre seus membros, e as relações de compadrio que se criam em 

torno dessas articulações.  

A presença da população pobre é negligenciada por essa classe dominante, 

que faz do espaço da cidade um palco para suas atuações, sejam elas políticas ou 

culturais. Através de suas ações ‘beneficentes’, a classe dominante usava do 

espaço urbano para a manutenção e legitimação de seu poder, nomeando ruas, 

escolas, hospitais, praças e os espaços públicos com o nome de membros das 

principais famílias, como, por exemplo, o Hospital Antônio Moreira da Costa, a 

Escola Normal Sinhá Moreira (hoje Escola Estadual Sinhá Moreira), a Avenida 

Sinhá Moreira, além das várias ruas que levam o nome dos grandes fazendeiros 

locais, como a Rua Cel. Francisco Palma.  

Outro exemplo são os monumentos criados no espaço urbano, que para a 

classe dominante têm como objetivo preservar e legitimar seu poder através da 

memória, inscrevendo-a nos espaços da cidade. Nesse sentido, o jornal Correio do 

Sul de 29 de agosto de 1965 traz a nota intitulada ‘Justa Homenagem’, com o 

seguinte texto: 

 

                                                           
8 Delfim Moreira da Costa Ribeiro, nascido em Santa Rita do Sapucaí e membro de uma das 

principais famílias da cidade, foi Presidente do Brasil entre 1918 e 1919.  
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Os amigos de D. Sinhá Moreira, ilustre conterrânea que em vida se 

constituiu no mais edificante exemplo de virtude, trabalho, idealismo, 

probidade e senso humanitário de nosso município, vão prestar-lhe uma 

merecida homenagem, erigindo seu busto, em bronze, na Avenida Sinhá 

Moreira. Todas as pessoas que desejarem contribuir com qualquer 

importância para a construção desse monumento em honra da ilustre 

santarritense, poderão procurar o sr. Nélio Cleto Duarte (Banco 

Nacional de Minas Gerais), em cujo poder se encontram as listas de 

adesão. No próximo número publicaremos a relação das pessoas que já 

deram sua contribuição.
9
 

 

Existe uma intencionalidade do jornal ao falar da figura de Sinhá Moreira, 

buscando sempre enaltecê-la, e construindo sobre esta uma imagem que se 

configura como um importante objeto de poder, do qual a elite (que é quem 

produz o discurso do jornal) usa para consolidar suas ações dentro da cidade. Ao 

final do texto, é mencionada que será publicada a relação dos contribuintes, 

mostrando que o jornal era também um aparato para controle do ‘status’ e que 

estar presente neste tipo de ação era uma forma de ganhar visibilidade e até 

mesmo prestígio dentro da sociedade. 

Em outro artigo do jornal Correio do Sul, de 12 de setembro de 1965, 

aparece a seguinte nota sobre a construção do busto de Sinhá Moreira: 

 

CÂMARA ARDENTE 

Às 11 horas, visita a seu túmulo – Preces em testemunho da saudade de 

quem só o bem semeou. A partir das 14 horas serão visitados os lugares 

que lhe perpetuam a memória: Escola de Eletrônica – Bairro Vista 

Alegre – Gruta de N. Senhora – Asilo. E... nos anais da história 

santarritense, seja o 17-9-65 registrado, com a inauguração de sua 

Herma, como penhor de gratidão do povo santarritense à Benemérita 

dama da Instrução, D. Sinhá Moreira. 

CONVITE 

A comissão Pró-Monumento convida o povo em geral para as 

comemorações da Inauguração da Herma e agradece antecipadamente a 

colaboração de todos.
10

 

   

 É possível perceber a forte intencionalidade da imprensa local em criar 

uma imagem positiva sobre Sinhá Moreira, sendo construída uma memória em 

torno desta que enaltece seus feitos e seu status perante a população, é o presente 

daquele momento falando de um passado recente, engrandecendo a atuação da 

elite através da figura e Sinhá. Essa imagem construída em torno de Sinhá 

Moreira, seu prestígio e sua influência dentro da cidade, são até hoje objeto de 

poder para alguns políticos que usam disso para angariar votos.   

                                                           
9
 Jornal Correio do Sul de 29/08/1965, página 01. Acervo Centro de Memória INATEL.  

10
 Jornal Correio do Sul de 12/09/1965, página 01. Acervo Centro de Memória INATEL. 
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O casamento entre as famílias dessas classes dominantes era também uma 

forma de manterem sua hegemonia dentro da cidade. Podemos citar como 

exemplo a própria Luzia Rennó Moreira, conhecida como Sinhá Moreira. Sua 

história não é foco de nossa análise, mas a sua atuação dentro da cidade, sua rede 

de influências e a imagem construída pela elite sobre essa mulher merece 

destaque. Luzia era filha de Francisco Moreira da Costa, comumente tratado como 

coronel, era um dos principais fazendeiros de Santa Rita do Sapucaí e, segundo 

nossas fontes, importante nome na economia da região. Casado com Maria Palma 

Rennó Moreira teve três filhos, dentre eles Luzia. 

Desde cedo Luzia frequentou escolas da elite, tendo em sua formação 

frequentes viagens para as grandes cidades do país. Quando jovem ainda, se 

apaixonou por um viajante, mas sua família logo interferiu e acordou seu 

casamento com seu primo, o diplomata Antônio Moreira de Abreu. Segundo 

Lilian Fontes (2007), o matrimônio possibilitou à Luzia conhecer vários países e 

se inteirar da cultura e da política externa. Poucos anos depois, regressa à Santa 

Rita do Sapucaí como a primeira mulher desquitada da cidade e começa a atuar 

nas articulações da política local.  

Sobrinha do ex-presidente da República Delfim Moreira, Luzia conseguia 

se mover dentro da política mesmo sem exercer nenhum cargo público. Através 

da imprensa, seu nome passou a ser atrelado a uma imagem de mulher à frente do 

seu tempo, que tinha no discurso do modernismo brasileiro o caminho para Santa 

Rita. Percebemos em nossas fontes que, ao longo dos anos, existe uma busca pela 

imprensa e pelas classes dominantes de construir uma memória que ‘santifica’ a 

imagem de Sinhá Moreira, e esta era utilizada por esses grupos para legitimarem 

suas articulações dentro da cidade, sempre atrelando suas ações à imagem de 

Sinhá. 

O que tentamos salientar aqui é a influência que a família Moreira exercia 

dentro da cidade. Francisco Moreira da Costa, além de grande produtor rural, foi 

fundador do Banco Santarritense (criado em 1915) que depois veio a se fundir 

com o Banco da Lavoura de Minas Gerais. Como banqueiro, coronel ‘Chico’ 

Moreira (como era conhecido) ampliava seu poder na cidade para além da 

política. Através dos empréstimos que realizava para comerciantes e população 

em geral, Chico Moreira, de certa forma, controlava também a economia local.  
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Percebemos a partir de nossos materiais, que o coronel Chico Moreira foi 

um nome de influência na cidade de Santa Rita e na região. Participava de uma 

importante rede de influências, mantendo relações com políticos estaduais e 

federais. Tinha uma boa relação com os ex-governadores de Minas Gerais, Milton 

Campos e Magalhães Pinto, sendo o segundo seu sócio no Banco Nacional de 

Minas Gerais, criado em 1944. Ao descrevê-lo, a memorialista Lilian Fontes diz 

que este “contradizia o gênero clássico do coronel abusado” e que “era um 

homem elegante, educado, tolerante, que sabia ouvir antes de expor qualquer 

ordem”. (FONTES, 2007, p.24-25) 

Mas como outros coronéis, Chico Moreira, não deixou de usar de seu 

poder para influir nos rumos políticos e econômicos de sua cidade. Era o ‘homem 

cordial’ (HOLANDA, 1995), que exprimia seus desejos através de ações, seja no 

espaço público ou no privado. O paternalismo e as relações de compadrio eram 

comuns a este, que usava de seu poder e de sua influência para conquistar seus 

objetivos dentro de Santa Rita.  

Em 1957, Chico Moreira falece e sua filha, Sinhá Moreira, passa a ser o 

principal nome da cidade, herdando, além de um grande patrimônio material, 

também o poder e influência de seu pai. Segundo a imprensa local e a 

memorialista Lilian Fontes, Sinhá Moreira foi responsável por obras na 

infraestrutura do espaço urbano, e possuía relações próximas com importantes 

nomes da política nacional, como o ex-presidente da República Juscelino 

Kubitschek
11

.  

Nas várias visitas de políticos à cidade de Santa Rita, Sinhá sempre fez 

questão de oferecer jantares em sua residência, estando presentes nesses 

momentos figuras como o ministro da Aeronáutica, Nero Moura, o ministro 

Clóvis Salgado, Magalhães Pinto, Aureliano Chaves, dentre outros. (FONTES, 

2007, p.70-71) Em torno dela, aglutinavam-se as principais lideranças políticas 

locais. Sinhá era a grande cabo eleitoral da cidade e região e tinha um papel 

importante na construção das redes de relacionamentos envolvendo políticos 

locais, estaduais e federais. 

                                                           
11

 No final da década de 50 a relação entre Sinhá Moreira e o então Presidente da República 

Juscelino Kubitschek foi decisiva para a criação de uma escola técnica na cidade de Santa Rita 

(falaremos disso no capítulo 2), quando foi instituído o ensino médio profissionalizante no Brasil. 

Isso também mostra que sua rede de influências dentro da política não se restringia apenas à UDN, 

partido do qual faziam parte seu pai, Francisco Moreira da Costa, e seu cunhado, Olavo Bilac 

Pinto. 



23 
 

Muito embora se perceba a presença constante dos homens na vida pública 

da cidade, as mulheres têm um papel importante dentro da mesma. Nesse sentido, 

as relações patriarcais acabam tendo destaque, pois as mulheres tinham o papel de 

zelar pelo nome de suas famílias, tendo como ponto de partida ‘a moral e os bons 

costumes’. Em uma sociedade machista, o papel atribuído à mulher era o da ‘boa 

esposa e mãe de família’, respeitando e obedecendo ao marido. Torna-se 

interessante pensar sobre esses preceitos, pois uma das figuras mais enaltecidas da 

cidade é uma mulher desquitada e que não teve filhos, e que, portanto, rompe com 

esse padrão. 

Em 1964, é criado o Clube Feminino da Amizade, composto somente por 

mulheres (normalmente as esposas dos membros da Sociedade de Amigos) que 

professavam como seu objetivo ‘trabalhar em benefício da cidade’
12

. Formado 

pelas mulheres da elite dominante, o Clube Feminino partilhava, de certa forma, 

dos mesmos objetivos da Sociedade de Amigos. No texto da ata da primeira 

reunião do grupo, é atribuída a criação do Clube à: 

 

[...] necessidade de uma corporação das Senhoras Santarritenses na qual 

colimassem os interesses no sentido de elevar o nosso nível social sob 

todos os aspectos, de cooperar nos empreendimentos de nossa gente, de 

trabalhar pelas causas que engrandeçam nossa comunidade e de zelar 

pelas mais nobres tradições de nossa terra. Com este propósito de 

trabalhar pelo bem comum, num ambiente de franca cordialidade, sem 

as formalidades de praxe, comentou-se disposições que antecedem a 

toda organização de grupos.
13

 

 

 Pensar em como esses grupos se viam é interessante. A preocupação com a 

moral e os bons costumes era um princípio afirmado por estas mulheres. As 

mulheres eram as principais defensoras dos valores da elite e responsáveis pela 

manutenção desses valores. Da mesma forma que a Sociedade de Amigos, o 

Clube Feminino era um espaço para essas mulheres se autoafirmarem, através de 

suas ações beneficentes, dentro da cidade de Santa Rita. Um discurso muito 

comum entre os dois grupos era o de ‘engrandecer’, ‘melhorar’, buscar o 

‘progresso’ para a cidade.  

                                                           
12

 Ata da 1ª reunião do Clube Feminino da Amizade. Santa Rita do Sapucaí 22/11/1964. Acervo 

Centro de Memória INATEL. 
13

 Ata da 1ª reunião do Clube Feminino da Amizade. Santa Rita do Sapucaí 22/11/1964. Acervo 

Centro de Memória INATEL. 
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Esse discurso ligado ao ‘progresso’, sempre associado a modernizar a 

cidade, também estava presente na imprensa local. O papel da imprensa foi 

importante dentro das redes de influência e poder dessa elite na cidade. A 

imprensa local já existia, pelo menos, desde 1917. Durante o levantamento de 

nossos materiais, encontramos o jornal Correio do Sul, órgão ‘noticioso e 

literário’ com circulação quinzenal, estruturado em quatro páginas a três colunas, 

em tamanho ofício ou pouco menor. Essa imprensa é objeto político/ideológico 

que usado pela elite tem um papel hegemônico dentro do espaço urbano e traz 

sinais desse ideário de desenvolvimento por parte dessa elite. 

Como instrumento da classe dominante, a imprensa tinha o papel de 

fortalecer os discursos e ações da Sociedade de Amigos e do Clube Feminino. 

Durante nossas análises, logo no cabeçalho do jornal, pudemos identificar a 

relação existente entre essa imprensa e esses grupos. O diretor e proprietário do 

jornal, José Augusto Telles, e seus redatores, José de Souza Luna e Paulo Cunha 

de Azevedo, eram membros da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí, 

pocupando ainda cargos importantes dentro do grupo. É provável que os 

colaboradores do jornal, dos quais não são citados nomes ou somente aparecem 

pseudônimos, fossem também membros da Sociedade de Amigos. As 

propagandas veiculadas no periódico também evidenciam essa relação próxima 

com a elite, sempre trazendo anúncios de médicos, dentistas e advogados locais.  

Com uma escrita muito tendenciosa, o projeto do jornal era voltado a 

atender os interesses políticos e ideológicos dessa elite conservadora, que tinha 

como objetivo modernizar a cidade a partir de seus interesses próprios. Os cargos 

políticos, ocupados por alguns membros da Sociedade de Amigos, facilitaram o 

trânsito entre a política local, estadual e federal. Nesse sentido, destacou-se o 

nome de Olavo Bilac Pinto, principal articulador político dentro da cidade nesse 

período, como a própria imprensa sempre fez questão de salientar. Uma nota, de 

23 de outubro de 1960, intitulada “Iniciativas do Deputado Bilac Pinto em 

favor de Santa Rita do Sapucaí”, traz o seguinte texto: 

 

Há aspectos da ação parlamentar e política do dep. Bilac Pinto que são 

pouco conhecidos dos seus conterrâneos. Uma de suas preocupações 

constantes tem sido a de procurar obter verbas federais para obras e 

serviços públicos da nossa região e de amparar, em cerca de cinquenta 

cidades onde exerce atividade política, as entidades educacionais e 

assistenciais, mantidas por instituições sem fins lucrativos. Realiza esse 
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trabalho silenciosamente, evitando fazer publicidade dos benefícios que 

vem proporcionando num e noutro setor. Essa sua atitude de [discrição] 

vem impedindo que o povo se inteire da atuação que vem 

desenvolvendo em prol de nossa região.
14

 

 

 O jornal traz um texto que fortalece a figura de Bilac Pinto no cenário 

político de Santa Rita e da região, enaltecendo suas ações em busca de benefícios 

financeiros para o ‘desenvolvimento’ da cidade. Dessa forma, a imprensa se torna 

um forte aliado para fortificar a imagem política de Bilac Pinto e aumentar seu 

nicho eleitoral. Ou seja, a imprensa “não só assimila interesses e projetos de 

diferentes forças sociais, mas muito frequentemente é ela mesma espaço 

privilegiado da articulação desses projetos”. (CRUZ; PEIXOTO, 2007, p.255-

272) 

 Um dos principais apoios a Bilac Pinto vinha de sua cunhada, Sinhá 

Moreira. Nas eleições de 1950, 1954 e 1960, Sinhá foi a principal cabo eleitoral 

de Bilac e outros candidatos da UDN a cargos federais, estaduais e municipais. 

(FONTES, 2007, p.75) Mesmo com a morte de Sinhá, em 1963, sua imagem 

ainda continuou (e continua) contribuindo para a manutenção do poder e status 

desses políticos, na cidade e na região. Sinhá Moreira foi (e ainda é) uma figura 

importante no estabelecimento das redes de relacionamento que se criaram nesse 

período, e era peça chave nessas articulações de interesses políticos. 

 O prestígio passava de pai para filho e até mesmo por algumas gerações. Já 

na década de 60, Francisco Bilac Moreira Pinto começava a se articular, assim 

como o pai, na carreira política. No dia 1 de janeiro de 1967, o jornal Correio do 

Sul traz em primeira página a matéria intitulada “Ganha a Assembleia 

Legislativa um jovem representante do povo”: 

 

No pleito de 15 de novembro último, logrou sua eleição à Assembleia 

Legislativa do Estado, o jovem Dr. Francisco Bilac Moreira Pinto. 

Moço, de virtudes e qualidades positivas, está, sem qualquer sombra de 

dúvida, capacitado ao exercício do mandato que o povo lhe outorgou, 

com eficiência e dignidade. Pertencente a nobre estirpe de políticos e 

com sólida base de cultura, inclusive com estágio na Europa, autor de 

obra de relevante valor social, o jovem representante do povo mineiro é 

uma esperança promissora.
15

 

 

                                                           
14

 Jornal Correio do Sul de 23/10/1960, página 02. Acervo Centro de Memória INATEL. 
15

 Jornal Correio do Sul de 01/01/1967, página 01. Acervo Centro de Memória INATEL.  
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 Mais uma vez podemos perceber o jornal como espaço de legitimação de 

poder. O texto destaca as qualidades de Francisco Bilac, mas sem deixar de fazer 

referência à tradição política de sua família. A menção ao ‘estágio na Europa’ é 

interessante, pois nesse período a Europa era considerada pelas elites como 

modelo a seguir, sendo desta forma um elemento de ‘status’ importante no cenário 

político. A herança política da família se estende até os dias atuais, com o 

Deputado Olavo Bilac Pinto Neto.  

 O jornal Correio do Sul trazia notícias sobre política, dando grande 

visibilidade aos políticos locais. Mas durante nossa análise, percebemos que o 

mesmo, no período eleitoral, não trazia propagandas dos candidatos à eleição. 

Mas em um exemplar de 30 de setembro de 1962, encontramos uma exceção, que 

trazia a seguinte propaganda eleitoral: 

 

 

Imagem 2: Propaganda eleitoral no jornal Correio do Sul
16

 

 

 A propaganda mostra a ação política do jornal no sentido de aliar à figura 

de Bilac Pinto qualidades como experiência política e caráter progressista, que 

dessa forma o tornavam apto ao cargo público pleiteado. 

Essa ligação entre o jornal Correio do Sul e os políticos locais fica um 

pouco mais clara em documento da Câmara Municipal, de 1964, no qual o 

vereador Mario Cunha de Lima fez uma explanação “a respeito da subvenção 

concedida ao Correio do Sul e que propunha a casa que se aprovasse um projeto 

de suplementação da verba concedida de Cr$ 90.000,00 para Cr$ 200.000,00”
17

. 

O documento mostra que o jornal era financiado pelos políticos locais, sendo 

                                                           
16

 Jornal Correio do Sul 30/09/1962, página 03. Acervo Centro de Memória INATEL. 
17

 Ata número 23 da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, de 14 de maio de 1964. 
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alguns destes integrantes do corpo editorial do jornal, como o próprio proprietário, 

José Augusto Telles, e seus redatores, Paulo Cunha de Azevedo e José de Souza 

Luna, os dois primeiros vereadores da cidade em alguns anos e o último juiz de 

direito da comarca.  

 As atividades desses políticos também estavam sempre atreladas às ações 

da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí, que usava disso como forma 

de conseguir realizar suas ações dentro do espaço urbano. Essas articulações 

também eram sempre veiculadas pelo jornal Correio do Sul, que se tornava o 

principal meio de legitimação destas ações. No dia 15 de janeiro de 1967, o jornal 

traz em sua primeira página a matéria intitulada “Novo ano, novas esperanças”, 

com o seguinte texto: 

 

Na sua reunião de 11 do corrente, a S.A.S.R.S. contou com a presença 

do Deputado Francisco Bilac Pinto, que foi levar ao conhecimento da 

Sociedade os resultado do seu trabalho, junto aos órgãos responsáveis 

(estadual e federal) para à execução das obras de reconstrução dos 

paredões de arrimo da ponte de cimento armado, que ruiram com a fúria 

das últimas enchentes. Não só dos problemas da ponte, que reclamam 

providências imediatas, mas tratou, também, da possibilidade de 

pavimentação da estrada que liga nossa cidade à Fernão Dias, passando 

por B. Vista. (...) O nosso Deputado e companheiro, pois que já exerceu 

a Presidência da Sociedade, transmitiu-nos notícias alviçareiras. (...)  Na 

oportunidade, podemos sentir o entusiasmo e o interesse do digno 

conterrâneo e nosso legitimo representante à Câmara Estadual pelas 

causas de nosso município. Temos certeza de que teremos, com a 

presença do Deputado Dr. Francisco Bilac Pinto, na Câmara Estadual, 

quatro anos profícuos de permanentes trabalhos na defesa dos interesses 

de nossa terra. Unamo-nos, portanto, num só esforço, numa só vontade, 

para o progresso de Sta. Rita, aproveitando esta extraordinária 

oportunidade.
18

 

 

 O texto traz toda articulação do Deputado Francisco Bilac Pinto, no 

cenário político, propondo modernizar espaços da cidade como nos grandes 

centros urbanos. Sendo também membro da Sociedade de Amigos, suas ações 

contribuíam para aumentar o prestígio e poder do grupo dentro da cidade. Mais 

uma vez, é atribuído às ações do grupo o ‘progresso’ para Santa Rita, o que 

mostra a preocupação dessa elite em ‘desenvolver’ a cidade, o que, nesse período, 

estava ligado a modernizar o espaço urbano. Não devemos esquecer também que a 

realização de obras tinha, muitas vezes, um caráter eleitoral, o que é uma prática 

comum entre os políticos até hoje (e provavelmente sempre vai ser).  
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O texto é assinado com as iniciais JC, o que nos remete ao senhor José 

Caponi de Melo, advogado local e um dos principais membros da Sociedade de 

Amigos. Esse discurso que atrela as ações do grupo ao ‘progresso’ da cidade 

também está presente através de sua memória, quando fala dos objetivos do grupo 

dizendo que era “Tudo que pudesse ter interesse pra Santa Rita, tudo que pudesse 

criar o seu progresso, desenvolvimento, o aprimoramento econômico, financeiro, 

cultural.”
19

 

Através de sua narrativa, José Caponi expõe as principais ações da 

Sociedade de Amigos, buscando legitimar a importância e a influência que o 

grupo tinha dentro da cidade:  

 

A Sociedade havia colaborado na vacinação Sabin; conseguido do 

governo estadual o prosseguimento do asfalto da Rodovia Itajubá-Santa 

Rita; havia tomado parte efetiva na campanha junto ao Governo Federal 

para liberação de verbas para a Escola Técnica de Eletrônica; enviando 

oficio ao Governador pedindo solução do problema de energia elétrica 

na região; atuado no sentido de ser resolvido o problema de 

abastecimento de água potável para a cidade; e foi nomeada comissão 

para tratar da reabertura do Tiro de Guerra, iniciativa bem sucedida.
20

 

 

 Durante sua narrativa, é possível perceber mais uma vez a rede de 

influências na qual o grupo atuava, atingindo as esferas da política estadual e 

federal. Através de sua fala, podemos pensar também a realidade da cidade nesse 

período, que passava por problemas em sua infraestrutura, como problemas no 

abastecimento de água e na energia elétrica. 

Não podemos dissociar a cidade de nossa discussão, pois a todo momento, 

essas relações com o poder e as redes de influências construídas pela elite se 

passam dentro desse espaço. É também ao pensarmos a cidade, que Déa Ribeiro 

Fenelon nos alerta para o fato de que esta “... nunca deve surgir apenas como um 

conceito urbanístico ou político, mas sempre encarada como o lugar da 

pluralidade e da diferença, e por isto representa e constitui muito mais que o 

simples espaço de manipulação do poder”. (FENELON, 1999, p.7) Déa chama 

nossa atenção para o estudo da cidade onde pessoas comuns, trabalhadores, 
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moradores de bairros pobres, criam seus modos de vida, seus espaços e relações 

de sociabilidade, muitas vezes opostos aos considerados ‘desejáveis' pela elite. 

 Partindo disso, devemos perceber a cidade como lugar de pluralidade e 

diferença, que se apresenta através de seus espaços, como os bairros, ruas, casas e 

as próprias pessoas, que expressam diferenças sociais, econômicas e culturais. A 

cidade deve ser pensada como espaço vivido e disputado, lugar de conflitos e 

tensões. 

 Através da imprensa podemos compreender um pouco sobre a cidade de 

Santa Rita do Sapucaí nesse período. No discurso do jornal Correio do Sul, existe 

a intencionalidade de referir-se à cidade, aos bairros, lugares e práticas sociais da 

elite e sua preocupação com as classes populares só aparecem quando estas 

‘contrariam’ os valores impostos por esta classe dominante, que eram defendidos 

pelo jornal. Nesse caso, as ações, modos e comportamentos populares são 

considerados inadequados: sem higiene, nocivos à saúde, incivilizados.  

Durante a leitura dos jornais, percebemos que a última página era 

destinada a notícias diversas, notas sociais, aniversários, casamentos, 

agradecimentos, direcionados, é claro, sempre para os membros da elite 

(advogados, médicos, comerciantes, fazendeiros, etc.). Nos deparamos também 

com alguns textos em que leitores expunham ‘problemas’ do cotidiano da cidade, 

como na nota do jornal de 26 de janeiro de 1958, intitulada “Coisas da Cidade”: 

 

Está se fazendo sentir o trabalho dos fiscais do Posto de Higiene e da 

Prefeitura quanto à criação de porcos na cidade. São inúmeras as casas 

que possuem porcos em seus terreiros e isso em pleno centro da 

cidade...
21

 

 

 Em outro trecho, com o título “Conversa de Esquina”, novamente a 

cidade aparece como tema: 

‘Parabéns aos Srs. Gerentes dos cinemas pela enérgica ação 

moralisadora do bem estar dos <habitués> dessas casas de diversão. ’ 

‘Qual será a autoridade competente para coibir o abuso da criação de 

porcos na cidade? Ou isso compete aos partidos políticos!...’ 

‘Com <água> por fora e por dentro haverá carnaval’
22

 

 

 Nesses dois textos, do fim da década de 50, podemos perceber um discurso 

de modernidade associado à necessidade de mudanças nos hábitos e práticas da 
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sociedade local. A imposição de novas práticas com base em um discurso 

higienista buscava promover a mudança de antigos costumes e práticas culturais 

das classes populares, como a criação de animais de pequeno porte nos quintais 

das casas, tais como galinhas e porcos.   

O atual código de postura do município, que vigora desde 1977, também 

mostra a preocupação com a higiene dentro do espaço urbano. No capítulo V, os 

artigos 95, 96 e 100 trazem o seguinte texto, referente à criação de animais: 

 

Art. 95 - É proibida a criação, engorda e abate de porcos no perímetro 

urbano da sede municipal. 

Parágrafo Único: - Aos proprietários de cevas atualmente existentes na 

sede municipal, fica marcado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

data da publicação deste Código, para a remoção dos animais. 

Art. 96 - É igualmente proibida a criação, no perímetro urbano da sede 

municipal, qualquer outra espécie de gado. 

Parágrafo Único: - Observadas as exigências sanitárias a que se refere o 

artigo 56 deste Código, é permitida a manutenção de estábulos e 

cocheiras, mediante licença e fiscalização da Prefeitura. 

Art. 100 - É expressamente proibido: 

I - criar abelhas nos locais de maior concentração urbana; 

II - criar galinhas nos porões e no interior das habitações; 

III - criar pombos nos forros das casas de residência.
23

 

 

Na documentação da Câmara Municipal da cidade, encontramos também 

durante a leitura das atas de reunião, a presença de discursos contra a criação de 

animais no espaço urbano. Em um destes, o vereador Astolpho Gonçalves faz uma 

indicação “no sentido de que o Chefe do Executivo Municipal tome providências 

com respeito à criação de suínos no perímetro urbano”
24

 

A criação de animais, de certa forma, representava um empecilho na busca 

pela modernização da cidade. A questão da higiene, voltada para a criação de 

animais, foi uma constante, pelo menos entre o fim da década de 60 e meados de 

70, como apontam nossas fontes. Isso mostra, de certa maneira, que havia uma 

resistência de parte da população às imposições da classe dominante, e mesmo 

com a intervenção e criação de políticas públicas regulamentando e coibindo, as 

classes populares mantinham suas práticas cotidianas. 

A questão da limpeza e conservação dos espaços da cidade também foi um 

tema discutido pelo Clube Feminino da Amizade: 
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Fizeram-se comentários sobre a limpeza das ruas e a conservação do 

Jardim Público propondo-se um ofício à prefeitura, à Câmara Municipal 

e à sociedade dos amigos de Santa Rita, para que sejam tomadas 

providências imediatas, no sentido de melhorar o aspecto de nossa 

cidade.
25

   

 

Desde o final do século XIX e início do XX, as discussões em torno da 

higienização no espaço urbano já eram comuns, sendo estes, preceitos para uma 

cidade ‘moderna’. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, esse discurso 

higienista resultou em várias políticas públicas em torno da saúde e da reeducação 

da população pobre (ISHIMURA, 2008, p.48), o que acabou refletindo também 

nas pequenas cidades que tinham essas capitais como exemplo a seguir, que era o 

caso de Santa Rita do Sapucaí. 

Ainda na nota do jornal, é mencionado também o carnaval, uma das 

práticas culturais que mais tinham destaque dentro da imprensa local. Com forte 

apelo dentro do jornal, o carnaval era um dos momentos mais importantes para a 

cidade. Neste, desfilavam os principais blocos de rua, o ‘Ride Palhaço’, 

‘Democratas’ e o ‘Mimosas Cravinas’.  

Os blocos ‘Ride Palhaço’ e os ‘Democratas’ eram os principais blocos 

compostos pela elite branca da cidade. Segundo o jornalista local, Jonas Costa 

Silva (2010, p.49), o bloco ‘Ride Palhaço’ foi criado em 1934, por Henrique 

Silva, um carioca que viera do Rio do Janeiro e se estabeleceu em Santa Rita. Já o 

‘Democratas’, foi criado em 1935, sob a liderança de Ângelo Bonorino, a partir de 

uma dissidência com o bloco do Ride. A rivalidade entre esses dois blocos de 

carnaval se tornou enorme e chegava a ocasionar brigas em praça pública. 

Nesse período, o preconceito com relação à população negra e pobre da 

cidade podia ser reconhecido através da exclusão destes da participação dos bailes 

de carnaval, que aconteciam nos clubes frequentados pela elite branca. A 

resistência de boa parte da população negra foi personificada na figura de Maria 

Idalina de Jesus, que através do apoio dos afrodescendentes da cidade cria na 

década de 20 o bloco ‘Mimosas Cravinas’. Maria Idalina de Jesus, mais conhecida 

como Maria Bonita, era uma mulher simples, que trabalhava como empregada 

doméstica e babá para famílias da elite, e que através de sua liderança, conquistou 

o respeito e admiração da população negra de Santa Rita.  
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O senhor Luis Carlos Lemos Carneiro, morador da cidade, durante sua 

narrativa, expõe a questão do preconceito que existia, sobre o qual ele diz que em 

“Santa Rita o preconceito era grande, o negro não podia frequentar, o...o...o 

Clube Santarritense. Aí, criaram o Centro Operário Santarritense. Então, eles 

criaram a Associação José do Patrocínio.”
26

  

A Associação José do Patrocínio (Centro Operário) era um espaço 

importante dentro da cidade, pois se constituía como lugar de resistência dos 

afrodescendentes e da população pobre que era excluída pela classe dominante. 

Nesse espaço, eram realizados bailes de carnaval, comemoração do dia do 

trabalhador, festa de 13 de maio, além de bailes aos sábados e comemorações em 

geral.  

Mesmo sendo um local importante para grande parte da população local, 

esse espaço não tinha visibilidade na imprensa, que somente mencionava esses 

grupos no período de carnaval, ao citar o bloco ‘Mimosas Cravinas’ e outros 

blocos compostos pela população pobre, que se destacavam nesse período pela 

grande animação e festa que faziam. Mesmo assim, foi somente a partir de 1968 

que começamos a encontrar nos jornais locais alguma referência a estes grupos, e 

somente com relação à participação destes no carnaval local. 

Durante sua narrativa, o senhor Luis Carlos mostra a relação conflituosa 

que existia na cidade, cujo um grupo da elite embora preocupado em ‘modernizar’ 

e trazer o ‘progresso’ para a cidade, defendia valores conservadores que excluía 

de suas ações toda uma população pobre, penalizando particularmente as pessoas 

de cor negra. 

O Clube Santarritense, lembrado pelo senhor Luis Carlos, era um espaço 

importante para a classe dominante, que usava deste para realizar festas, bailes, 

carnaval e outros eventos. Nesse sentido, constituía-se também como espaço de 

poder, excluindo a população pobre e negra que era proibida de participar dos 

eventos e não podia se associar ao Clube. Seus eventos sempre estavam presentes 

nas matérias do jornal local, como nesta nota da coluna ‘Sociedade & Sociais’, 

que dizia “O Club Santarritense movimentou a sociedade fazendo realizar dia 7 

um baile bastante concorrido.”
27

 Era comum também as chamadas de 
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convocação para as reuniões do Clube, principalmente quando eram realizadas 

votações para tomadas de decisões.  

As matérias sobre o Clube Santarritense às vezes eram bem simples, mas 

tinham a função de mostrar a presença dessa elite dentro da cidade. Dessa forma, 

a classe dominante se fazia presente dentro do espaço da cidade, atribuindo às 

suas atividades e seus hábitos um exemplo para o restante da população. O Clube 

Santarritense era também o local onde o Clube Feminino da Amizade e a 

Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí realizavam suas reuniões, sendo, 

dessa forma, um espaço importante para a legitimação do poder dessa classe 

dominante.  

Negligenciados e excluídos por essa elite branca, esses homens e mulheres 

de cor buscavam também seu espaço dentro da cidade. Proibidos de participar dos 

clubes de brancos, os negros, sob a liderança de Maria Bonita, criam o Centro 

Operário José do Patrocínio, um local que recebia a população negra, operários e a 

população mais humilde. Existia uma busca dessa população pobre por um espaço 

para se socializar e se divertir dentro da cidade, era um luta de classes clara onde a 

elite branca que detinha o poder tentava excluir de seus círculos esses operários, 

negros e toda essa população mais humilde. 

Ainda sobre a imprensa local, no ano de 1967, o único jornal da cidade, O 

Correio do Sul traz uma nota aos seus assinantes, colaboradores e anunciantes, 

avisando que deixaria de circular temporariamente. 

 

  

 

Imagem 3: Comunicado aos assinantes do jornal Correio do Sul28 

 

Contudo, em 1967 o jornal para de circular e muda de proprietário, 

passando agora para as mãos de Manuel Victorino da Cunha Mello. Essa transição 

pode ser percebida através da memória do senhor Rubens Francisco de Carvalho, 
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morador local que sempre esteve envolvido com a imprensa, foi membro da 

Sociedade de Amigos e exerceu cargos públicos na Prefeitura da cidade. Segundo 

ele 

 

[...] tinha um jornal chamado “O Correio de Santa Rita” que foi criado 

por um senhor, o senhor Manoel, uma pessoa de boa posição social. 

Com o fechamento do “Correio do Sul” [...] em sessenta e oito o 

Manoel criou “O Correio de Santa Rita”, mas ficou na mão dele uns 

dois, três anos. Então o que que ele fez? Chegou um tempo que ele não 

quis mais, não precisava daquilo, tinha outros meios de subsistência.  

Então ele tentou vender o jornal mas parece que não deu certo. Então, 

ele falou à um funcionário dele, um tipógrafo, o senhor Ivo, “ ô Ivo, eu 

não quero mais tocar o jornal,  não é o meu ramo, de modo que  vou dar 

a Tipografia pra você. Os tipos, tudo aqui é seu e você toca o jornal. Ele 

fez isso, e  o Ivo aceitou. O senhor Manoel era o dono, ele quis vender 

mas não achou o que ele precisava, o que ele queria,  então  ele chamou 

o Ivo, que era um Tipógrafo dele lá e falou, ô Ivo, você quer tocar o 

jornal? O Ivo, ah, eu não tenho condição! Não, eu te dou! Te dou o 

maquinário, te dou tudo, você continua o jornal, você topa? Aí o Ivo que 

já vindo no ramo a muito tempo como Tipógrafo, já sabia dessas coisas, 

topou.
29

  

 

 Durante sua narrativa, o senhor Rubens conta como foi o processo de 

mudança do jornal local, que passa a ser propriedade de Manuel Victorino da 

Cunha Mello, que era um membro da elite local, e posteriormente o jornal chega 

às mãos de Ivo de Carvalho, tipógrafo do jornal que, mesmo com poucos recursos, 

dá continuidade à publicação do periódico por mais alguns anos.  

 A partir de 1968, já sob o nome de O Correio de Santa Rita do Sapucaí, o 

jornal passa a ter uma aparência mais moderna, as propagandas passam a ter um 

maior destaque. Acontece uma alteração radical na apresentação do jornal, desde 

seu layout, com cabeçalho colorido e letras em destaque, como também mudanças 

em seu editorial. A forma física do novo jornal não muda tanto, esse também é 

estruturado em quatro páginas com três colunas. Sua circulação passa a ser 

semanal, ainda com caráter noticioso e literário.  

 Uma das principais mudanças do jornal é a quantidade de anúncios do 

comércio presentes no periódico. Em alguns exemplares, as propagandas chegam 

a tomar quase todo o espaço de algumas páginas, sempre com anúncios como o da 

‘Casa Miranda’, ‘Pio Galeria Central’ e ‘Loja Sampaio’, alguns dos principais 

comércios da cidade nesse período. 
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 O espaço destinado a destacar as atividades da elite ainda continua com 

grande evidência. A coluna ‘Sociedade & Sociais’ traz as atividades dessa elite, 

que usa do espaço do jornal para divulgar suas ações e projetar sobre a população 

e seus padrões de vida. Sobre esse tipo de publicação, a historiadora Heloísa de 

Faria Cruz mostra, em seu estudo sobre a imprensa paulistana, como essas 

“parecem funcionar como verdadeiros álbuns da vida social das elites 

dominantes”, e ainda como “tais publicações dão visibilidade e demarcam 

práticas, espaços e hábitos através dos quais a burguesia (...) ocupa 

publicamente a cidade”. (CRUZ, 2000, p.142-143) 

 Nesse sentido, as publicações que trazem as atividades da elite 

santarritense exprimem o pensamento e o estilo de vida dessa classe, que busca 

demarcar no espaço urbano seu padrão de vida como modelo a ser seguido. Em 

uma matéria de 04 de agosto de 1968, é destacada a atividade do Clube Feminino 

da Amizade: 

 

O Clube Feminino da Amizade, como sempre, à frente das grandes 

promoções culturais trouxe, para felicidade dos fãs do teatro a peça - 

Liberdade, Liberdade. Já se fala em trazer outra do Rio, para ser 

encenada em nosso palco. Procuraremos manter os leitores a par dessas 

promoções.
30

 

 

 Assim como o antigo jornal Correio do Sul, este (O Correio) ainda 

continua sendo o principal veículo para autoafirmação das classes dominantes, 

que usam a imprensa para destacar suas ações dentro da cidade. Os eventos 

culturais que a elite organizava e dos quais participava, estavam sempre em 

evidência dentro da imprensa. O teatro e o cinema eram vistos como espaços 

culturais e sociais ‘chiques’, principalmente com a apresentação de peças e filmes 

da Europa e Estados Unidos. Os jornais traziam com frequência a programação do 

cinema, como nesta propaganda de fevereiro de 1962: 
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Imagem 4: Programação Cine Teatro Santa Rita31 

 

O texto traz toda a programação, para o mês de março de 1962, do Cine 

Teatro Santa Rita, propriedade de Pedro Moreira, e situado na Praça Santa Rita. 

Havia ainda o Cine Vitória, que pertencia a Clemenceau Miranda dos Reis e 

funcionava na Rua Silvestre Ferraz. Ir ao cinema era uma prática da classe 

dominante, que buscava nestes espaços se aproximar de uma cultura que vinha 

das grandes cidades. 

Um aspecto interessante que permeia a política local era a relação 

existente entre os partidários da UDN e PSD. A família Moreira era a principal 

representante da UDN dentro da cidade, sendo a família Capistrano a referência 

do PSD local. Os principais representantes da UDN eram o coronel Chico Moreira 

e seu genro Olavo Bilac Pinto, já o PSD tinha o coronel Horácio Capistrano de 

Alckmin como seu principal representante. Os membros de ambos os partidos 

faziam parte da Sociedade de Amigos e, em alguns casos, existia até mesmo 

relação de parentesco entre eles, a partir dos casamentos arranjados entre as 

famílias. Os dois partidos se revezaram no comando da Prefeitura Municipal 

durante vários anos. 

Na leitura das atas de reuniões da Sociedade de Amigos, percebemos que a 

figura do Prefeito da cidade sempre estava presente e, em muitos casos, este era 

um sócio do grupo. Percebemos também que a Prefeitura Municipal sempre 
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apoiou os projetos da Sociedade de Amigos e do Clube Feminino da Amizade, 

contribuindo para a manutenção e a legitimação do poder desses grupos dentro da 

cidade. 

Pensar as redes de influências e as relações que se criam na cidade de 

Santa Rita do Sapucaí no período estudado ajuda a entender como a elite se 

articulava e se inseria dentro do espaço da cidade. Essa elite e suas ações são parte 

de um processo em construção, em que essa classe dominante disputava seu 

espaço na cidade (e no país também) buscando ganhar visibilidade. A todo 

momento, a elite buscava legitimidade junto à população, mesmo aquela excluída 

do seu projeto de classe. Os grupos envolvidos nesse processo buscavam se 

articular e criavam relações políticas e pessoais para realizar suas ações, tendo a 

imprensa como forte aliada nessa empreitada. 

Essas ações e relações que foram se construindo influenciaram de forma 

significativa nos caminhos que a cidade tomou a partir do final da década de 1950 

e, com mais ênfase ainda, na metade da década de 1960, passando a valorizar e 

investir na educação e na tecnologia como caminhos para o desenvolvimento e 

progresso da cidade.  

Essa elite, representada principalmente pela Sociedade de Amigos e O 

Clube Feminino, passa a ter no discurso da educação tecnológica o caminho para 

suas atuações dentro da cidade, seja no aspecto político, econômico, cultural ou 

social. Nesse sentido, a criação de escolas na área de eletrônica e 

telecomunicações e as articulações que envolvem os grupos dominantes nesse 

processo, tratado em nosso 2º capítulo, são importantes para compreender a 

cidade de Santa Rita do Sapucaí. 

 

 



CAPÍTULO II 

O ENSINO TECNOLÓGICO COMO CAMINHO PARA O PROGRESSO 

 

 

 Neste segundo capítulo, discutiremos as articulações de parte da elite 

santarritense em torno da educação e tecnologia na cidade de Santa Rita do 

Sapucaí. Procuramos compreender a participação do Governo Militar nesse 

processo, bem como problematizar todo um ideário de desenvolvimento/progresso 

associado à ETE e ao INATEL. Nesse sentido, mais uma vez as redes de 

influências e as relações com o poder são o fio condutor para entendermos esse 

processo histórico. 

As primeiras décadas do século XX no Brasil se iniciaram marcadas por 

um forte desejo modernizador, o que levou a investimentos na urbanização das 

cidades (principalmente das capitais) e a uma incipiente industrialização, 

intensificada no período de Getúlio Vargas. A Primeira República foi marcada por 

arranjos políticos, nos quais as oligarquias regionais deram o tom da política, por 

revoltas e descontentamentos com o regime político, além das greves operárias 

nos grandes centros como São Paulo.          

Na área tecnológica, as mudanças também se intensificaram. Com a 

descoberta do transistor em 1947
32

, o processamento eletrônico de dados, a 

compactação e miniaturização dos circuitos, veio a necessidade de buscar um 

aprimoramento tecnológico, que em uma perspectiva mundial já estava se 

voltando para a área da eletrônica. Segundo o professor de medicina social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Reinaldo Guimarães (2002), o 

processo de desenvolvimento ligado à ciência e tecnologia no Brasil se dá a partir 

da década de 50, chegando ao seu ápice na década de 70. 

 No final da década de 50, Sinhá Moreira demonstra uma preocupação com 

a educação na cidade de Santa Rita do Sapucaí. A cidade, nesse período, não 

possuía nenhum curso superior ou técnico. Ao completarem o ensino secundário, 

os jovens iam buscar a continuação dos seus estudos em outras cidades e 

acabavam não regressando à Santa Rita. Segundo a documentação pesquisada, 
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 O transistor é um componente eletrônico criado nos Laboratórios da Bell Telephone em 1947, 

descoberta essa que veio a público somente em 1948. Sua descoberta ajudou no desenvolvimento 

dos computadores e equipamentos eletrônicos.   
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querendo mudar esse cenário, Sinhá Moreira pensa em criar um curso técnico de 

eletrônica em Santa Rita e aciona seus contatos com professores ligados à área. 

Nesse momento, a imagem que se ‘cristalizou’ ao longo dos anos sobre Sinhá, 

como grande bem feitora da cidade, começa a ganhar força. E essa imagem 

construída em torno de Sinhá foi (e ainda é) um caminho para os políticos 

angariarem votos e prestígio, mesmo após a sua morte.  

Quando Sinhá Moreira tomou a decisão de criar uma escola voltada para a 

área de eletrônica, pediu ajuda ao professor José Nogueira Leite, que lecionava no 

Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. O senhor José Caponi de Melo, 

durante sua narrativa, menciona a visita de Sinhá ao professor José Leite: 

 

A Dona Sinhá havia morado no Japão e como lá havia muito progresso 

tecnológico [...] ela teve a ideia de criar aqui em Santa Rita uma escola 

técnica de eletrônica. Dona Sinhá então, procurou o Prof. José Leite; 

pediu a ele que fizesse um projeto de uma escola de eletrônica. O Prof. 

José Leite, ouviu o pedido, mas não deu importância; achou graça que 

uma senhora de Santa Rita, uma cidadezinha, resolvesse criar uma 

Escola Técnica de Eletrônica, e não deu à atenção ao pedido. Esse fato é 

conhecido. Mas, porque além de ser iluminada ela era obstinada, d. 

Sinhá voltou a procurar o Prof. José Leite pra cobrar o projeto que ela 

havia encomendado. Ele teria dito: “Mas, a senhora quer mesmo colocar 

uma escola técnica de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí?”, ao que ela 

respondeu: “Quero sim! Eu construo a Escola”. Aí ele fez o projeto. Ela, 

então, criou uma Fundação, doou os primeiros bens para a fundação.
33

 

 

Em sua narrativa, José Caponi exalta a figura de Sinhá Moreira como a de 

uma mulher pioneira, que tem iniciativas importantes, mulher empreendedora e 

obstinada. A alusão ao fato do professor José Nogueira Leite não dar importância, 

em um primeiro momento, ao pedido de Sinhá para fazer o projeto da escola é 

uma forma do narrador enfatizar o pioneirismo de Sinhá. 

O professor José Nogueira Leite, antes de lecionar no Instituto 

Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, trabalhou como Engenheiro Chefe da 

Companhia Radiotelegráfica Brasileira – Radiobrás, no Rio de Janeiro. Participou 

também do Plano Postal Telegráfico do Departamento de Correios e Telégrafos, e 

foi responsável por confeccionar um projeto de capacitação para o Primeiro Plano 
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 Depoimento de José Caponi de Melo. Concedido ao Centro de Memória INATEL em 

06/05/2011. p.4. 
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Nacional de Telecomunicações do Conselho Nacional de Telecomunicações – 

CONTEL
34

.  

Ligado à área de tecnologia e com experiência, José Leite não viu Santa 

Rita do Sapucaí como um local propício para criação da escola (talvez por 

acreditar que não haveria recursos financeiros) e só confeccionou o projeto para a 

escola técnica após a insistência de Sinhá Moreira, que deixou claro que a escola 

seria construída por ela, melhor dizendo, com recursos próprios, o que acabou não 

acontecendo.  

Nesse período, ainda não havia regulamentação para esse tipo de escola. 

Mais uma vez, as redes de influência dessa elite contribuíram para o andamento 

de seus objetivos. Com a ajuda de seu cunhado, Olavo Bilac Pinto, e suas relações 

com nomes importantes no cenário político nacional, Sinhá Moreira consegue, em 

17 de setembro de 1958, que o então presidente Juscelino Kubitschek assine o 

Decreto nº 44.490, criando os cursos de nível médio em eletrônica no Brasil. 

A educação ocupava um lugar subalterno no plano de metas do governo de 

Juscelino, e o objetivo na área era a formação de mão de obra técnica, deixando a 

educação básica, por exemplo, de fora dos planos. No governo desenvolvimentista 

de JK, o papel da educação seria atender as demandas de mão de obra, auxiliando 

assim o desenvolvimento do país. Dessa maneira, a criação de uma escola técnica 

de eletrônica, que não seria integralmente financiada pelo Governo Federal, em 

consonância com sua política nacional desenvolvimentista, e, além disso, que 

contribuiria para as relações com importantes membros da oposição, como Olavo 

Bilac Pinto, era uma ótima opção para o Presidente.
35

  

 Tendo sido autorizada a criação da nova escola, agora era preciso pensar 

em sua construção. Sinhá Moreira entra então em contato com o ministro da 

Educação, Clóvis Salgado, e propõe uma ‘parceria’ na qual ela doaria o terreno 

para a construção e se encarregaria, através da Fundação Dona Mindoca Rennó 

Moreira
36

, da manutenção da escola, e o governo ficaria incumbido de construir o 

prédio. (FONTES, 2007, p.83) A proposta era interessante para o governo, pois 

                                                           
34 Inatel – sonho e realidade. Santa Rita do Sapucaí-MG: Inatel, 2002. p.24-25. Acervo Centro de 

memória INATEL. 
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 Sobre o governo de Juscelino Kubitscheck ver: SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a 

Castelo (1930-1964). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
36

 A fundação Dona Mindoca Rennó Moreira foi criada por Sinhá Moreira e sua família para ser a 

mantenedora da escola técnica que viria a ser criada na cidade. Sinhá Moreira presidia a fundação 

e tinha seus familiares como membros, como seu cunhado Olavo Bilac Pinto que era o presidente 

do Conselho Curador da fundação.  
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arcar somente com a construção e deixar todo o restante nas mãos de Sinhá seria 

cômodo. O ministro Clóvis Salgado compareceu pessoalmente na solenidade de 

instalação da pedra fundamental da nova escola. 

 

 

Imagem 5: Assinatura do convênio entre ETE e Governo Federal
37

 

 

 Na imagem 5, estão Sinhá Moreira e Clóvis Salgado assinando o convênio 

proposto por ela, no dia 06 de janeiro de 1959. A nova escola era uma iniciativa 

privada, mas que atrelada aos interesses da elite e usando das influências que 

tinha, conseguiu o apoio das principais lideranças do país naquele momento.  

Essas ações também legitimam o poder desses grupos, se reafirmando como 

classe dominante dentro da cidade. 

 Em março de 1959, começou a funcionar a Escola Técnica de Eletrônica 

‘Francisco Moreira da Costa’. A imprensa era o principal veículo de divulgação 

sobre o processo de criação da nova escola e as articulações de Sinhá e da elite 

envolvida no processo foram essenciais para que o projeto fosse concretizado. 

Nesse sentido, a imprensa se tornou um importante meio de informação e também 

de consolidação da imagem dessa mulher como ‘bem feitora da cidade’. Em 

matéria de 28 de outubro de 1958, intitulada ‘Escola de Eletrônica’, o jornal 

                                                           
37 Foto em VIGILATO, Patrícia Aparecida. Discurso Tecnológico e a criação do INATEL- 

Instituto Nacional de Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí - MG entre as décadas de 

1950 a 1970. Trabalho de Conclusão do Curso História da Universidade do Vale do Sapucaí –

UNIVÁS, 2012. 
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Correio do Sul traz na primeira página a movimentação para a criação da nova 

escola, sempre enaltecendo a figura de Sinhá Moreira durante o texto: 

 

O trabalho incansável de D. Luzia Rennó Moreira estava coroado de 

pleno êxito, podendo esse fato, ser considerada a pioneira da introdução 

do estudo da eletrônica no Brasil. (...) Seu entusiasmo, contagiante, 

contaminou o Ministro Clovis Salgado, que acabou cedendo aos seus 

argumentos. As perspectivas passaram a ser outras e as promessas são 

satisfatórias, e quase seguras de, no próximo ano, iniciar, em Santa Rita, 

o funcionamento da primeira escola de eletrônica do Brasil. (...) Deve, 

portanto, Santa Rita à D. Luzia Rennó Moreira, mais este inestimável 

serviço, talvez o de mais difícil resgate. A sociedade santarritense, por 

seus elementos representativos e pelas classes educacionais, na noite do 

dia 19 de setembro atual, prestou-lhe significativa homenagem de 

apreço e reconhecimento pelo bom termo de suas atividades.
38

 

 

 A imprensa, ao tratar a questão da nova Escola de Eletrônica, sempre 

enaltecia a imagem de Sinhá Moreira. Em outra matéria, de 01 de março de 1959, 

com destaque na primeira página, o jornal busca engrandecer a criação da escola 

na cidade, sempre destacando Sinhá como a grande idealizadora e articuladora do 

projeto: 

 

Podemos, portanto, afirmar que se iniciou a tão propalada ideia e que é 

realidade o funcionamento da referida Escola, a primeira a ser criada e a 

funcionar na América do Sul, graças ao esforço de D. Luzia Rennó 

Moreira, coadjuvada por um grupo de educadores e santarritenses que 

tudo fizeram para o nome da cidade além das fronteiras nacionais, 

porque é a mencionada Escola de âmbito internacional. (...) Noticiando, 

esta folha cumprimenta aos primeiranistas, ou seja, a turma fundadora 

da 1ª Escola Técnica de Eletrônica da América do Sul, fundada em 

Santa Rita, graças ao esforço de Dª Sinhá Moreira a quem aplaudimos 

entusiasticamente.
39

 

 

 O jornal associava a escola à ideia de qualidade e de prestígio para a 

cidade, destacando também a sua visibilidade no cenário internacional, e sempre 

enaltecendo como principal articuladora na criação da ETE a figura de Sinhá 

Moreira, que usou do poder de sua família e de sua rede de influências para 

conquistar seus objetivos. Mas apesar de a imprensa destacar somente as ações de 

Sinhá, temos que entender a ETE como projeto da classe dominante, articulado 

por Sinhá e seus aliados. No texto acima, percebemos que havia um grupo em 

torno do projeto, buscando dar visibilidade à cidade através da criação da escola.  
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 Jornal Correio do Sul de 28/10/1958, página 01. Acervo Centro de Memória INATEL. 
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 Jornal Correio do Sul de 01 de março de 1959, página 01. Acervo Centro de Memória INATEL. 
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A criação da ETE possibilitou, entre muitas coisas, que os jovens de Santa 

Rita, provenientes principalmente das tradicionais famílias, dessem continuidade a 

seus estudos na própria cidade, tendo a oportunidade de terminar o ensino médio 

já com um curso técnico na área de eletrônica. Um dos objetivos de Sinhá com a 

criação da ETE era também que os jovens permanecessem na cidade. A 

experiência da ETE abriu portas para que a questão tecnológica ganhasse espaço e 

passasse a ser um dos objetivos dessa elite no que se refere ao ‘desenvolvimento’ 

da cidade. 

No início da década de 60, o professor José Nogueira Leite formulou um 

projeto para criar um curso de telecomunicações e eletrônica, esse a priori seria 

um novo curso oferecido dentro do Instituto Eletrotécnico de Itajubá
40

, uma 

instituição federal. Dessa primeira ideia, surge mais tarde o projeto de criar um 

Instituto Nacional de Telecomunicações. Sobre este projeto, o professor 

Fredmarck Gonçalves Leão, que lecionava em Itajubá e era amigo de José Leite, 

relembra como foi esse processo, evidenciando também os problemas 

encontrados: 

 

Em 1963, em 23 de Novembro, a escola aqui completou 50 anos e se 

chamava Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que já vinha do antigo 

Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. Aqui esteve um Ministro 

da Educação, Ministro Interino, professor Furquim Sambaqui, e ele viu 

o trabalho do professor José Nogueira Leite, que já estava com a idéia 

de se criar o curso aqui, de telecomunicações e de eletrônica. Então ele 

deu todo apoio dizendo “Não, vamos criar essa coisa toda”, mas isso 

vira o ano e vem 1964 e estoura a Revolução. O processo ficou muito 

difícil, por quê? Porque a escola tinha em torno de 50 alunos no 

vestibular, e ela fez um vestibular pra 75 alunos, quer dizer, já era um 

aumento, e era só nesse prédio local que nós estamos aqui no centro, 

próximo da igreja. Esse era o nosso instituto, e havia mais um prédio 

abaixo do laboratório, de mecânica, mas a parte de aulas era mais 

concentrada aqui neste local. E foi um vestibular para 75 alunos e outro 

de telecomunicações, um novo curso com 100 vagas, em Engenharia de 

Operação. Então seria um curso de três anos com 100 vagas. Antes de 

estourar a revolução o Ministro da Educação através de um decreto do 

presidente João Goulart, mandou que dobrasse o numero de vagas 

porque estavam faltando vagas no país. Passando o curso de 75, que já 

existia, com mais três excedentes passando para 78, dobrando foi para 

156, e mais os 100, era mais do que o número de alunos que tinha na 

escola.
41

  

 

                                                           
40

 O Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá e Instituto Eletrotécnico de Itajubá foram 

nomenclaturas usadas ao longo dos anos pelo que hoje é a Universidade Federal de Itajubá – 

UNIFEI. 
41 Depoimento de Fredmarck Gonçalves Leão. Concedido ao Centro de Memória INATEL em 

17/03/2010. p.3. 
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 No final da década de 50 e início de 60, o Instituto Eletrotécnico de Itajubá 

estava passando por problemas, assim como várias instituições federais pelo país, 

com o número alto de excedentes em seus vestibulares, ou seja, estudantes 

aprovados, mas que não podiam cursar, porque não existiam vagas suficientes. 

Isso mostra que a educação de nível superior naquele período não era acessível a 

todas as camadas sócias. Ao mesmo tempo, mostra também um crescimento 

econômico do país, que demandava mão de obra especializada.   

O número de Universidades também não era tão elevado e, dessa forma, os 

alunos que procuravam estas instituições vinham de várias regiões, como era o 

caso do Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que recebia jovens de várias regiões do 

país.  

 O problema do ensino superior era um dos temas mais recorrentes e 

discutidos durante o governo de João Goulart, assim como a educação em geral. 

Dentre as iniciativas reunidas nas reformas de base propostas pelo governo 

Goulart, a educação tinha grande importância para o desenvolvimento do país, dos 

quais os:  

 

[...] três pontos que traduzem a atmosfera do governo Jango na área da 

educação: a discussão apaixonada com relação à escola pública; os 

programas de alfabetização de adultos pelos movimentos sociais; e a 

questão dos "excedentes" – o grande problema do ingresso ao ensino 

superior. (BOMENY)
42

 

 

A alfabetização passou a ser um tema recorrente, sendo em 1963 

instituída, pelo então ministro da educação e cultura, Paulo de Tarso (PDC), uma 

Comissão de Cultura Popular que ficaria encarregada de “elaborar um Plano 

Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação por todo Brasil do sistema 

de alfabetização experimentado com sucesso em Angicos” (FÁVERO, 2009, 

p.29), com o método Paulo Freire.  

O ensino superior também era um ponto que merecia uma maior atenção, 

pois, segundo Helena Bomeny:  

 

                                                           
42 Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/O_sentido_politico_

da_educacao_de_Jango> Acessado em: 08 de agosto de 2013. 
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[...] anualmente, as universidades indicavam o número de vagas, de 

acordo com a disponibilidade de professores, espaço para salas de aula e 

equipamento disponíveis. Portanto, não eram consideradas nem as 

necessidades da sociedade, nem a capacidade dos alunos em ingressar. 

Os alunos que ultrapassavam as possibilidades de absorção das escolas 

ficaram conhecidos como "excedentes".(BOMENY)
43

  

 

Com o golpe militar de 1964, todo o projeto educacional pensado pelo 

governo Goulart acaba sendo interrompido, pois era visto pelos militares como 

ameaça à ordem democrática (assim como várias outras ações do antigo governo). 

A reforma universitária, que vinha sendo muito discutida no governo Goulart, 

estaciona por alguns anos e só é realizada já no governo militar, em 1968.   

Em 1963, chegou a ser realizado um vestibular para o novo número de 

vagas (em Itajubá), incluindo também o novo curso que, oficialmente, não existia 

ainda.   

 

Novos vestibulares foram realizados, alunos aprovados, mas antes que 

as aulas pudessem começar, a decepção: o golpe militar derrubou as 

idéias de Jango para a educação e o dinheiro prometido não foi 

liberado.
44

  

 

Com o golpe militar em 1964 e a estrutura precária para a criação de um 

novo curso, além do desinteresse de alguns políticos e professores, o curso 

planejado por José Leite acabou não se concretizando em Itajubá. Mesmo estando 

inserido no meio acadêmico e sendo um profissional respeitando em sua área, 

José Leite não tinha apoio político na cidade de Itajubá e no próprio Instituto 

Eletrotécnico de Itajubá. Nesse sentido, sua rede de influências se limitava a um 

pequeno grupo de professores, que apoiou seu projeto e colaborou para sua 

execução em Santa Rita. 

Através do professor Fredmarck Gonçalves Leão, foi feito o primeiro 

contato para que o projeto fosse levado para a cidade de Santa Rita. Com ajuda de 

seu sogro, Lauro Zaroni, o professor Fredmarck conseguiu entrar em contato com 

a Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí, grupo formado pela elite 

santarritense e que havia sido criado há pouco. Durante sua narrativa, o professor 

Fredmarck relembra esse primeiro contato feito com a Sociedade de Amigos: 

                                                           
43 Disponível em: 
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44 Inatel – sonho e realidade. Santa Rita do Sapucaí-MG: Inatel, 2002. p.26. Acervo Centro de 
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[...] a ideia de levar o Inatel pra Santa Rita partiu de mim, através dos 

Amigos de Santa Rita. Falei com o meu sogro Lauro Zaroni que estava 

lá e ligamos para o senhor Zito que era sogro do Joaquim Inácio e eles 

marcaram uma reunião. Então nos deslocamos eu, o professor José Leite 

e o Fernando Costanti, que era de Santa Rita, um outro entusiasta 

também, e nós três fizemos a colocação para os Amigos de Santa Rita. 

Todos ficaram entusiasmados com a escola de nível superior, a primeira 

que seria em Santa Rita do Sapucaí.
45

 

 

Imbuídos por um desejo modernizador, que já vinha há alguns anos 

ganhando força na cidade através da elite e que, após a criação da Escola Técnica 

de Eletrônica, só havia aumentado, a Sociedade de Amigos viu nesse projeto mais 

um passo para o ‘desenvolvimento’ da cidade. Nesse período, Santa Rita ainda 

não possuía nenhuma instituição de ensino superior, o que aumentou ainda mais o 

entusiasmo do grupo. 

As relações de parentesco também foram importantes nesse processo, 

contribuindo para a inserção desses professores em um espaço hegemônico, que 

era dominado pela elite que se caracterizava nesse momento através da Sociedade 

de Amigos. Além disso, o projeto político na área da educação era voltado para o 

tecnicismo. Nesse período, foram firmados os acordos MEC/USAID, entre o 

Ministério da Educação e Cultura e a AID (Agency for International 

Development), que daria assistência técnica e financeira ao sistema educacional 

brasileiro. 

 

Entre junho de 1964 e janeiro de 1968 foram firmados doze acordos 

MEC-USAID, o que compreendeu a política educacional do país as 

determinações dos técnicos americanos. A ótica dos acordos MEC-

USAID era a mesma vociferada em torno “científico” pelo ministro do 

Planejamento do governo Castelo Branco, em 1968, no fórum do IPES. 

O ministro Roberto Campos, em palestra sobre “Educação e 

Desenvolvimento Econômico”, procurou demonstrar a necessidade de 

atrelar a escola ao mercado de trabalho. Sugeriu, então, um vestibular 

mais rigoroso para aquela área de 3º grau não atendentes às demandas 

do mercado. Para ele, toda a agitação estudantil daqueles anos era 

devida a um ensino desvinculado do mercado de trabalho, um ensino 

baseado em generalidades e, segundo suas próprias palavras, um ensino 

que, “não exigindo praticamente trabalhos de laboratório” deixava 

“vácuos de lazer”, que estariam sendo preenchidos com “aventuras 

políticas”. (GHIRALDELLI, 2000, p.169) 
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As reformas realizadas no sistema educacional trouxeram insatisfação 

social, principalmente por parte dos grupos estudantis, que começaram a se 

manifestar contra o governo, e a falta de vagas nas universidades federais era uma 

das principais causas de reivindicações.  

Nesse período, a interiorização do ensino superior, principalmente com a 

criação de instituições privadas, passou a ser também uma forma de desarticular 

os movimentos estudantis. (JÚNIOR; BITTAR, 2006) O Sul de Minas foi uma 

região muito visada nesse momento, com a criação de universidades mantidas por 

Fundações de Ensino Superior, como aconteceu em Pouso Alegre, com a 

Fundação Universitária do Vale do Sapucaí: 

 

A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí – FUVS foi criada 

na década de sessenta, pelo então governador do estado Magalhães 

Pinto com a denominação Fundação Universidade do Vale do Sapucaí. 

Nesta mesma ocasião, outras fundações com a mesma natureza jurídica 

foram criadas (Alfenas, Barbacena, Três Corações) e outras que 

atualmente compõem a Associação das Fundações Educacionais de 

Ensino Superior do Estado de Minas Gerais – AFEESMIG.
46

 

 

Além da ideia de desarticular os movimentos estudantis, interiorizando a 

criação de novas faculdades e universidades privadas pelo interior do país, o 

Governo Militar buscava a “associação entre educação e pólo produtivo (com 

pesquisas sendo direcionadas para as demandas da acumulação capitalista)” 

(NORONHA, 1994, p.229). Dessa forma, os projetos voltados para a educação 

estavam intimamente ligados aos interesses e ideais do governo militar. 

A ata de reunião da Sociedade de Amigos, de 03 de agosto de 1964, relata 

como foi a exposição do projeto do professor José Nogueira Leite ao grupo. 

Segundo o documento: 

 

A Sociedade foi chamada a se reunir extraordinariamente a fim de ouvir 

a exposição do Dr. José Nogueira Leite, professor da Escola de 

Eletrotécnica de Itajubá, Minas Gerais, sobre seu projeto visando a 

criação duma Escola Superior de Telecomunicações. (...) Após 

agradecer as atenções que lhes estavam sendo desejadas, o Prof. José N. 

Leite passou a explicar os motivos pelos quais se encontrava entre nós: 

preocupado com o desenvolvimento tecnológico do mundo moderno, 

com o desenvolvimento da nossa Pátria, tão imensa e tão pobre no setor 
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de Comunicações, estudou e elaborou um projeto que criava a Escola 

Superior de Telecomunicações de Itajubá, contudo não teve a aceitação 

merecida por parte das autoridades, dos colegas e dos lideres políticos 

da vizinha cidade amiga
47

 

  

A palavra ‘desenvolvimento’ tem um destaque no texto, sendo este bem 

específico, ligado à tecnologia e ao país. Sobre isso, é interessante lembrar que 

após a Segunda Guerra Mundial, a questão tecnológica passa a ter uma maior 

repercussão mundial, tendo sido o primeiro conflito em que a tecnologia teve 

participação decisiva para seu desfecho, com os Estados Unidos como principal 

precursor nesse sentido.  

 

Esse fato, associado à necessidade de redirecionar a indústria norte-

americana para os tempos de paz e de guerra-fria, fez com que o tema 

do desenvolvimento científico e tecnológico adquirisse uma enorme 

visibilidade política nos Estados Unidos.(GUIMARÃES, 2002) 

 

Como já mencionamos antes, no Brasil, a ciência e tecnologia têm seu 

impulso desenvolvimentista entre as décadas de 50 e 70. Nos anos 50, foram 

criadas importantes agências de fomento à pesquisa do país, o CNPq e a Fapesp. 

Com o Plano Estratégico de Desenvolvimento, em 1968, o impulso tecnológico 

toma uma maior conotação nas discussões do país e, a partir daí, o tema 

tecnologia passou a ser uma constante. 

Ainda no texto do documento, é mencionado que, a priori, o projeto havia 

sido pensado para a cidade de Itajubá, como Escola Superior de 

Telecomunicações de Itajubá, o que “não teve a aceitação merecida por parte das 

autoridades, dos colegas e dos líderes políticos da vizinha cidade amiga”.  

Infelizmente, através de nossas fontes, não conseguimos identificar quem 

eram essas pessoas que se opuseram ao projeto em Itajubá e os reais motivos 

dessa falta de apoio. Mas sabemos, no entanto, que foi a partir disso que a 

possibilidade de se levar o projeto para a cidade de Santa Rita do Sapucaí veio a 

ser ventilada pelo grupo de professores. Já conhecendo a estrutura da Escola 

Técnica de Eletrônica, que havia sido criada há poucos anos, que já possuía certo 

reconhecimento, nesse momento, tais professores pensaram, segundo conta 
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Fredmarck “Porque que nós não fazemos isso em Santa Rita? Porque, lá já tem a 

escola de eletrônica, têm os laboratórios, ai é uma questão de ajustar o curso”
48

.  

Ainda na ata de reunião do grupo, após a apresentação do professor José 

Nogueira Leite, logo ficou decidido que uma comissão seria composta para 

analisar o assunto e: 

 

[...] ver quais as medidas a serem tomadas, já que houve tanto 

entusiasmo por parte dos sócios, unanimemente. Aceita a idéia a 

comissão ficou assim formada: Dr. Joaquim Inácio de Andrade Moreira 

e Dr. José Caponi e Mello, representantes da Sociedade; Dr. Fernando 

José Constanti, Dr. Fredmarck Gonçalves Leão e Dr. José Nogueira 

Leite, como técnicos; e o Padre José Carlos de Lima Vaz, DD Diretor 

da Escola Técnica de Eletrônica da nossa cidade. Tal comissão teria 

amplos poderes para deliberar o que fosse necessário para o bom 

andamento do projeto.
49

 

 

 Os sujeitos mencionados acima ocupavam cargos significativos na cidade 

de Santa Rita. Joaquim Inácio de Andrade Moreira e José Caponi de Mello eram 

advogados de renome na cidade; Fernando José Constanti, Fredmarck Gonçalves 

Leão e José Nogueira Leite, além de professores eram os técnicos que 

desenvolveriam o projeto, e o Padre José Carlos de Lima Vaz, Diretor da Escola 

Técnica de Eletrônica, instituição que prestaria o apoio inicial ao projeto; Vaz 

também era figura religiosa respeitada na cidade e com influências sobre as 

principais famílias locais. Para compreender este processo se faz necessário estar 

atento para as relações de sociabilidade e de influência entre o grupo.  

 A Sociedade de Amigos era um grupo com grande influência dentro da 

cidade, principalmente através de seus membros e dos cargos que eles ocupavam. 

A ideia de trazer uma escola de nível superior na área de telecomunicações era 

para o grupo, também, uma forma de trazer o ‘desenvolvimento’ e o ‘progresso’ 

para a cidade. E para que esse ideal se concretizasse, essa elite usou de toda sua 

rede de influências para conquistar seus objetivos. 

 Durante sua narrativa, o senhor Joaquim Inácio Andrade Moreira, 

relembrando as articulações do grupo para que o projeto saísse do papel, relata 

também a participação do deputado Olavo Bilac Pinto no processo: 
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Entramos em contato com o doutor Bilac Pinto também, e ele apoiou a 

idéia, achou muito boa a idéia, mas falou que nós precisávamos de um 

projeto para apresentar no Ministério da Educação, para criar o curso. 

Nós fizemos aqui um projeto, por nossa conta, com fotografias da 

cidade, fotografias da escola, principalmente da escola de eletrônica, 

fazendo relatórios sobre a localização da cidade, o quê que a cidade 

podia oferecer, que na época era quase nada. E [...] eu levei esse projeto, 

eu levei pessoalmente na residência do doutor Bilac Pinto, que morava 

ali numa casa na Praça, e levei lá para ele, e ele recebeu aquele projeto e 

falou ‘Deixa o projeto ai que eu vou ver, amanhã cedo você passa aqui 

que eu já vi, vou aproveitar hoje à noite eu vou dar uma olhada no 

projeto.’ Ai eu voltei no dia seguinte lá, ele falou ‘Olha, o projeto está 

bom e tudo, só que vocês estão sendo muito modestos. Um projeto 

dessa ordem e principalmente para ajudar a entrada, e ter alguma real 

aceitação no Ministério da Educação, é preciso que vocês realcem a 

verdade, vocês não vão mentir, vocês vão realçar a verdade. [...]’.
50

  

 

 O deputado Olavo Bilac Pinto, político proveniente de família tradicional 

da cidade e já acostumado com os meandros da política, apoiou a ideia, mas 

enfatizou a necessidade do projeto passar por uma mudança. Bilac pediu que o 

projeto fosse melhorado “realçando a verdade”, ou seja, era preciso valorizar 

qualquer ponto positivo que a cidade tivesse a oferecer e disfarçar os dados 

desfavoráveis, para justificar a criação da escola naquele local.  

 

‘Então, por exemplo, se daqui a São Paulo tem trezentos quilômetros, 

vocês vão dizer que tem mais ou menos duzentos. Aquelas fotografias 

que vocês tiraram lá da Escola de Eletrônica, laboratórios que têm 

pouquíssimos equipamentos, vocês vão chamar um fotógrafo e tirar de 

um jeito que apareça lá no fundo assim, aquele monte de equipamentos. 

Vocês não vão mentir, vocês vão mostrar só o que nós temos aqui, mas 

vocês vão realçar a verdade’.
51

 

 

A estratégia pensada por Bilac era de escamotear a realidade, criar uma 

“ilusão” de que havia uma estrutura inicial suficiente para instalação da escola 

naquela cidade. Após reformular o projeto seguindo os conselhos do deputado 

Olavo Bilac Pinto, o mesmo foi encaminhado para o Ministério da Educação e 

aceito.  

Algumas semanas antes da criação do INATEL, a imprensa local já trazia 

várias matérias destacando as ações da Sociedade de Amigos para que a nova 

escola fosse criada. Mais uma vez, a imprensa surge como aparelho 

político/ideológico dessa elite, que busca através de suas ações legitimar seu 
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poder e status dentro da cidade. A imprensa é também o principal aparelho de 

divulgação do projeto INATEL. 

Nesse período, em Santa Rita do Sapucaí, só havia um jornal em 

circulação, o Correio do Sul. Seus exemplares tinham uma tendência 

conservadora, sempre apoiando e enaltecendo as ações da elite local. O Correio do 

Sul era, também, o órgão responsável por noticiar os atos oficiais do poder 

público. Nesse sentido, sua circulação estava atrelada à elite local, provavelmente 

seu principal público, e aos políticos, que utilizavam a imprensa para divulgação 

de suas ações dentro da cidade.  

No estudo realizado por Joana Maria Pedro (1995) sobre a imprensa em 

Desterro no século XIX, a autora aponta alguns caminhos que mostram a relação 

entre a imprensa e a política, além de abordar a relação entre público e privado 

dentro do jornal. Nesse sentido, podemos pensar também no jornal Correio do 

Sul, pois em seu conteúdo estão presentes notícias sobre a política local e as ações 

dos órgãos públicos, mas também existe um número significativo de matérias 

relacionadas ao cotidiano, à higiene, como também, à moral e os bons costumes, 

textos que buscavam estabelecer “padrões normativos” para a população.   

Sendo um espaço destinado principalmente a atender os objetivos da classe 

dominante, o jornal foi o principal meio de divulgação das ideias e ações dessa 

classe em busca da concretização da criação do INATEL na cidade. Em um 

exemplar de 7 de março de 1965, encontramos a seguinte matéria: 
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Imagem 6: Noticia sobre a criação do INATEL
52

 

 

A matéria vem como um dos destaques da primeira página, intitulada 

‘TECOMUNICAÇÕES em Santa Rita do Sapucaí’, chamando a atenção do 

leitor. Através desta, é possível perceber o alinhamento entre as principais 

lideranças políticas da cidade, o texto atribui ao Deputado Olavo Bilac Pinto e à 

Fundação Dona Mindóca Rennó Moreira a viabilização do projeto, contando com 

o apoio dos governos federal e estadual, e sob a responsabilidade dos principais 

membros da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí. A última parte do 

texto mostra o apoio do jornal ao grupo, enaltecendo suas ações e atribuindo ao 

projeto o ‘engrandecimento’ (ou desenvolvimento) da cidade. 

É mencionada ainda, no texto, uma verba ‘especial’ destinada à criação do 

INATEL pelo Governo Federal, e que o Governo do Estado de Minas Gerais 

também auxiliaria o Instituto. O jornal tenta passar certa harmonia, tudo parece 

estar resolvido, mas a mesma nota omite as dificuldades financeiras enfrentadas 

nesse processo.  

O exemplar do jornal Correio do Sul de 21 de março de 1965 é um dos que 

mais chamam a atenção. Uma nova matéria vem como destaque na primeira 

página, com o enunciado ‘Uma realidade o INSTITUTO DE 

TELECOMUNICAÇÕES’ antes mesmo do cabeçalho do jornal, e algumas 
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letras maiúsculas dando uma maior visibilidade e chamando a atenção dos 

leitores. Com uma matéria que ocupava toda a página, intitulada 

‘Telecomunicações funcionará dia 31 deste’ e com pequenos textos que 

compunham um todo, o jornal fez questão de relatar todo o desenvolvimento do 

projeto de criação da nova escola de nível superior, destacando, é claro, a 

participação da Sociedade de Amigos e dos políticos locais.  

Em um dos textos, intitulado ‘Comissão inicia trabalho’, é possível 

perceber a articulação da Sociedade de Amigos e dos professores envolvidos no 

projeto, junto a órgãos ligados ao Governo Federal. A comissão era formada por 

Joaquim Inácio de Andrade Moreira, José Caponi de Mello, Fernando José 

Constanti, Fredmarck Gonçalves Leão, Pe. José Carlos de Lima Vaz e José 

Nogueira Leite. Segundo o jornal, o grupo ‘viaja com destino a Guanabara, onde 

consegue contato com os membros do CONTEL’, no Rio de Janeiro o grupo 

recebe ‘apoio incondicional’ do Ministro Delfim Moreira Junior. A comissão 

apresenta o projeto aos membros do Conselho Nacional de Telecomunicações, 

que recebem bem a ideia e fica então ‘acertada a visita de um membro do 

CONTEL a Santa Rita do Sapucaí’. 

Toda essa movimentação acontece ainda em 1964. A presença de 

santarritenses no cenário político nacional foi importante para o processo de 

criação do INATEL, pois o prestígio e a rede de influências e a filiação partidária 

desses políticos facilitou os trâmites com os governos estadual e federal. Nesse 

período Delfim Moreira Junior e Olavo Bilac Pinto eram nomes fortes e possuíam 

cargos importantes, o primeiro foi Ministro do Tribunal Superior do Trabalho – 

TST e o segundo era presidente do Diretório Nacional da UDN, e viria a ocupar 

nos anos seguintes cargos como o de Presidente da Câmara dos Deputados e 

Ministro do Supremo Tribunal Federal. A relação desses políticos com os 

militares também é importante, facilitando as articulações para que o instituto 

saísse do papel.  

Ainda sobre o Correio do Sul de 21 de março de 1965, o jornal traz outro 

texto, intitulado ‘Representante do CONTEL na ETE’, fazendo referência à 

visita que já havia sido mencionada e tinha como objetivo avaliar as 

possibilidades de instalação do INATEL em Santa Rita. A matéria apresenta o 

seguinte texto: 
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Em dias do mês de outubro do ano de 1964 esta cidade recebeu a visita 

do General Taunay Coelho dos Reis, representando o Almirante Beltrão 

Frederico, Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações, que 

em nome do CONTEL visitou a ETE, sendo homenageado com um 

almoço pelo casal, dr. Francisco Bilac Moreira Pinto. Considerou 

excelentes as instalações da ETE, declarando em Itajubá que Santa Rita 

reunia mais requisitos necessários para a instalação do INATEL. Nesta 

visita o General Coelho dos Reis declara que a ONU poderia financiar o 

projeto, desde que o governo federal se responsabilizasse por uma parte 

das despesas.
53

 

 

A visita à Escola Técnica de Eletrônica tinha por objetivo avaliar as 

instalações e laboratórios da mesma, verificando se esta poderia servir de ‘base’ 

para o funcionamento de um curso superior na área de telecomunicações. Nesse 

período, a ETE já havia se consolidado, possuía uma boa estrutura de ensino, com 

bons laboratórios e certo reconhecimento na região. A visita do General Taunay 

tinha como objetivo legitimar a implantação do INATEL em Santa Rita. 

O que chamou nossa atenção foi a menção feita à ONU, como órgão que 

poderia vir a contribuir financeiramente com o projeto. Mas por que a ONU 

apoiaria a criação de uma escola superior de telecomunicações numa pequena 

cidade do Sul de Minas? 

 Desde a década de 60, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) – agência líder da rede global de desenvolvimento da 

ONU - está presente no Brasil, tendo como principal foco de atuação temas 

ligados ao “desenvolvimento de capacidades, ciência e tecnologia, a 

modernização do Estado e o fortalecimento de suas instituições, o combate à 

pobreza e à exclusão social, a conservação ambiental e uso sustentável de 

recursos naturais.”
54

. Num contexto global de pós-segunda guerra mundial, 

‘desenvolvimento’ muitas vezes estava ligado à tecnologia. 

 Ainda segundo o jornal, a visita de um representante da ONU a Santa Rita 

acontece, mas este ‘arrefece o entusiasmo de alguns’ e considera ‘serem remotas 

as possibilidades de um financiamento imediato da escola pela ONU’. Tal 

representante era o engenheiro José Caicoya, ex-professor de eletrônica do ITA, 

que ao fim da visita, declarou ainda que ‘o Rio de Janeiro teria melhores 

condições para ser favorecido’.  
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Infelizmente não conseguimos encontrar a documentação relativa à visita 

deste representante da ONU, nem mesmo o relatório que possivelmente foi 

encaminhado após a visita. Mas a falta de apoio da ONU mostra que seu 

posicionamento não estava atrelado aos interesses dos militares. É estranho, pois o 

projeto do INATEL estava nos padrões de ‘desenvolvimento’ que a ONU dizia 

apoiar.  

 Em outro texto do jornal, intitulado ‘INATEL é fundado’, é mencionada 

a colaboração da Escola Técnica de Eletrônica para o funcionamento do novo 

instituto: 

 

Com vista a estas necessidades, a Fundação Minadoca Rennó Moreira 

em reunião extraordinária realizada dia 6 de Março delibera fundar o 

INATEL, como entidade autônoma, desvinculada da Administração da 

ETE. Acertando também, com a colaboração do Pe. José de Lima Vaz 

diretor da ETE, o empréstimo de salas e equipamentos.
55

 

 

 Sem dúvida, as redes de influências foram importantes no processo de 

criação do INATEL. Para que o novo instituto fosse criado, como órgão privado, 

era necessário que houvesse uma fundação mantenedora. Criar uma fundação 

mantenedora nesse momento era inviável, pois demandaria muito tempo e 

acabaria inviabilizando a criação do INATEL. É aí que a figura de Olavo Bilac 

Pinto entra em cena, casado com dona Maria do Carmo Moreira Pinto, irmã de 

Sinhá Moreira, Bilac Pinto, como um dos representantes da mantenedora da ETE, 

tomou a decisão de abrigar sob os auspícios da ETE o INATEL. Sendo assim, a 

Fundação Mindoca Rennó Moreira, mantenedora da Escola Técnica de Eletrônica 

“Francisco Moreira da Costa” – ETE, torna-se o órgão responsável pelo novo 

instituto, sem vínculo administrativo, deliberando de imediato sua criação.  

 Essa rede de influências, que tinha Olavo Bilac Pinto como principal 

articulador nesse momento, pode ser percebida também durante a narrativa do 

professor Fredmarck Gonçalves Leão, que ao buscar em sua memória o processo 

de criação do INATEL, relembra a movimentação para resolver o problema sobre 

a mantenedora da nova escola: 

 

Como tinha agora que criar uma mantenedora e levar mais de um ano, 

dois anos e ser reconhecida, tinha que ter um capital, para ter 

credibilidade e ser credenciada perante o Conselho Federal de 
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Educação, hoje Conselho Nacional de Educação. O Doutor Bilac Pinto, 

conhecedor do assunto, tirando um trago de um cigarrinho de palha no 

alpendre da casa da dona Sinhá, de saudosa memória, quer dizer, ele 

dando um traguinho, e o padre Vaz estava junto, que era o diretor da 

ETE, o Doutor Bilac chegou e falou: “Olha, nós vamos criar o Inatel 

dentro da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, que tem capital para 

isso”, ai o padre Vaz falou “Mas doutor Bilac, a ETE não tem dinheiro 

para criar o Inatel”, ele tirando mais uma tragada no cigarrinho falou: 

“Padre, não tem nem dinheiro para tocar o curso da ETE, nós é que 

conseguiremos, então vai ser criado lá. Para facilitar as coisas, para 

depois desligar e criar uma outra Fundação, vamos ganhar um tempo 

com isso”, ai meio contrariado o padre acabou aceitando criar dentro da 

Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira.
56

 

 

 A articulação nos trabalhos envolvendo a criação do INATEL ficava a 

cargo de Bilac Pinto. Um dos principais nomes da política santarritense, Bilac 

Pinto era, nesse período, o grande eixo de ligação entre a cidade e o Governo 

Federal. Membro da UDN – União Democrática Nacional exercia um papel de 

liderança dentro do partido e possuía uma rede de relações muito ampla. Apoiou o 

nome de Castelo Branco no golpe de 1964, e sempre manteve um bom 

relacionamento com o mesmo. Em 1965, Bilac Pinto foi o candidato do Presidente 

Castelo Branco para a presidência da Câmara dos Deputados e venceu.  

A posição política de Bilac Pinto, seu prestígio e grande rede de influência 

política foram decisivos para que o INATEL finalmente fosse criado na cidade de 

Santa Rita do Sapucaí. Sua rede de influências se expressava nas relações locais, 

na política estadual e federal. Com sua intervenção para que o instituto fosse 

criado dentro da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, não havia mais 

empecilhos para o início do funcionamento da nova escola. O jornal também 

destaca a figura de Olavo Bilac Pinto: 

 

Citamos com prazer o nome de Bilac Pinto, que com seu prestigio 

político conseguiu em importantes contatos, apoio das mais altas esferas 

da administração federal. Tomando com grande interesse o projeto, 

empenhou-se junto aos Ministros do Planejamento e da Educação no 

sentido de serem removidos todos os obstáculos. Com sua larga 

experiência autorizou e orientou diversas providências, contribuindo 

com eficiência em todas as gestões realizadas.
57

 

 

 Comumente, a imprensa dava destaque às ações de Bilac Pinto, sempre 

deixando em evidência sua atuação política. Podemos perceber também, não só 
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sua atuação política, mas toda a rede de influências que estabeleceu, garantindo 

seu trânsito dentro do governo estadual e federal, além de sua relação próxima 

com os militares. A imprensa local era uma forte aliada, contribuindo para a 

manutenção do poder e prestígio dessa classe dominante dentro da cidade e da 

região.  

 O jornal Correio do Sul sempre trouxe em seus exemplares notícias ligadas 

ao INATEL. Com a criação do Instituto, em 31 de março de 1965, esse periódico 

passou a trazer várias matérias relacionadas à nova escola, destacando sempre as 

relações com políticos estaduais e federais, além de publicar todos os editais 

emitidos pelo INATEL e omitindo sempre as dificuldades financeiras e crises 

internas. 

 Em um exemplar de 04 de julho de 1965, o jornal apresenta o texto do 

parecer nº 177/65, C.E.Su. (1º grupo), aprovado em 9/4/1965. Neste, consta a 

solicitação de autorização da Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, para a 

‘instalação dos cursos de Engenheiros de Telecomunicações e Engenheiros de 

Operação de Telecomunicações no estabelecimento que acaba de criar sob a 

denominação de Instituto Nacional de Telecomunicações’. O texto traz ainda as 

justificativas para a criação dos novos cursos, salientando a ‘extrema deficiência 

dos sistemas nacionais de telecomunicações’ e enaltecendo as instalações da 

Escola Técnica de Eletrônica, base para os novos cursos.  

 São explicitados vários pontos sobre o INATEL, com referência aos 

benefícios que o instituto traria, como ‘a formação de engenheiros e técnicos para 

os serviços de Governo bem como para empresas privadas de telecomunicações’. 

A participação do Governo Federal sempre surge como um caminho para o 

instituto. Nesse período, a relação entre os militares e alguns nomes da política 

santarritense contribuíram para que projetos e ações que envolvessem a cidade 

tivessem uma maior atenção por parte dos governos estadual e federal.  

A entrada em cena dos militares, a partir do golpe de 1964, de certa forma 

contribuiu para a viabilização dos projetos e interesses da elite dominante. 

Segundo o professor de ciência política, Nilson Borges, durante o regime militar, 

seguindo os preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, as Forças Armadas:  

 

[...] assumiram a função de partido da burguesia, manobrando a 

sociedade civil, através da censura, da repressão e do terrorismo estatal, 
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para promover os interesses da elite dominante, assegurando-lhe 

condições de supremacia em face do social. (BORGES, 2003, p.21) 

 

Ao final do texto publicado pelo jornal, podemos perceber que havia 

dificuldades quanto à estrutura do INATEL e o corpo docente que o integrava: 

 

Não conta, todavia, desde já, o Instituto, com capacidade docente e 

instrumental inteiramente adequados a atender à totalidade das 

atividades propostas, conforme se lê no projeto de regimento 

apresentado. O corpo docente indicado pela Fundação é só necessário 

para o funcionamento inicial dos cursos e constitui-se essencialmente de 

professores em regime de tempo parcial do Instituto Eletrotécnico de 

Itajubá (...) Por esse motivo e por não estarem completos os laboratórios 

para cursos mais avançados, convém limitar a autorização para 

funcionar, no momento, somente o curso de Engenheiro de Operação.
58

 

 

 No texto, que não foi assinado, o jornal fala de um lugar social e se 

posiciona como sujeito atuante na construção dessa memória hegemônica e na 

condição de co-participe do projeto político da elite. O periódico emite um julgo 

de valor a respeito da autorização e ainda traz no fim do texto uma sugestão de 

que deveria ser ‘limitada’ a autorização somente ao curso de Engenharia de 

Operação. 

O funcionamento do INATEL, durante os primeiros anos, limitou-se 

somente ao curso de Engenharia de Operação, um curso com duração de três anos 

e que tinha como finalidade formar, em um pequeno prazo de tempo, profissionais 

capazes de executar as funções de um engenheiro. Os alunos formados como 

engenheiros operacionais não poderiam assinar projetos e exercer plenamente as 

atribuições da profissão, sendo esta uma função permitida somente para 

engenheiros plenos. Só em 1972 que o instituto consegue dar inicio ao curso de 

engenharia elétrica (engenharia plena). No ano seguinte, em 1973, um curso de 

complementação para os alunos formados em engenharia de operação foi criado, 

visando à transformação destes em engenheiros plenos.  

 Como mencionado no texto do jornal, a precariedade na estrutura do 

instituto era um dos principais problemas encontrados nos primeiros anos de 

funcionamento. Nossos narradores, em vários momentos, relembram as 

dificuldades enfrentadas quanto à precariedade do INATEL em seus primeiros 

anos, lembrando que estes são parte da história desta instituição, como sujeitos 
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atuantes dentro deste processo de relembrar. A relação de nossos narradores com 

o instituto é próxima, sendo estes funcionários, professores e ex-alunos, que 

contam e buscam através da memória, a partir do presente, suas experiências junto 

ao INATEL.  

 Durante a narrativa da senhora Rita Rezende Vilela Santiago, a primeira 

secretária do INATEL, ela conta um pouco sobre as dificuldades do instituto nos 

primeiros anos: 

Olha, eram 75 alunos. Para caber era difícil, nós não tínhamos sede, 

então começou a funcionar lá na sede do Tiro de Guerra, em frente ao 

cemitério. Era super deficiente lá, não tinha acomodação direito para os 

alunos, eles não tinham carteira, tinham que por a prancheta no colo 

para poder escrever.
59

 

 

 Como nos conta Dona Rita, o número de alunos da primeira turma era 

grande para o espaço destinado a eles, ainda não existia um local para serem 

realizadas as aulas, tudo funcionava de forma improvisada e precariamente. A 

utilização da sala do Tiro de Guerra, que ficava em frente ao cemitério da cidade, 

era motivo de brincadeira por parte dos alunos, como conta Luis Gomes da Silva 

Júnior, um dos ex-diretores da escola e professor na época: 

 

Eles acabaram conseguindo uma sala do Tiro de Guerra que era em 

frente ao cemitério, lá na [...] o cemitério lá de Santa Rita e aí, quando 

chegava no intervalo né, (risos) os alunos ficavam [...] o pátio era o 

portão do cemitério. Eles chegavam pra gente, falavam “Professor, o 

Inatel é o túmulo pro lado de fora do cemitério, né?” (risos), por que não 

tinha realmente condição.
60

 

 

 É interessante perceber qual a relação dos alunos para com o instituto 

nesse momento, pois apesar de não haver uma estrutura adequada e a precariedade 

ser evidente, os alunos levavam os problemas na brincadeira, ou ainda talvez 

esperando que esse cenário logo mudasse. Mas será que esse levar na brincadeira 

não seria também uma forma velada de reclamar por melhorias? E quem eram 

esses primeiros alunos do INATEL? É interessante pensar isso, pois o número de 

alunos era grande apesar da precariedade física do instituto e de ser um curso que 

acabara de ser criado, ou seja, não havia ainda uma certeza de que o INATEL 

fosse se consolidar. 
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 Os primeiros alunos do instituto vinham de várias cidades e regiões do 

país. A maioria havia participado do vestibular em Itajubá (1963), para o novo 

curso que ainda nem existia. Esses alunos foram convidados pelos professores 

José Leite e Fredmarck para fazerem parte da primeira turma do INATEL, sem 

necessidade de um novo vestibular. É interessante refletirmos sobre isso, pois a 

princípio, esses jovens buscavam uma instituição federal e acabaram ingressando 

em um instituto privado – acreditando que este ainda viria a ser uma instituição 

federal – e que mal tinha condições de funcionar. Talvez o que tenha chamado  

a atenção desses jovens fosse o tipo de curso, ainda uma novidade no país, e a 

escassez de vagas em outras instituições. 

As dificuldades quanto às instalações do INATEL continuaram por alguns 

anos. Algum tempo depois, o instituto conseguiu um prédio para continuar 

realizando as aulas teóricas, mas para conseguir esse novo espaço, foi preciso 

realizar algumas manobras políticas, como conta o senhor Joaquim Inácio 

Andrade Moreira, funcionário do INATEL nos primeiros anos e um dos principais 

membros da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí: 

 

Na época o Governador de Minas, era o doutor Magalhães Pinto, que 

era amicíssimo do doutor Bilac Pinto, eles eram do mesmo partido 

político, da UDN. E eu conversando com o pessoal, nós falamos “Olha, 

nós podíamos até ver se conseguimos com o Governador para tirar essas 

moças que estão aqui”, porque as moças passavam mal, porque 

passavam fome, dependiam da caridade pública, porque nós mesmos 

doávamos, por exemplo, saco de arroz, saco de feijão, para elas se 

alimentarem, e não traziam nada mais para a cidade. As irmãs de 

caridade que cuidavam desse pensionato. Não tinha assim valor nenhum 

para a cidade. Ai conversamos sobre isso, uma ocasião fomos ao Rio de 

Janeiro, e conversei com doutor Bilac Pinto, ele falou “Você faz um 

pedido ao presidente do Educandário Santarritense (que era o dono do 

prédio, que era o Padre José) para fazer um oficio para o Governador, 

pedindo a saída dessas moças, dessas irmãs, para ceder o prédio para 

funcionar a escola, o Inatel”. Ai eu fui lá, conversei com o Padre José, e 

ele falou “Não, faz o seguinte, você mesmo faz o oficio”, eu redigi o 

oficio e entreguei para o doutor Bilac Pinto, ele levou para o 

Governador, daí uns dez dias veio a ordem para mudar as moças daqui, 

as irmãs, levaram para outro lugar e cederam o prédio para nós (pausa), 

quem me entregou a chave lá do prédio foi o Padre José.
61

 

 

 O espaço mencionado era o antigo prédio do Instituto Moderno de 

Educação e Ensino – IMEE, escola que começou suas atividades por volta de 

1906 atendendo a elite local e da região. No início da década de 60, o espaço foi 
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vendido para a igreja, que instalou no local um pensionato para moças, o qual 

funcionou até o momento em que o prédio foi cedido para o INATEL. 

 Mais uma vez, a figura de Olavo Bilac Pinto aparece como articuladora 

desse processo, usando principalmente de sua rede de influências para conseguir a 

transferência das moças para outro lugar, deixando o espaço para o Instituto. A 

figura do Governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, mostra que as 

articulações e o projeto do INATEL não era algo apenas local, mas estavam 

atrelados aos objetivos dos governos estadual e federal. O envolvimento desses 

grupos com o Governo era algo maior que só um projeto da elite. 

É interessante perceber na narrativa a forma como o depoente se refere ao 

local enquanto pensionato “Não tinha assim valor nenhum para a cidade”. Se 

pararmos para pensar, o local tem a mesma lógica de um orfanato, abrigando 

moças que precisavam dessa moradia e assistência. Isso não era importante? Ao 

que parece, para a elite não. O pensionato estava vinculado à Igreja, mostrando a 

relação desta entidade com as articulações da classe dominante. Em uma cidade 

onde os preceitos religiosos, e católicos, eram (e ainda são) muito marcantes, 

qualquer manobra apoiada pela Igreja amenizava a oposição às suas ações. Nesse 

sentido, a Igreja se tornava um forte aliado político e ideológico nas articulações 

da classe dominante dentro da cidade. 

Ainda sobre a fala do senhor Joaquim Inácio, essa também é uma 

representação do pensamento da classe dominante, da qual este fazia parte. Assim, 

podemos perceber que os projetos dessa classe só objetivavam a benefícios 

próprios, excluindo de suas ações a população carente, como era o caso dessas 

moças. A própria criação do INATEL, sempre mencionada por essa elite como a 

grande realização dentro da cidade, só atendia à própria classe. Apesar das 

dificuldades e da estrutura precária nos primeiros anos, a mensalidade do 

INATEL era um fator excludente para a população pobre. As ações desses grupos, 

apesar de sempre serem colocadas como ‘bem da comunidade’, só visavam o 

benefício da própria classe. Infelizmente, não tivemos acesso aos documentos de 

transferência do prédio ao INATEL. Mas sabemos que foi mais uma ação da elite 

local, usando de sua rede de poder e de influência política para realizar seus 

objetivos.   

Após conseguir o novo espaço, as aulas teóricas passam a ser ministradas 

nesse local, onde começou a funcionar também a direção do instituto. A 
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precariedade não mudou muito, pois o local era muito antigo e possuía uma 

estrutura bem fragilizada, como nos conta, durante sua narrativa, o senhor 

Joaquim Inácio: 

 

Era uma escola velha, era um ginásio velho com a parte de cima do 

prédio caindo, o pessoal até chamava de ‘Ninho de Coruja’, e de fato 

era, tinha coruja. Lá tinha, numa ocasião tiramos de lá um macho 

enorme. Mas...não tinha nada, a parte de cima nem podia nem entrar lá, 

era perigoso até entrar.
62

   

 

 Ainda sobre os problemas físicos do prédio, a senhora Rita Rezende 

também diz que:  

 

Mas era só aquela parte da frente. Os alunos tinham que ir, desde o 

começo, lá na eletrônica para usar os aparelhos deles, que num tinha 

nada. Depois começaram a ganhar. Mas no começo não tinha nada 

mesmo. [...] Era uma sala só, e um banheiro, pronto. [...] Era só uma 

acomodação muito simples mesmo.
63

 

 

 A parte da frente, mencionada por dona Rita, faz referência à estrutura 

atual do INATEL, que hoje possui cinco prédios. O prédio onde a escola começou 

foi reformado e atualmente abriga a direção e uma parte administrativa do 

Instituto. Cada depoente busca na memória as lembranças sobre o instituto, dando 

ênfases diferentes para falar sobre a precariedade e as péssimas condições do 

prédio naquele momento. Isso mostra também a experiência de cada um junto ao 

instituto e sua forma de expressar essas memórias a partir do presente.  

 

As memórias são, portanto, experiências historicamente construídas, 

constantemente modificadas, enquanto que cada experiência é, por sua 

vez, uma criação constante da memória, que faz o passado servir para 

fazer o presente e imaginar o futuro. (DOMINGUES, 2011, p.27) 

 

 Como lembra a historiadora Maria do Rosário da Cunha Peixoto, a 

memória tem um caráter ativo na construção histórica e no estabelecimento de 

forças hegemônicas, e: 

 

...como qualquer experiência humana, a memória é também um campo 

minado pelas lutas sociais. Um campo de luta política, de verdades que 
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se batem, no qual esforços de ocultação e de clarificação estão presentes 

na disputa entre os sujeitos históricos diversos, produtores de diferentes 

versões, interpretações, valores e práticas culturais. (PEIXOTO, 2004, 

p.6) 

 

 

Durante a análise da documentação, percebemos que as dificuldades 

financeiras e a estrutura precária da escola eram os principais problemas 

enfrentados nos primeiros anos de funcionamento. Não encontramos nesses 

materiais nenhuma oposição de políticos da cidade, e durante a análise das atas da 

Câmara Municipal, não evidenciamos nesse período, durante a criação do 

Instituto, nenhuma posição política contrária
64

, provavelmente por conta de o 

INATEL ser um projeto da classe dominante. Porém, durante a narrativa do 

senhor Joaquim Inácio, encontramos a oposição de um dos professores da Escola 

Técnica de Eletrônica: 

 

Que havia na época o professor técnico aqui da eletrônica, o diretor 

técnico da eletrônica, chamava-se Padre Alonso, e o Padre Alonso era 

radicalmente contra o Inatel. Não sei por que, ele tinha uma birra 

danada do doutor José Leite, fez até [...] tem até aqui uma cópia de uma 

carta que ele escreveu para o diretório acadêmico do Instituto 

Eletrotécnico, pedindo aos alunos que redigissem alguma coisa que 

soubessem, de alguma coisa contra o doutor José Leite para falarem, 

para escreverem para ele. E nós tivemos até que lutar muito contra isso. 

E [...] (pausa) até chegou ao ponto que o Padre Vaz ficou tão 

incomodado que ele falou “Eu não vou poder continuar apoiando o 

Inatel se eu não tiver um respaldo da direção dos Jesuítas lá em Belo 

Horizonte”, o chefe lá dos Jesuítas na ocasião chamava-se Padre 

Marcelo. E aí o padre Marcelo veio à Santa Rita e o Padre Vaz 

convocou a gente para uma reunião, foi o Padre Vaz, eu e o doutor José 

Caponi de Melo, falando pelo Inatel, é [...] nós dois. E aí, começamos a 

reunião, e o Padre Alonso e o Padre Vaz também. E aí o Padre Marcelo 

chegou lá e falou “Padre Alonso, o quê que o senhor tem contra a 

escola?”, “Tenho contra a escola isso, e aquilo”, que ele achava que o 

doutor José Leite era um subversivo, porque [...] o doutor José Leite na 

época da Revolução foi inclusive chamado para depor no quartel de 

Itajubá, porque tinha sido acusado de subversivo. E o Padre Alonso 

ficou com essa ideia na cabeça (pausa). E fez aquela explanação contra 

a escola, que a escola ia prejudicar a eletrônica que isso, que aquilo.
65
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 Havia uma disputa entre o Padre Alonso e professor José Leite, a qual 

possuía uma conotação ideológica. A acusação do padre de que o professor era 

subversivo mostra um posicionamento político/ideológico, que talvez fosse, 

naquele momento, comum à própria ordem jesuíta. Essa ‘queda de braço’ só foi 

amenizada com a intervenção do superior dos Jesuítas e de Bilac Pinto, 

conseguindo o apoio da ETE. A acusação de que José Leite era ‘subversivo’ é 

interessante, pois o projeto de criação do INATEL, confeccionado por ele, estava 

intrinsecamente alinhado com os interesses militares, que incluíam a 

interiorização dos cursos de nível superior como forma de desarticular os 

movimentos estudantis. Também não encontramos em nossas fontes nenhum 

indício de que José Leite fosse um opositor do regime militar, pelo contrário, tudo 

aponta que este era favorável ao governo civil-militar. 

Sobre essa relação conflituosa, o senhor José Caponi de Melo também 

buscou na memória relembrar este momento, e apontou que, “além do trabalho de 

habilidade, houve uma certa pressão por parte do Bilac, por parte do provincial 

da Companhia de Jesus, para que a direção da ETE concordasse e 

colaborasse”
66

. Em sua narrativa, o senhor José Caponi diz ainda que: 

 

Para criar o Inatel foi preciso o apoio da ETE, da Fundação Dona 

Mindoca. E esse apoio foi conseguido assim, graças ao Bilac, que era 

ligado à Sinhá, que era ligado à família Moreira; graças a Sociedade de 

Amigos e apoio de professores ligados ao projeto e à nossa comunidade. 

Tudo isso ligado ao momento político favorável!
67

  

 

 A fala do narrador expõe todo um cenário de tensões e conflitos que tange 

a criação do INATEL. Colocando-se como parte desse processo, como membro 

da Sociedade de Amigos, ele evidência também a rede de influências que estava 

relacionada à articulação do projeto. Como um projeto de classe, a criação do 

INATEL revela o poder desses grupos, a relação desses sujeitos e sua mobilidade 

dentro de um cenário político nacional, que naquele momento era um regime 

ditatorial. 

 A relação entre essa elite dominante e os militares foi um ponto importante 

no processo de criação do INATEL. Durante o Regime Militar, as instituições de 
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ensino federais de nível superior sofriam um controle ideológico a fim de manter 

o ‘inimigo comunismo’ fora de cena. E nesse momento, o nível superior começou 

a se expandir, principalmente através da iniciativa privada (JÚNIOR; BITTAR, 

2006) e para o interior do país, afastando-se das Capitais, como é o caso do 

INATEL. 

 O período da ditadura militar é um momento em que a tecnologia assume 

uma visibilidade mundial, ou seja, ela está na ordem do dia, acalentada pela 

corrida armamentista e pela guerra fria. O Brasil passou a ver os Estados Unidos 

como ‘modelo’ ou ‘guia’, e tudo o que acontecia com os estadunidenses era 

considerado modelo para os países latino-americanos, que, em sua maioria, 

viviam sobre e égide do capitalismo e acabavam sendo respingados pelas ideas e 

medos causados pela Guerra Fria. (BARBROOK, 2009) 

O golpe de 1964 no Brasil havia sido apoiado pelos Estados Unidos e a 

luta contra o inimigo ‘comunismo’ era o foco do novo regime que se implantaria 

no país. Dessa forma, tudo que estivesse ligado a avanço tecnológico era 

considerado fundamental para o ‘crescimento’ e ‘progresso’ do país, além de ser 

uma arma de vigilância contra o ‘inimigo interno’. 

Essa rede de influências e de poder é parte significativa da relação do 

INATEL com a ditadura militar, que pode ser percebida através da presença de 

vários políticos nesse período. Destacamos assim a formatura da primeira turma 

do Instituto, em março de 1968, que teve como paraninfo o então Presidente da 

República, General Arthur da Costa e Silva. 
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Imagem 7: Solenidade da formatura da primeira turma do INATEL em 1968
68

 

 

Na imagem 7, da esquerda para a direita, está o Padre Marcelo (Provincial 

dos Jesuítas), Rondon Pacheco (Chefe da Casa Civil), Carlos Furtado Simas 

(Ministro das Comunicações), Israel Pinheiro (Governador do Estado de Minas 

Gerais), General Arthur da Costa e Silva (Presidente da República), Fredmarck 

Gonçalves Leão (Diretor do INATEL), General Aurélio Lyra Tavares, General 

Itiberê Gouvêa do Amaral (Comandante da 4ª RM), Dom José D’Ângelo Neto 

(Arcebispo de Pouso Alegre), Padre José Carlos de Lima Vaz (Diretor da ETE), 

Emilio Garrastazu Médici (Chefe do SNI). Aqui, podemos perceber como foi 

importante a relação com os militares, com importantes lideranças do regime 

comparecendo em Santa Rita e mostrando apoio as escolas tecnológicas da 

cidade. 

A solenidade da formatura aconteceu no auditório da Escola Técnica de 

Eletrônica, que possuía um espaço mais apropriado para este tipo de evento, já 

que o INATEL ainda possuía então uma estrutura muito precária. Na imagem, 

percebemos, a partir da disposição dos presentes, a questão hierárquica, com o 

Presidente ao centro em destaque. É interessante também a imagem de Sinhá 

Moreira (já falecida) colocada ao lado da bandeira do Estado de Minas Gerais, 

ficando assim em evidência na foto. Esse evento sintetiza e demonstra a força 
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política da elite local e sua articulação com as instâncias estadual e federal da 

ditadura civil-militar. 

Essas relações que se construíram entre a classe dominante, com políticos 

e membros dos governos Estadual e Federal, foram essenciais nesse momento. 

Segundo a narrativa do professor Fredmarck Gonçalves Leão, a participação de 

Bilac Pinto foi decisiva para conseguir chegar ao Presidente da República: 

 

Através do Doutor Rondon Pacheco, que era o Chefe da Casa Civil e era 

muito amigo do Doutor Bilac Pinto, que conseguimos a entrevista com 

o Presidente Costa e Silva. Ai conversando com ele, ele falou “Olha, 

meu filho também é da parte de Comunicações do Exército, e eu vou 

sim meu jovem, se eu puder eu vou”. Então os formandos ficaram 

entusiasmados com isso, também porque ele deve ter sentindo que era 

oportunidade para desmistificar o que fosse a Revolução. O momento 

também era propicio para poder mostrar para população o que eles 

estavam fazendo. Então, ele aceitou e antes do dia marcado, a segurança 

veio e examinou tudo, queriam saber o discurso escrito, queriam todas 

as coisas.
69

 

 

Além da participação de Olavo Bilac Pinto na articulação em trazer o 

Presidente para ser paraninfo da primeira turma do INATEL, percebemos também 

a relação do governo militar com o setor de telecomunicações, que tinha naquele 

momento uma grande visibilidade seja no cenário nacional como internacional.  

O professor faz uma colocação interessante, segundo ele, esse tipo de 

evento também era uma forma de fazer ver à população que o governo era 

acessível e estava contribuindo para o ‘progresso’ em várias regiões do país. Mas 

na verdade, era um emaranhado de interesses que envolvia ambas as partes. Havia 

uma relação recíproca de apoio entre os políticos mineiros, dos quais muitos eram 

parte ativa da ditadura, como por exemplo, Olavo Bilac Pinto, e o governo militar.  

Em vários momentos, é possível perceber que as ações dessa elite 

santarritense tinha o intuito de desfazer a imagem negativa da ditadura, buscando 

sempre apresentar o regime como caminho para o ‘desenvolvimento’. Em 

contrapartida, os militares apoiavam as ações dessa elite, como no caso do 

INATEL, prestigiando seus aliados civis.  

Em outro momento de sua narrativa, o professor Fredmarck, ainda 

relembrando a formatura da primeira turma e a presença do Presidente, diz que: 
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Quando os alunos se formaram em Engenharia, eles me procuraram e 

falaram “Professor nós gostaríamos de convidar o Presidente da 

República para nosso paraninfo”, que era o General Arthur da Costa e 

Silva. Nós fomos quando ele despachava em Petrópolis e formamos o 

convite. Era o chefe da Casa Civil o Doutor Rondon Pacheco, muito 

amigo do Doutor Bilac Pinto, que nos aquiesceu, e veio à Santa Rita. 

Foi o primeiro paraninfo da turma, Presidente da República. Nós 

tivemos a honra de tê-lo em Santa Rita. E nesta vinda o importante é 

que o acompanhava o General Emilio Garrastazu Médici, chefe do SNI. 

Então na solenidade de formatura da primeira turma do Inatel estiveram 

dois Presidentes da República.
70

 

 

Mais uma vez, aparecem as articulações políticas que envolveram a 

participação do Presidente como paraninfo da primeira turma, que sempre acaba 

tendo certa ênfase durante a narrativa. A satisfação com a presença de dois ex-

presidentes da república mostra qual é o sentimento do narrador, que fala do 

presente, sobre o passado. Assim como os políticos da cidade de Santa Rita, a 

elite local e os professores envolvidos no processo de criação do INATEL 

apoiavam o governo naquele momento, e viam os militares como um caminho 

para o ‘progresso’ e ‘desenvolvimento’ da cidade, buscando neles o apoio para 

suas ações. É possível perceber esse apoio, também, através da imprensa local, 

que em vários momentos publicou matérias que enalteciam a ação do governo 

militar e demonstravam seu posicionamento favorável a este.  

Em um exemplar de O Correio de Santa Rita do Sapucaí, de 18 de agosto 

de 1968, é possível perceber o posicionamento do jornal com relação ao governo 

federal. Com uma matéria de destaque na primeira página, intitulada 

‘MELHORES DIAS PARA TODOS’, em letras maiúsculas para dar maior 

ênfase à matéria, a folha traz o longo texto:  

 

Repetindo as próprias palavras do Apóstolo São Paulo, afirmou 

recentemente o Chefe da Nação: ‘a virtude não viceja na miséria’. 

Referia-se à ideia básica do atual Governo, que é a de encontrar solução 

para os problemas sociais, a fim de ‘tornar o Brasil, de nação rica em 

potencial, em País materialmente rico’. Eis porque os esforços oficiais 

se concentram no grande objetivo nacional, que é o do 

desenvolvimento. A alavanca propulsora da filosofia 

desenvolvimentista é a expansão do mercado interno, para a qual se 

torna imprescindível a elevação do poder aquisitivo do povo brasileiro. 

O progresso do país há de repousar, pois, nas bases de tal filosofia. Um 

progresso humanizado. O desenvolvimento colocado a serviço do 

homem.
71

 

 

                                                           
70 Depoimento de Fredmarck Gonçalves Leão. Concedido ao Centro de Memória INATEL em 

17/03/2010. p. 6. 
71

 Jornal O Correio de Santa Rita do Sapucaí de 18/08/1968, página 01. Acervo Institucional ETE. 



69 
 

 Em vários momentos, o texto traz a palavra ‘progresso’, atribuindo este 

como principal objetivo do governo e a solução para sanar os problemas sociais. 

A ênfase dada a tal discurso mostra que o objetivo do jornal era o de apoiar as 

ações do Governo Militar. Nesse sentido, a palavra ‘progresso’ e a associação da 

fala do presidente com um trecho de um dos livros da bíblia, são significativas. 

Tais atribuições dão destaque e ganham força junto aos leitores, ainda mais em 

uma cidade do interior de Minas, com práticas culturais calcadas nos valores 

religiosos cristãos, e que naquele momento estava encantada com a ideia de 

‘progresso’, enaltecida principalmente pela classe dominante. O texto do jornal 

continua dizendo que: 

 

Esta tem sido a política adotada pelo Governo: assegurar ao trabalhador 

o seu direito á melhoria de salário, concomitante com crescimento do 

país. Fortalecimento da empresa privada, base em que repousa o nosso 

sistema econômico. Estimulo a livre iniciativa como um dos principais 

fundamentos do regime democrático. Em decorrência do Plano de 

Diretrizes Básicas, no sentido de incrementar a produção industrial, 

várias medidas vêm sendo adotadas, como a manutenção de uma 

relativa estabilidade de preços, coibição dos abusos do poder econômico 

e dos benefícios excessivos de determinadas classes, como condição 

essencial para à contenção da infração e a aceleração do 

desenvolvimento.
72

  

 

 A partir daí, o governo Costa e Silva direciona a economia para o 

desenvolvimento econômico e abandona a política de estabilização e contenção de 

gastos públicos do governo anterior. Era a preparação para o “milagre 

econômico”, uma nova meta que usava de “expansão do crédito para o consumo, 

facilitado pelos juros baixos no mercado financeiro internacional, e controle dos 

preços baixos e, sobretudo, dos salários” (NAPOLITANO, 1998, p.27). Em 

consequência, o operariado sofreu com grandes perdas salariais, sendo a classe 

mais prejudicada no processo.  

 O jornal conclui a matéria dizendo que: 

 

Pouco menos de um ano depois do anunciado, esse plano começa a 

colher seus frutos. O Presidente Costa e Silva assumiu um compromisso 

de honra com o povo brasileiro, ao afirmar o seu propósito de acelerar o 

progresso do País dentro da ordem e da lei, o de procurar proporcionar-

lhe ao menos aquele mínimo de bem estar social, que é a inelutável 

exigência da própria dignidade de viver. Compromisso este que já vai 

sendo cumprido, como ficou comprovado em recente pesquisa de 

opinião publica, da qual o nome do Chefe da Nação, pela voz do povo, 
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saiu mais uma vez engrandecida. O povo continua confiando em seus 

atuais dirigentes, na esperança cada vez mais urgente de melhores dias 

para todos.
73

 

 

 A todo o momento o texto enaltece a figura do presidente Costa e Silva e 

atribui a este um caráter de ‘compromisso’ com o país e a população. Tal 

posicionamento do jornal é reflexo da conduta da elite com relação ao governo. A 

rede de influências da classe dominante se refletia na forma como a imprensa se 

posicionava em suas matérias. O apoio ao governo por parte do jornal, nada mais 

é que a posição dessa elite e dos políticos locais. 

 A boa relação com o governo militar também tem seu reflexo em parcerias 

que o INATEL conseguiu. Em 1968, o instituto, através de um convênio com o 

Ministério da Educação e Cultura, recebe uma grande quantidade de 

equipamentos, momento que é também lembrado pelo professor Fredmarck 

Gonçalves Leão, que durante sua narrativa, ao falar sobre a relação com o governo 

militar, diz: 

 

Nós tivemos muita sorte com os militares, eu acho que foi até uma 

época benéfica para nós, no caso do Inatel, porque o assunto de 

telecomunicações é comum no exército, na aeronáutica e na marinha. O 

que nos pedíamos eles nos ajudavam. Nós conseguimos equipamentos 

da marinha. Alguns equipamentos lá do Inatel vieram de sucata da 

marinha. Na época recebemos apoio do exercito, depois conseguimos 

através do Ministério da Educação, embora a escola não fosse federal, 

mas que já gozava de um certo prestigio, lá conseguimos equipamentos 

do Leste Europeu, próximo de setecentos mil dólares. Foi quando nós 

equipamos o Inatel, com osciloscópios, VTVM, uma série de 

equipamentos eletrônicos e outros que vieram do Leste Europeu, através 

de crédito congelado de café, vendido ao Leste Europeu que não 

pagavam, mas poderiam dar equipamentos.
74

 

 

 É interessante pensar a relação que se criou entre o governo federal e o 

INATEL. Sendo uma instituição privada, o INATEL recebeu um grande auxílio 

do governo nos primeiros anos de funcionamento, o que mostra o interesse que os 

militares tinham na tecnologia e telecomunicações nesse período. É claro que a 

relação entre membros da elite santarritense e políticos estaduais e federais 

também contribuíram para que houvesse esse tipo de colaboração.  
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Os planos do governo para educação também influenciaram nessa relação, 

pois já em junho de 1965, o governo militar propõe uma reforma universitária. 

Segundo o historiador Marcos Napolitano:  

 

O Acordo MEC-USAID, como ficou conhecido, encerrava uma 

concepção de educação e universidade que enfatizava a tecnicização do 

aprendizado, fragmentária e específica, destinada prioritariamente às 

necessidades de mão-de-obra do mercado, com pouco espaço para 

formulações intelectuais mais críticas. Além disso, o estimulo à 

privatização do ensino superior incentivou as fundações privadas a abrir 

faculdades. (NAPOLITANO, 1998, p.19) 

 

 A criação de faculdades privadas nesse período aumentou bastante e a 

interiorização destas instituições era um fator importante, pois além de creditar ao 

governo ‘desenvolvimento’ na educação, essas novas faculdades ajudavam a 

dissipar ou fragmentar o movimento estudantil, que naquele momento era a 

principal oposição da sociedade civil ao regime militar.  

 Ao longo do regime ditatorial, o INATEL recebeu visitas de militares e 

políticos ligados ao governo, como Rondon Pacheco, Euclides Quandt de 

Oliveira, General José Antônio Alencastro e Silva, Aureliano Chaves de 

Mendonça, Coronel Haroldo Correa de Mattos, principalmente ao longo da 

década de 70. Nesse período, o INATEL passa por grandes mudanças, tanto na 

estrutura física como na forma de gerenciamento da escola.  

 No ano de 1970, toma posse, como novo diretor do instituto, o professor 

Luis Gomes da Silva Júnior, dando início a um período de constantes tensões e 

também de mudanças para a escola. Com um pensamento bem diferente das 

gestões anteriores, o professor, logo ao assumir, toma como medida reajustar a 

anuidade paga pelos alunos. Até aquele momento o valor pago era como uma 

contribuição, pois havia ainda uma esperança que o INATEL passasse a ser uma 

escola federal. Esse primeiro momento conflituoso com os alunos é relembrado 

em detalhes pelo professor Luis Gomes: 

 

Não tinha condi [...] não tinha a menor condição! Eu falei, bem, o Inatel 

é uma Instituição Privada, negócio de federal acabou. Não vai sair nada 

e o quê que uma Instituição privada precisa pra funcionar corretamente?  

A contribuição paga pelo aluno, tem que cobrir, no mínimo as despesas 

de custeio e pequenos investimentos pra manter a qualidade do ensino, 

esse é o mínimo. [...] Aí, cheguei lá, expus a eles, falei “Olha gente”, 

quando eu entrei na sala, tava todo mundo lá. Falei “Olha, não vim aqui 

dialogar, vim aqui monologar”, né? “Eu vou fazer uma exposição do 
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que é o Inatel, depois vocês discutem e vocês vão dizer se aceitam ou 

não meu plano”. Aí, virei pra eles falei “Olha vocês podem ficar 

tranquilos, vou pedir aí um [...] to pedindo um reajuste de anuidade, vou 

mostrar pra vocês por que, e se vocês aceitarem, não precisa partir pra 

greve, pra violência, pra agitação, nada disso!”. Isso era o quê? 

Comecinho de 70, nós tavamos em plena vigência do AI5 e falei [...] 

falei pra ele “Olha, um telefonema meu aqui pro general aí em Pouso 

Alegre, eu desapareço com quem eu quiser daqui, mais eu (pausa) 

prometo a vocês que jamais vou adotar é [...] um tipo de atitude dessa 

maneira. Então vocês simplesmente vão me dizer se aceitam ou não. Se 

vocês disserem não, nenhum problema. Eu saio daqui e vou lá em 

Brasília, Senhor Ministro, está aqui a chave daquela escola, que ela não 

tem condição de funcionar, ta entregue, tô fora!”.
75

 

 

 É possível perceber aqui a tensão existente entre a nova direção e os 

alunos. O tempo de gestão do professor Luis Gomes já é um ponto a se pensar, 

pois esse fica no cargo de diretor do INATEL de 1970 a 1985, período 

relativamente longo para esse tipo de cargo. Apesar do uso da expressão ditadura 

por alguns depoentes que vivenciaram esse período como professores ou alunos, e 

apesar de haver uma oposição ao longo tempo de gestão do professor Luis Gomes, 

em conversas informais, vários funcionários com cargos nos setores de limpeza e 

manutenção, por exemplo, mencionaram esse período como o mais benéfico para 

essas classes dentro do instituto, com grande aumento de seus rendimentos e 

melhores condições de trabalho. 

  O fato de o professor assumir de forma mais concreta o caráter privado do 

INATEL vinha em conformidade com as políticas para o ensino superior do 

Governo Federal. O que chama atenção é o tom autoritário e de ameaça em sua 

fala, deixando clara sua relação próxima com os militares, de forma mais 

especifica, da cidade de Pouso Alegre. Nesse ano, o comando militar de Pouso 

Alegre estava nas mãos do coronel Arthur do Valle Freitas. Talvez a certeza de 

impunidade preconizada pela Lei de Anistia
76

, o tenha encorajado ao se referir à 

prática do assassinato como recorrente durante a ditadura e a assumir seu próprio 

poder de fazer “desaparecer” pessoas. 

Até esse momento, as dificuldades financeiras ainda eram grandes, 

segundo o próprio professor Luis Gomes, os professores estavam há 

aproximadamente seis meses sem receber salário, uma condição que havia em um 
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primeiro momento sido aceita pelos próprios professores para que a escola 

pudesse funcionar.  

 As redes de influência e a relação com o poder de Estado ainda eram o 

principal caminho na busca por melhorias para o INATEL. Como o instituto era 

um órgão privado, a obtenção de recursos diretos por parte do governo federal era 

algo extremamente complicado. A saída encontrada era principalmente a 

prestação de serviços ao governo, pois o instituto conseguia, através desses 

contratos, angariar recursos públicos para a escola. É o que diz o professor Luis 

Gomes: 

 

[...] quando o Aureliano foi Governador que era meu amigo particular, 

independentemente de ser um Governador que nós fomos 

contemporâneos, trabalhamos juntos na Prefeitura, na época eu era 

estudante, tudo mais e o Governador, ele ajudou um pouco através de 

prestação de serviço do Inatel.  Por que eu pedi, quando assumi a escola, 

né, que fui...e ele depois se tornou Governador, falei com ele. Falei 

“Olha Aureliano, você agora vai me ajudar a implantar a escola lá 

assim-assado”. Ele falou pra mim “O Luis (pausa), você vai lá, olha as 

escolas, os famosos grupos escolares da época, né, olha as escolas lá do 

Estado, você vai ver, ta tudo caindo aos pedaços, os alunos assentado no 

chão, carteira deles são caixote, agora você imagina se eu vou dar 

dinheiro lá pra sua escola, que merece, que tem tudo, mas o quê que vão 

fazer comigo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos direto, não tem 

como te arranjar recurso. Mais você vai arranjar uma forma lá de prestar 

serviço pro estado, nós contratamos a fundação e dali então vocês vão 

ter recurso”. E foi, aonde a gente sugeriu pra ele a implantação do 

sistema de TV aqui no Sul de Minas, né. Um projeto, ele tinha a 

intenção de trazer o sinal de Belo Horizonte até aqui, né, toda a região 

do Sul de Minas. Esse projeto, (pausa) o Inatel participou dele e depois, 

hoje é a famosa EPTV que chegou até Varginha e depois fez 

distribuição por aqui e nós implantamos e fazíamos a manutenção do 

sistema, com isso, a gente conseguiu bastante recurso.
77

 

 

Essas relações políticas acabaram contribuindo para a consolidação do 

Instituto, que começou a ganhar prestígio nesse período. Através dos recursos 

obtidos com a prestação de serviços e parcerias, e o grande aumento nas 

mensalidades pagas pelos alunos, o instituto conseguiu construir novos prédios, 

comprar equipamentos adequados e melhorar o corpo docente, com a contratação 

de novos professores com especialidades na área. De uma instalação que contava 

apenas com um prédio extremamente precário, o INATEL possui atualmente uma 

estrutura que conta com cinco prédios, além do espaço destinado aos esportes e 

lazer, grande parte dos quais foi construída ao longo das décadas de 70 e 80. 
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 A documentação analisada nos revela que as pessoas envolvidas no 

processo de criação e posteriormente gestão do INATEL eram comprometidas 

com a ditadura militar, não só por apoiá-la em seus discursos e ações, mas 

também por manterem estreitas relações políticas e pessoais com ministros, 

secretários e com o executivo.  

Aqui, podemos pensar e entender melhor o INATEL não só como um 

projeto de classe, mas como algo maior que estava atrelado aos interesses dos 

governos estadual e federal, e que se constituiu como caminho para a classe 

dominante, com a participação de professores vindos de Itajubá, através da rede 

de influências desses grupos, a atribuírem à cidade uma nova imagem, ligada à 

tecnologia. O INATEL, assim como a ETE, é um espaço feito pela e para a elite, 

caracterizando-se ao longo dos anos como lugar de prestígio e status social para 

essa classe. 

 A década de 70 e o início de 80 foram anos significativos para uma nova 

realidade na cidade. Foi nesse período que começaram a surgir em Santa Rita 

algumas empresas de pequeno e médio porte na área de produção de componentes 

eletrônicos, e em seus quadros de funcionários e diretores estavam presentes ex-

alunos do INATEL e da ETE
78

. Nesse período, a cidade passa a ter uma nova 

imagem, voltada totalmente para a tecnologia, lançando a denominação “O Vale 

da Eletrônica”.  
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CAPÍTULO III 

O ‘FÉRTIL’ VALE DA ELETRÔNICA 

 

 

 O presente capítulo busca discutir a construção de uma nova imagem para 

a cidade de Santa Rita do Sapucaí, a partir do surgimento da nomenclatura ‘O 

Vale da Eletrônica’. Nesse sentido, buscamos compreender quais os sujeitos 

envolvidos nesse evento, quais seus interesses e as relações que se configuram a 

favor da articulação de uma nova imagem ligada à tecnologia e às permanências e 

rupturas envolvidas nesse processo. 

 Com a criação da Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco Moreira da 

Costa’, em 1959, e do Instituto Nacional de Telecomunicações, em 1965, a cidade 

de Santa Rita do Sapucaí passa a ter uma relação muito próxima com a educação 

tecnológica. Com o crescimento e consolidação dessas instituições a cidade 

passou a produzir um número significativo de mão de obra especializada na área 

de eletrônica e telecomunicações. Consequentemente, alguns alunos formados 

nestas escolas passaram a buscar a criação de negócios próprios atuando nessa 

área, e fazendo surgir na cidade várias pequenas empresas no ramo 

eletrotecnológico. 

 O surgimento do Vale da Eletrônica, nada mais é do que a continuação de 

um projeto de classe, o qual começou com a criação das referidas escolas, e que 

conduz a busca por progresso a uma nova etapa: a instalação de empresas que 

suportem a mão de obra gerada e deem visibilidade para essas instituições de 

ensino e para a cidade. O objetivo desses grupos era transformar a cidade, dando a 

ela uma nova imagem, incorporando à suas ações o ‘desenvolvimento’ e 

‘progresso’ para Santa Rita.  

O movimento para formação de empresas na área tecnológica na década de 

70 foi favorecido pelos incentivos que o Governo Militar disponibilizava para 

empresas desse setor, que naquele momento contribuíam para o desenvolvimento 

de uma política de defesa nacional implementado pelo regime civil-militar. 

O ‘combate’, por parte dos militares, ao desnível tecnológico que o país 

possuía – e que de certa forma ainda possui – tinha como pressuposto a defesa da 

soberania nacional. Os anos 70 marcam um momento de grande expansão do 

mercado brasileiro na área tecnológica, com contribuição efetiva do governo 
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militar, os equipamentos eletrônicos e a informática passam a ser um importante 

campo para a indústria nacional. O interesse do governo por esse setor se dava por 

uma perspectiva militar, tecnológica e econômica. (SIMIQUELI, 2008) 

Envolvida diretamente neste processo em Santa Rita, na metade da década 

de 80, é criada a denominação Vale da Eletrônica, que ao mesmo tempo em que 

estabelece uma nova imagem para a cidade, também legitima e dá visibilidade às 

empresas e escolas tecnológicas que já haviam sido criadas.  

 A imprensa, nesse período, tem um papel diferente do que vimos até 

agora. A partir de 1974, o periódico ‘O Correio de Santa Rita do Sapucaí’ muda 

de forma sutil o seu formato e conteúdo. Traz um número muito grande de 

anúncios publicitários do comércio local e, até mesmo em períodos eleitorais, 

propagandas de candidatos políticos. As notícias que antes davam destaque as 

ações de grupos locais dentro da cidade já não são tão recorrentes, e a elite passa a 

figurar através das notas sociais de aniversários ou fúnebres, que normalmente se 

destinavam sempre a pessoas dessa classe.  

O jornal passa a trazer muitas notas ligadas aos tramites do poder 

legislativo, resoluções, decretos e editais. As notícias sobre a cidade e as ações da 

elite local acabam quase não tendo nenhum espaço, porém, quando saíam, eram 

destinadas à primeira página. Apesar das mudanças em seu conteúdo, o jornal 

ainda continuava sendo de propriedade do senhor Ivo de Carvalho.  

 Durante nossa leitura desse periódico, percebemos também que o processo 

de criação da nomenclatura ‘Vale da Eletrônica’ não recebeu quase nenhuma 

atenção. Nas poucas matérias que encontramos referentes ao Vale da Eletrônica, o 

principal enfoque era direcionado às indústrias que foram surgindo nesse período 

na cidade e que tinham entre seus sócios ex-alunos da ETE e INATEL.  

Em um exemplar de 22 de fevereiro de 1986, o Correio de Santa Rita do 

Sapucaí traz na primeira página a matéria intitulada ‘No Vale do Sapucaí o Vale 

da Eletrônica’, em que destaca a criação, em 1977, da empresa Linear: 

 

Idos de 1977. Era apenas uma ideia que poderia sair vitoriosa ou não, 

mas o engenheiro Carlos Frutuoso, autor do projeto, tinha uma 

confiança em si mesmo e foi avante. Deixou sua carreira de professor e 

investiu em seu sonho uma Industria Eletrônica no fértil Vale do 

Sapucaí. Entrevistando o nosso amigo Alex’- Ander Capistrano, eis o 

que pode concluir. Era um grupo formado por antigos do INATEL: 

Carlos Frutuoso, Dovanir, Robson Gaudino, Calil e o próprio Alex. 

Reuniram-se, discutiram a ideia; considerando boa, foram à luta. O 
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então Deputado Francisco Bilac Pinto deu seu inteiro apoio ao 

empreendimento e mais, contando com ajuda incondicional do Pe. Raul 

Laranjeiras, espírito esclarecido e diretor da ETE, foram ao Governador 

de Estado, Aureliano Chaves. Queriam que o Governador proibisse a 

importação de similares, por que o que estava querendo o valoroso 

grupo era instalar em nossa cidade nada menos do que uma fábrica de 

[receptores] de TV, contando com a mão de obra qualificada formada 

em nossas escolas, bem como dispor do Laboratório da ETE. Isto foi o 

principio de uma longa história, que culmina no sucesso atual da firma 

Linear.
79

 

 

 Chama atenção à referência feita ao Vale do Sapucaí, que é uma 

denominação utilizada comumente no meio acadêmico para se referir ao Sul de 

Minas. O próprio IBGE não utiliza essa nomenclatura, mas sim uma classificação 

de microrregiões, que seriam: Baixo Sapucaí, Médio Sapucaí e Alto Sapucaí, 

totalizando 69 cidades, formando o que seria então o Vale do Sapucaí. (NATALI, 

2011) A utilização desse termo é interessante, pois em 1986, a denominação Vale 

da Eletrônica já tinha sido criada e havia ganhado, no ano anterior, destaque em 

grandes meios de comunicação, mas no jornal não é dado nenhum destaque, 

ficando somente atribuído ao título essa referência. A adjetivação “fértil” pode ser 

compreendida como lugar de esperanças e expectativas positivas, no sentido 

também de atrair novos investimentos.  

 Outro ponto importante no texto é a presença de um grupo de ex-alunos do 

INATEL ,que são os fundadores da empresa Linear, e sua articulação com o 

deputado Francisco Bilac Pinto, juntamente e com o clérigo da cidade, o Padre 

Jesuíta Raul, professor da ETE, buscando um posicionamento junto ao governo 

estadual que favorecesse a nova empresa da cidade. Mais uma vez, a rede de 

influências e o poder de políticos e membros da elite local surgem como caminho 

para realização dos objetivos dessa classe. Além disso, os envolvidos na criação 

da empresa eram membros desta mesma elite, o que mostra o comprometimento 

dessa classe com a questão tecnológica na cidade. O Governador Aureliano 

Chaves mantinha um bom relacionamento com membros dessa classe dominante. 

Em 1979, em visita ao INATEL, o mesmo inaugurou o auditório que leva até hoje 

o seu nome. 

 É interessante pensarmos na forma como a imprensa local se posicionava 

em relação ao Vale da Eletrônica. Por que não houve uma maior divulgação ou 
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atenção desse periódico sobre o assunto? O que sabemos, segundo os materiais 

pesquisados, é que essa nova imagem criada para a cidade de Santa Rita, partiu do 

então vice-prefeito Paulo Frederico de Toledo: 

 

Preocupado em gerar empregos na cidade desde a época em que ainda 

era vice-prefeito, Paulinho ‘Dentista’ Toledo encarou como bandeira a 

industrialização de Santa Rita do Sapucaí, no setor de eletrônica. Seu 

amigo Vicente Antônio Mateveraldi, da MPM Propaganda, grande 

agência de publicidade de São Paulo, acreditou no projeto e sugeriu que 

a região começasse a ser chamada de ‘Vale da Eletrônica’. A expressão 

caiu no gosto popular, das escolas e dos empresários locais, que 

divisaram aí a possibilidade de atrair novas empresas para a região.
80

 

 

 A ideia de atrair novas empresas para a cidade também era um ponto 

benéfico para as escolas, pois trazia a possibilidade de estágios e empregos para 

seus alunos. O projeto do Vale da Eletrônica teve um forte apoio da ETE e do 

INATEL. No caso do segundo, a figura do professor Navantino Dionízio Barbosa 

Filho, que em 1985 passa a ser diretor do instituto, foi um importante aliado na 

busca por consolidar essa nova imagem para a cidade. Durante sua narrativa, o 

professor Pedro Sérgio Monti conta sobre essa relação entre a Prefeitura e o 

INATEL: 

E foi um processo sempre de colaboração, como por exemplo, aquele 

momento em que o Paulinho dentista resolve definir ou, descobrir qual é 

a vocação de Santa Rita. Ele senta com o colega e amigo dele, Professor 

Navantino, Diretor do Inatel na época e falou, ‘não, a vocação de Santa 

Rita é eletrônica!’ Tem as escolas, tem as firmas que estão se 

instalando, isso foi por volta da primeira, metade da década de oitenta, 

acho que em oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro Navantino foi 

Diretor de (Pausa) oitenta e cinco a noventa, então foi na segunda 

metade e eles então resolvem fazer aquela feira pra poder descobrir o 

quê que tem. Onde que a feira acontece? No Ginásio do Inatel. Então foi 

uma parceria do Inatel com a Prefeitura na época a primeira feira e a 

partir dali, as coisas aconteceram. O Paulinho lança o Projeto Vale da 

Eletrônica, teve a felicidade de apoiar essa ideia!
81

 

 

 A relação entre o INATEL e a Prefeitura possibilitou a organização de 

uma feira tecnológica, que tinha como objetivo divulgar as empresas que já 

estavam instaladas na cidade, sendo também um incentivo e chamariz para que 

outras empresas viessem para Santa Rita. Apesar da imprensa local não dar 

destaque para o desenvolvimento desse projeto em torno do Vale da Eletrônica, 
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outros periódicos e meios de comunicação se interessaram e começaram a 

divulgar várias matérias sobre a cidade. 

 A I Feira das Indústrias de Santa Rita do Sapucaí, realizada no ginásio 

poliesportivo do INATEL, organizada pela Prefeitura, empresas locais e o 

instituto, foi um momento para consolidar a denominação Vale da Eletrônica e 

avaliar a repercussão e aceitação que essa teria. Os nossos materiais nos indicam 

que a feira teve uma ótima aceitação e acabou ganhando destaque em grandes 

periódicos e meios de comunicação. Podemos considerar que as relações com o 

poder e as redes de influências construídas em torno do INATEL e dos políticos 

locais tenham possibilitado a divulgação da ideia de Vale da Eletrônica nos meios 

de comunicações de maior expressão. 

 Antes de analisarmos os materiais que circularam nas mídias sobre o Vale 

da Eletrônica na época, precisamos destacar alguns aspectos importantes do 

processo. Mesmo apesar de esse novo projeto ainda seguir a ideia de ‘progresso’ e 

‘desenvolvimento’ que já vinha com a criação das escolas, e ideologicamente não 

haver grandes mudanças nessa nova empreitada, os sujeitos envolvidos no projeto 

são outros. As articulações passaram a ter um caráter de políticas públicas, mais 

voltadas para a economia da cidade, e buscaram ainda uma supremacia do urbano, 

em prol da consolidação de uma economia urbana que não se opusesse ao rural.  

 O país também passa nesse momento por importantes mudanças, que 

refletem as ações dos diferentes sujeitos envolvidos nesse processo. O final da 

década de 1970 e o início de 1980 marcam um momento de intensa 

movimentação política no país na luta pela democratização.  

 Cresce a crítica ao chamado ‘milagre brasileiro’, que foi o crescimento 

econômico no Brasil entre os anos de 1969 e 1973, e tinha como base a: 

 

exploração da classe trabalhadora submetida ao arrocho salarial e às 

duras condições de trabalho e a repressão política; a ação do Estado 

garantindo a expansão capitalista e a consolidação do grande capital 

nacional e internacional;  e a entrada maciça de capitais estrangeiros na 

forma de investimentos e empréstimos. (HEBERT, 2006, p.13-14) 

 

 O ciclo de crescimento do ‘milagre econômico’ entra em declínio e se 

torna um modelo econômico esgotado. A partir de 1973, com o impacto da crise 

do petróleo e a forte crise mundial, e com a recessão em 1982, a economia 

brasileira entra colapso, chegando ao auge com o anúncio do general-presidente 
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João Figueiredo a respeito da incapacidade do país de fazer frente às suas dívidas. 

(SILVA, 2007, p.254) 

 Aqui, faz-se necessário pensar na conjuntura política, econômica, social e 

cultural pela qual o país passava para entendermos melhor as relações que se 

articularam em torno da cidade de Santa Rita do Sapucaí e a respeito da imagem 

do Vale da Eletrônica. Apesar da crise enfrentada pelo país a partir de 1982, a 

cidade de Santa Rita do Sapucaí recebe apoio dos governos Estadual e Federal 

para o projeto do Vale da Eletrônica. Os sujeitos evolvidos e suas ligações 

políticas podem evidenciar também as relações partidárias que se firmaram em 

prol desse projeto.  

 Durante o bipartidarismo político, os únicos partidos em atividade eram o 

ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro). No caso de Santa Rita, os principais nomes da política local, como 

Olavo Bilac Pinto, estavam ligados ao ARENA, partido oficial do Governo 

Militar. O MDB representava uma oposição consentida e único partido de 

oposição em Santa Rita, onde tinha nas figuras políticas de Ronaldo Carvalho e 

Rogério Rennó seus principais representantes. Vale lembrar que a oposição 

política moderada nesse momento deve-se também à forte repressão política então 

existente.  

Nas eleições de 1976, Ronaldo Carvalho e Rogério Rennó são eleitos 

prefeito e vice-prefeito da cidade. Já nas eleições de 1982, com o bipartidarismo 

fora de vigor, Rogério Rennó é eleito prefeito de Santa Rita do Sapucaí sob a 

legenda do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), partido 

originado do MDB. Esses posicionamentos políticos nos ajudam a compreender 

as relações que se constroem em torno do projeto do Vale da Eletrônica. 

Através da análise de nossa documentação, percebemos que o prefeito 

Rogério Rennó e o vice-prefeito Paulo Frederico Toledo (PMDB) foram os 

articuladores do projeto Vale da Eletrônica, contando com o envolvimento de 

nomes como o do Deputado Estadual e vice-líder do PMDB Ronaldo Carvalho, 

que se empenhou para que o projeto tivesse uma boa repercussão e recebesse 

apoio do governo. 

 Para entender melhor como foi feita a divulgação do projeto Vale da 

Eletrônica na mídia, analisamos algumas matérias publicadas ainda em 1985. Em 

21 de outubro de 1985, o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria 



81 
 

intitulada ‘Na velha cidade de Minas, o moderno Vale da Eletrônica’. Em um 

texto longo, o periódico traça o caminho percorrido pela cidade, que perpassa a 

criação das escolas ligadas à área tecnológica até a criação do Vale da Eletrônica. 

 

[...] Aqui, nesse núcleo urbano de 160 anos, ruas estreitas, costumes 

centenários e orgulhoso ar interiorano, está nascendo o ‘Vale da 

Eletrônica’. Essa é, pelo menos, a certeza de 17 fábricas, de pequeno e 

médio porte, instaladas, em sua maioria, em salas, garagens, porões e 

galpões improvisados, ou em prédios especiais recém-construídos. 

Oferecendo já em seu surgimento, cerca de dois mil empregos – metade 

dos empregos industriais da cidade – e um recolhimento de ISS à 

prefeitura, em torno de Cr$ 230 milhões, elas acreditam que os motivos 

para um rápido desenvolvimento desse ‘Vale’ são muito concretos. (...) 

O Surgimento do ‘Vale da Eletrônica’ em Santa Rita do Sapucaí não é 

um simples acaso. As três escolas em funcionamento – a Escola Técnica 

de Eletrônica, desde 1959, o Instituto Nacional de Telecomunicações, 

desde 1965 e a Faculdade de Informática, desde 1978 – formaram e 

acumularam, através dos anos, um conhecimento de alta tecnologia que 

a cidade nunca aproveitou até 1977, quando a primeira indústria do 

setor se instalou no município. Hoje, quando as 17 indústrias em 

funcionamento na cidade já conseguem se estabilizar, todos são 

unânimes em reconhecer que essas escolas, seus laboratórios e 

equipamentos são os principais responsáveis pelo surgimento desse pólo 

de eletrônica no País.
82

 

 

 O destaque em um grande periódico de circulação nacional é significativo 

e positivo, tanto para a cidade com sua nova imagem, quanto para as indústrias e 

escolas. São mencionadas, pelo jornal, as instalações das primeiras empresas, que 

se acomodavam em lugares improvisados até conseguirem se realocar de forma 

adequada. Boa parte das novas indústrias e fábricas foram criadas por ex-alunos 

da ETE e INATEL.  

É mencionada também a Faculdade de Informática – FAI, criada em 1971 

(o ano de 1978, citado pelo jornal, é referente ao inicio do curso de Tecnólogo em 

Processamento de Dados, que em 1997 se transformou no curso de Ciência da 

Computação), conhecida hoje como Centro de Ensino Superior em Gestão, 

Tecnologia e Educação, instituição privada, mantida pela Fundação Educandário 

Santarritense, foi mais um projeto da elite local, que cada vez mais via o ensino 

tecnológico como caminho para o progresso e desenvolvimento da cidade. O 

contraste entre o antigo e o novo ao se referir à cidade, contribui para a ideia da 

necessidade de progresso e tecnologia na busca do desenvolvimento.   
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 Quanto à criação de uma nova instituição de ensino superior na cidade, a 

iniciativa partiu dos advogados e professores, Francisco Ribeiro de Magalhães e 

Antônio Teixeira dos Santos. O professor José Geraldo de Souza afirma que: 

 

A ideia da criação da Faculdade de Administração de Empresas de 

Santa Rita do Sapucaí (depois Faculdade de Administração e 

Informática - FAI) nasceu, no final dos anos 60, do anseio de alguns 

professores secundaristas locais que tinham dois argumentos principais 

para seu sonho: as evidências do desenvolvimento industrial do sul do 

Estado de Minas Gerais, ao longo do eixo da rodovia federal Fernão 

Dias (São Paulo - Belo Horizonte); a continuidade e extensão do projeto 

da Escola Técnica de Comércio mantido, àquela época, pela Fundação 

Educandário Santa-Ritense com o curso técnico de Contabilidade. A 

idéia foi colocada no papel na forma de um projeto de criação da 

faculdade elaborado com a colaboração da direção do Inatel e com 

sugestões técnicas da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. [...] Os colaboradores e 

incentivadores do projeto encheram-se de entusiasmo e puseram-se ao 

trabalho de instalar, provisoriamente, a faculdade e de iniciar a 

construção de suas instalações, tudo através de movimentos 

arrecadadores de dinheiro e doações, na comunidade e de pessoas 

ligadas a ela, e de empréstimos bancários facilitados por conterrâneos 

influentes. Durante o segundo ano de funcionamento, a faculdade já 

pôde instalar-se em seu prédio e, no terceiro ano, antes mesmo de 

formar a primeira turma, o Conselho Federal de Educação publicou o 

ato de reconhecimento da nova instituição. (SOUZA, 2000, p.113) 

 

 A criação da nova instituição surge também como um projeto da classe 

dominante. Os ‘conterrâneos influentes’ mencionados são, provavelmente, os 

mesmo políticos e líderes locais que participaram e colaboraram também na 

criação da ETE e INATEL. As redes de influência e o poder desses nomes foram 

os principais recursos para que estas instituições de ensino saíssem do papel e 

contribuíssem para a construção de uma imagem ligada à tecnologia na cidade. 

 Ainda sobre a matéria do jornal O Estado de São Paulo, é mencionado, no 

texto, a existência de uma maior arrecadação em termos de impostos, que a 

prefeitura passa a ter com a instalação das empresas na cidade, além da criação de 

novos empregos. Esse crescimento na renda do município e a visibilidade que o 

Vale da Eletrônica dava para as escolas da cidade eram os propulsores para que a 

prefeitura investisse cada vez mais na ampliação e criação de novas empresas.  

Em uma matéria do jornal Microeletrônica, intitulada ‘Nasce em Minas 

Gerais o nosso ‘Vale da Eletrônica’’, de outubro de 1985, o periódico fala das 

escolas e empresas que contribuíram para a formação do Vale, mas menciona 
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também um ponto interessante, referente aos incentivos dados pela Prefeitura para 

a vinda e ou criação de novas empresas na cidade: 

 

Afirmando que já conta com o sinal verde do INDI – Instituto de 

Desenvolvimento Industrial de MG, do BDMG, do COETEL, 

PRODENCE e da regional mineira da ABINEE, Paulo Toledo 

acrescenta que a Prefeitura está desapropriando uma área de 200.000 m
2
 

dentro de seu perímetro urbano. Aos empresários de fora ela pretende 

fornecer o terreno (lotes a partir de 5.000 m
2
), franquia de 1 ano no 

aluguel de um galpão industrial (ou por tempo a combinar), serviços de 

infra-estrutura mais mão-de-obra básica com todos os encargos sociais 

pagos. Além disso, o ISS cobrado pelo município é de apenas 2% (e não 

4%), as empresas serão isentadas do IPTU e receberão todas as 

facilidades na instalação das redes de telefonia e telex.
83

 

 

 Acima, podemos perceber o apoio de órgãos importantes, como também o 

empenho da prefeitura, através da isenção e redução de impostos, para o 

desenvolvimento do Vale da Eletrônica. A valorização da nova imagem que 

estava sendo criada dependia fundamentalmente da instalação de novas empresas 

na cidade, o que aumentaria o orçamento municipal, além de gerar novos 

empregos.  

 Havia também uma importante parceria entre a Prefeitura e as escolas 

(ETE, INATEL e FAI), principalmente quanto ao incentivo para que os alunos 

formados viessem a constituir novas empresas. Em uma carta redigida pela 

Prefeitura para ex-alunos do INATEL, podemos perceber melhor essa relação: 

 

Meu prezadíssimo ex-aluno do INATEL, 

Em primeiro lugar, a expressão de nossa alegria por tê-los, ainda que 

por poucos dias, novamente em nosso convívio. Como deve ser de seu 

conhecimento, a chamada GRANDE IMPRENSA (Jornal do Brasil, 

Jornal O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Jornal Micro-Eletrônica, 

TV GLOBO, TV MANCHETE, etc.) tem dado grande ênfase ao Projeto 

‘Vale da Eletrônica’, que estamos implantando em Santa Rita do 

Sapucaí. Basicamente o Projeto é um esforço do Governo Hélio Garcia 

e do Governo Rogério Rennó, a nível de município, de implantar 

projetos na área de Telemática em nosso município que já consta com 

26 empresas do gênero. Este é um convite muito especial, que pode, 

quem sabe, mudar o rumo de sua vida ou de sua família. Nós o estamos 

convidando à vir somar a nós. Entre no melhor negócio do mundo: O 

SEU!! Estímulos financeiros estão sendo dados a nível de governo 

Estadual. Por parte do município você terá todo apoio necessário. Este 

convite é extensivo a todos os empresários que queiram se instalar no 

‘Vale da Eletrônica’. Por fim, permitam-nos um trocadilho: ENTRE 

                                                           
83

 Jornal Microeletrônica de outubro de 1985. Página 3. Acervo particular de Leda Maria Carneiro 

Toledo. 



84 
 

PARA O SEU NEGÓCIO, NÓS BANCAMOS, VOCÊ FICA NO 

VALE!
84

 

 

 Essa carta era enviada pela Prefeitura aos ex-alunos do INATEL, o que 

possivelmente também era comum com os estudantes da ETE e FAI. Há toda uma 

preocupação na redação do documento, visando sempre enaltecer o projeto e 

associar a este um caráter legitimador, dando ênfase aos benefícios oferecidos às 

empresas que se instalassem na cidade. A visibilidade que a mídia estava dando 

naquele momento à Santa Rita também era um fator utilizado para chamar a 

atenção dos possíveis novos empresários. A carta redigida pela Prefeitura não 

estava datada, mas pelo número de empresas citadas no texto, é possível atribuí-la 

ao ano de 1986.  

 No ano de 1986, a cidade de Santa Rita recebeu a visita do Ministro das 

Ciências e Tecnologia Renato Archer, que vinha para conhecer o ‘Vale da 

Eletrônica’. O jornal Sul da Geraes, periódico noticioso da cidade de Pouso 

Alegre – MG, em 07 de fevereiro de 1986 traz a matéria intitulada ‘Ministro 

Renato Archer descobre o Vale da Eletrônica’. Segundo o texto: 

 

Na visita, Renato Archer estava na Faculdade de Administração, 

Informática, na ETE ‘Francisco Moreira da Costa’ e INATEL, onde fez 

contatos com professores, diretores e estudantes das áreas de eletrônica 

e telecomunicações. Na Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, 

vereadores e o Presidente da Câmara, Clariston Vitor, entregaram o 

título de Cidadão Santarritense ao Ministro Renato Archer, que declarou 

por ser o mais novo cidadão de Santa Rita, o Vale da Eletrônica terá o 

atendimento necessário para acelerar os projetos desenvolvidos na área 

da eletrônica
85

 

 

 A presença do ministro reforça o apoio dado pelo governo militar às 

instituições de ensino da cidade. Esse apoio prometido pelo ministro não era algo 

incomum. Na época, o Governo Federal buscava, ou melhor, importava boa parte 

dos equipamentos elétricos e eletrônicos de países como China e Japão
86

. A 

possibilidade de produzir esse tipo de tecnologia era muito interessante para o 
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Governo, pois haveria uma redução significativa nos custos destes materiais, o 

que tornava as empresas de Santa Rita um ótimo investimento.  

Por essa razão, a parceria entre Prefeitura e Governos facilitava a vinda de 

empresas para a cidade, além de disponibilizar, através das escolas, uma mão de 

obra capacitada para atender à demanda na área. Na verdade, era uma parceria que 

integrava Prefeitura, Governos Estadual e Federal, além das escolas – ETE, FAI e 

INATEL, dando ao Vale da Eletrônica uma estrutura para seu crescimento.  

 

 

Imagem 8: Visita do Ministro Renato Archer ao INATEL
87

 

 

Na imagem 8, da esquerda para a direita, identificamos o Deputado 

Ronaldo Carvalho, o Diretor do INATEL, Navantino Dionizío Barbosa Filho, o 

vice-prefeito Paulo Frederico Toledo, o presidente da FINATEL, Adonias Costa 

da Silveira, o Ministro Renato Archer, o professor Fredmarck Gonçalves Leão e o 

Prefeito Rogério Rennó. 

Essas articulações que se criaram em torno da nova imagem voltada para a 

tecnologia eram fruto de uma rede de interesses que ligava esses setores. Em um 

texto publicado pelo jornal Estado de Minas, em 04 de novembro de 1987, 
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intitulado ‘Café cede espaço no Sul de MG para o Vale da Eletrônica’, essa 

estruturação entre escolas e o poder público chama atenção: 

 

É a integração mais perfeita entre a escola, a indústria e o poder público 

– definiu o secretário de Ciências e Tecnologia do Estado, José Ivo 

Gomes de Oliveira, ao abrir a III Feira Industrial de Santa Rita do 

Sapucaí, que aconteceu na cidade nos últimos quatro dias da semana 

que passou. [...] Com uma política agressiva para atrair novas indústrias, 

Paulo Frederico explica que oferece toda a infra-estrutura para a 

instalação de novos empreendimentos, que, de repente, deixam a 

poluição de São Paulo e se acomodam às margens do verde do Sul de 

Minas. ‘Além disso, damos isenção do IPTU por 10 anos, enquanto o 

Estado facilita mais ainda as coisas dando uma carência para o ICM de 

seis meses, durante quatro anos.
88

 

 

 Os benefícios financeiros oferecidos no Vale da Eletrônica são também 

associados à imagem de uma vida mais tranquila em uma cidade pequena do 

interior. Destaca-se a qualidade de vida associada a uma saúde melhor para quem 

desfruta do ar puro interiorano. O texto mostra, novamente, a participação do 

Governo na expansão e difusão do Vale da Eletrônica, e a articulação entre 

Prefeitura e Estado para facilitar a criação ou vinda de novas empresas e indústrias 

para a cidade. 

 Durante nossas pesquisas, encontramos o periódico ‘O Jornal de Santa 

Rita’, que foi criado de início como um jornal escolar, pelo senhor Rubens 

Francisco de Carvalho, mas que posteriormente passou a ter uma distribuição 

mensal para a cidade de Santa Rita. Com um caráter noticioso, a publicação trazia 

matérias sobre acontecimentos da cidade de Santa Rita, e o Vale da Eletrônica foi, 

nesse período, um dos principais destaques em suas edições. No exemplar de 

fevereiro/março de 1986, noticiando sobre o desenvolvimento do Vale da 

Eletrônica, o jornal traz a matéria intitulada ‘Vale da Eletrônica no Jornal 

Nacional’: 

 

E o ‘Vale da Eletrônica chegou finalmente ao ponto máximo de 

divulgação, na voz de Cid Moreira, no Jornal NACIONAL de sábado, 

dia 8 de março. Mais de 60 milhões de brasileiros souberam da 

existência de importante polo eletrônico no Sul de Minas Gerais, 

precisamente em Santa Rita do Sapucaí. O Prefeito Rogério Rennó, não 

escondendo seu contentamento, falou a reportagem de O JORNAL, mas 

atribuiu grande parte do êxito do projeto ao Vice-Prefeito Paulo 

Frederico. Segundo Rogério Rennó, o conhecido Paulinho Adami, 
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presta como Vice-Prefeito um serviço inestimável à Comunidade e 

eleva o nome de Santa Rita do Sapucaí em todos os rincões do Brasil.
89

 

 

 Chegar às redes de televisão em pleno sábado e em horário nobre era, 

naquele momento, realmente o ponto máximo de divulgação para o Vale da 

Eletrônica. Para os envolvidos no projeto, a matéria exibida pela rede Globo, na 

voz de seu principal jornalista televisivo, era o que faltava para que o Vale da 

Eletrônica se fortalecesse como polo tecnológico. A televisão brasileira, desde seu 

início, sempre foi um forte veiculo publicitário que seguia o padrão comercial 

norteamericano, na década de 1980 era um dos principais meios publicitários, 

caminho muitas vezes utilizado para interesses econômicos e políticos. 

(MATTOS, 2002)   

 É preciso levar em conta que ‘O Jornal de Santa Rita’ era um periódico 

que tinha grande relação com a Prefeitura, o que influenciava diretamente na 

forma como este se posicionava em relação ao Vale da Eletrônica. Seu 

proprietário, Rubens Francisco de Carvalho, era assessor da Prefeitura, sendo o 

braço direito do então Vice-Prefeito Paulo Frederico Toledo. Em sua narrativa, o 

senhor Rubens fala dessa ligação e o impacto que a mídia trouxe para o 

desenvolvimento do Vale da Eletrônica: 

 

Eu assessorei o Paulinho em todos os momentos [...] Saiu uma matéria a 

nível nacional no jornal da Manchete e quando o pessoal da Globo viu 

essa edição do jornal da Manchete,  também veio aqui e fez uma matéria 

muito ampla. Aquilo realmente foi de arrepiar os cabelos de todo 

mundo! Mas o Cid Moreira, falando do Vale da Eletrônica, o Vale do 

Silício do Sul de Minas, foi realmente um negócio violento! Não 

demorou cinco ou seis dias, eu estava na prefeitura em minha sala que 

as vezes ficava depois das cinco horas, pra adiantar serviço porque 

durante o dia  eu fazia o serviço da prefeitura, mexia com jornal, aquele 

negócio todo. [...] Tocou o telefone, aí foi quando eu atendi, eu já tava 

meio empolgado com o Vale, eu falei assim, ‘Prefeitura Municipal de 

Santa Rita do Sapucaí, O Vale da Eletrônica’ e a pessoa que havia feito 

a ligação, disse assim pra mim, ‘mas nasci gente aí?’ Eu fiquei meio 

sem graça, será que é trote isso? Eu falei ‘nasci sim! Porquê?’ Ele falou 

assim, ‘mas é impressionante! Estou vendo essa cidade, nunca ouvi falar 

em Santa Rita, agora de repente todo mundo falando em Santa Rita do 

Sapucaí o Vale da Eletrônica!’ Eu falei ‘mas quem é que está falando, 

por favor?’ Ele disse assim ‘é o ministro da Ciência e Tecnologia, 

Renato Archer’.  Quando ele falou aquilo, eu até parei. Falei, nossa! Aí 

tomei um fôlego, falei ‘pois não seu ministro!’ Nessa eu ainda estava 

duvidando se era verdade ou se era trote. Por via de dúvidas falei assim 

                                                           
89

 O Jornal de Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí fevereiro/março de 1986, página 1. Acervo 

particular de Leda Maria Carneiro Toledo. 



88 
 

‘pois não seu Ministro, à sua disposição!’, ‘Eu gostaria muito de 

conhecer o Vale da Eletrônica!’Aí falei ‘será um prazer pra nós!’.
90

 

 

 A narrativa do senhor Rubens traz toda a movimentação e exposição que o 

Vale da Eletrônica sofreu pela mídia naquele momento, buscando em sua 

memória detalhes de uma conversa com o ministro Renato Archer, que viria a 

visitar a cidade alguns meses depois, como resultado da grande visibilidade que o 

Vale da Eletrônica vinha recebendo nos grandes meios de comunicação. Ainda em 

sua narrativa, o senhor Rubens conta como o grupo se movimentou para receber o 

ministro: 

 

Aí como tinha acabado de acontecer a Feira Industrial de Santa Rita do 

Sapucaí há uns dois, três meses antes do buum do Vale da Eletrônica, o 

Navantino sugeriu ao Paulinho que no dia da visita do Ministro, o Inatel 

se incumbia de refazer aquela feira com as empresas de Santa Rita, da 

região, porque quando o Vale da Eletrônica surgiu, existia em Santa 

Rita a Linear e a Leucotron estava começando, a Eletrovale do Zé 

Carlos, (pausa) tinha umas cinco empresas aqui. Eu sei que reuniram 

essas cinco ou seis empresas mais umas de Itajubá que haviam 

participado também, então foi montada a feira novamente, para que o 

Ministro visse o potencial do Vale. Quer dizer, tinha o Stand da FAI, da 

ETE, do Inatel, da Associação Industrial, Associação Comercial e tudo 

mais. Eu sei que deu pra fazer um trabalho bom. E o Ministro veio 

realmente e toda a assessoria dele, esteve aqui a Globo, o SBT, a Band e 

a Record. Deu a maior coletiva! Então quando foi no outro dia já 

começou aparecer fleches da visita do Ministro ao Vale da Eletrônica. 

Aí foi que aconteceu a coisa mais importante de tudo, o Vale da 

Eletrônica, Santa Rita era pouco conhecida, estava começando, depois 

da matéria do Cid Moreira, depois da visita do Ministro, aquele 

programa da Globo, Globo Ciências,  quando ele fez uma puta de uma 

matéria no Inatel.
91

 

 

 A visita do ministro Renato Archer era o momento para que o projeto 

‘Vale da Eletrônica’ ganhasse impulso e finalmente se desenvolvesse. Podemos 

perceber que a participação do INATEL e das escolas nesse momento foi 

importante. O professor Navantino Dionizio Barbosa era então Diretor do 

INATEL, e foi um dos principais parceiros da Prefeitura no projeto. A I Feira 

Industrial de Santa Rita do Sapucaí aconteceu em agosto de 1985, reunindo as 

primeiras empresas criadas na cidade, além de estandes das escolas e do comércio 

local.  
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Imagem 9: Convite da I Feira Industrial de Santa Rita do Sapucaí
92

 

   

 

 A ideia de reorganizar a Feira para a visita do ministro também se 

constituía em uma estratégia para divulgação da mesma. Como mencionado por 

nosso narrador, a visita do ministro trazia consigo uma ampla divulgação por 

parte da grande imprensa e mídia em geral, sendo esse o momento ideal para 

divulgar ao máximo os trabalhos desenvolvidos pelas escolas e empresas que 

compunham o Vale da Eletrônica. Essa estratégia foi de grande eficiência, pois 

todas as matérias que se seguiram a visita do ministro deram ênfase à importância 

das escolas no projeto, e as empresas que já integravam o Vale tiveram grande 

destaque.  

 Outra estratégia adotada pelos envolvidos na Feira Industrial durante a 

visita do ministro foi a de dar volume ao evento, colocando não só as empresas de 

Santa Rita e os stands das escolas, como também empresas da cidade de Itajubá, 

criando certa ilusão de que o Vale da Eletrônica já possuía várias empresas, 

número que na verdade girava em torno de quatro ou cinco. O convite também foi 

estendido à população da cidade, cuja presença contribui para a legitimação e 

aceitação da nova imagem para a cidade. 

Ainda sobre a visita do ministro Renato Archer, a revista ‘Minas em 

Revista’, de março de 1986, trouxe a matéria intitulada ‘O Vale da Eletrônica 
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recebe a visita do ministro Renato Archer’. O texto traz o percurso feito 

durante a visita e o discurso do ministro, que disse: 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia visita esta hospitaleira e próspera 

cidade de Santa Rita do Sapucaí, por motivos que faço questão de 

deixar bem claros. Com suas 20 indústrias pequenas e médias de 

informática e eletrônica, que dão mais de 1.100 empregos diretos, e com 

suas 3 escolas de eletrônica, que formam 330 especialistas por ano, 

Santa Rita do Sapucaí é uma prova vigorosa de dois fatos. Primeiro: O 

Brasil tem uma nítida política de informática, que vem sendo 

implementada com empenho e determinação. Segundo: Esta política 

está dando certo. E a correção desta política se faz sentir na 

descentralização dos êxitos alcançados, como no apoio a empresas de 

todos os tamanhos. Apoio que se traduz na garantia da oportunidade, do 

mercado e do estímulo necessário. O sucesso de Santa Rita do Sapucaí, 

esse ‘Vale do Silício brasileiro’, demonstra o erro em que incorrem 

aqueles que ainda tentam discutir se a Lei de Informática está ou não 

está consolidada. A Lei de Informática está consolidada sim. E se não 

fosse verdade, nós não estaríamos aqui hoje.
93

 

 

 O Governo, como lhe era conveniente, aproveitou-se da repercussão que o 

Vale da Eletrônica vinha tendo para legitimar seu poder e suas ações. O 

movimento que desencadeia na Lei de Informática, mencionada por Renato 

Archer, começa em 1984, com a discussão no Congresso Nacional sobre a 

institucionalização da política de informática (SIMIQUELI, 2008). Em outubro do 

mesmo ano, é aprovada a Política Nacional de Informática – PNI, Lei 7.232/84, 

que em seu artigo 2º traz o seguinte texto: 

 

“Art. 2º A Política Nacional de Informática tem por objetivo a 

capacitação nacional nas atividades de informática, em proveito do 

desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da 

sociedade brasileira, atendidos os seguintes princípios: 

        I - ação governamental na orientação, coordenação e estímulo das 

atividades de informática; 

        II - participação do Estado nos setores produtivos de forma 

supletiva, quando ditada pelo interesse nacional, e nos casos em que a 

iniciativa privada nacional não tiver condições de atuar ou por eles não 

se interessar; 

        III - intervenção do Estado de modo a assegurar equilibrada 

proteção à produção nacional de determinadas classes e espécies de 

bens e serviços bem assim crescente capacitação tecnológica; 

        IV - proibição à criação de situações monopolísticas, de direito ou 

de fato; 

        V - ajuste continuado do processo de informatização às 

peculiaridades da sociedade brasileira; 

        VI - orientação de cunho político das atividades de informática, 

que leve em conta a necessidade de preservar e aprimorar a identidade 

cultural do País, a natureza estratégica da informática e a influência 

                                                           
93

 Revista ‘Minas em Revista’. Ano VII; número 26. Março de 1986, páginas 12 e 13. Acervo 

particular de Leda Maria Carneiro Toledo. 



91 
 

desta no esforço desenvolvido pela Nação, para alcançar melhores 

estágios de bem-estar social; 

        VII - direcionamento de todo o esforço nacional no setor, visando 

ao atendimento dos programas prioritários do desenvolvimento 

econômico e social e ao fortalecimento do Poder Nacional, em seus 

diversos campos de expressão; 

        VIII - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e 

técnicos para a proteção do sigilo dos dados armazenados, processados 

e veiculados, do interesse da privacidade e de segurança das pessoas 

físicas e jurídicas, privadas e públicas; 

        IX - estabelecimento de mecanismos e instrumentos para assegurar 

a todo cidadão o direito ao acesso e à retificação de informações sobre 

ele existentes em bases de dados públicas ou privadas; 

        X - estabelecimento de mecanismos e instrumentos para assegurar 

o equilíbrio entre os ganhos de produtividade e os níveis de emprego na 

automação dos processos produtivos; 

        XI - fomento e proteção governamentais dirigidos ao 

desenvolvimento de tecnologia nacional e ao fortalecimento econômico-

financeiro e comercial da empresa nacional, bem como estímulo à 

redução de custos dos produtos e serviços, assegurando-lhes maior 

competitividade internacional.”
94

 

 

 O artigo acima aponta para a centralização e controle por parte do Governo 

sobre o ensino e produção de tecnologia no país (ou seja, o controle sobre o Vale 

da Eletrônica). Isso evidencia mais uma vez os interesses que envolveram as 

articulações entre a Prefeitura de Santa Rita e os governos, Estadual e Federal, no 

desenvolvimento do Vale da Eletrônica, facilitando e incentivando a instalação 

das novas empresas na cidade. 

 Aos pensarmos os vários fatores que possibilitaram a instalação de 

empresas em Santa Rita nesse período, temos alguns fatores importantes como: 1) 

há, nesse momento, uma política de descentralização por parte do Governo, como 

mencionada pelo próprio Ministro Renato Archer; 2) a existência de mão de obra 

qualificada e abundante, proveniente das escolas locais; 3) o empenho da gestão 

pública, com destaque para a ação do vice-prefeito Paulo Frederico Toledo, em 

trazer novas empresas para a cidade, facilitando a instalação das mesmas. 

Paralelamente a tudo isso, existe uma articulação em busca de classificar todos 

esses empreendimentos industriais, que foram sendo criados como parte de um 

novo pólo industrial denominado Vale da Eletrônica, com um discurso estratégico 

que legitimava essa nova imagem para a cidade de Santa Rita.  

 Como um projeto de classe, o Vale da Eletrônica atendia aos interesses da 

classe dominante, que possuía os recursos necessários para investir e criar 
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empresas na área de eletrônica. Além dos proprietários, a mão de obra 

especializada também era composta por uma elite, em sua maioria formada pelas 

escolas tecnológicas da cidade, espaços destinados à classe dominante. Dessa 

forma, a população pobre era excluída desse processo e não tinha nenhum 

benefício com a instalação das empresas, que gerava poucos empregos destinados 

a esses grupos. A possibilidade destes em ascenderem via educação tecnológica 

também era muito difícil, pois as instituições de ensino eram particulares e caras. 

 Durante sua visita, o Ministro Renato Archer busca fortalecer esse 

discurso em torno do Vale da Eletrônica e chega a exagerar no número de 

indústrias, citado por ele como 20, que, na verdade, ainda eram muito poucas no 

período de sua vinda à cidade, mas demonstra o interesse e o apoio do Governo 

Federal em prol do Vale da Eletrônica.  

 A propaganda da imagem de Vale da Eletrônica foi o principal caminho 

para a construção dessa nova imagem para a cidade. Tendo a Prefeitura à frente 

desse projeto e contando mais uma vez com o apoio de membros da elite e 

políticos locais, o projeto pôde ser desenvolvido e ganhar grande visibilidade 

através principalmente dos meios de comunicação, como a grande imprensa e as 

redes de televisão.  

 Sua divulgação não se restringe mais à imprensa local, como no período 

anterior de criação da ETE e INATEL. O papel da imprensa está então também 

atrelado às relações com o poder e às redes de influências que se articularam junto 

aos políticos locais, estaduais e federais, numa movimentação que tinha como 

objetivo o desenvolvimento de políticas públicas na área tecnológica. A 

propaganda era utilizada como estratégia, associada a um discurso tecnológico 

que utiliza os principais meios de comunicação para sua divulgação, assim o Vale 

da Eletrônica se apresenta como um projeto da classe dominante ligado também 

aos interesses dos governos Estadual e Federal, mas ao mesmo tempo procura 

converter-se em um projeto comum à sociedade santarritense.  

 Apesar de ser uma nova imagem para a cidade, o Vale da Eletrônica, assim 

como as escolas criadas anteriormente, vem para atender os interesses da classe 

dominante. As empresas que se instalaram durante o desenvolvimento do Vale da 

Eletrônica eram de propriedade de ex-alunos do INATEL e da ETE, que em sua 

maioria eram filhos de advogados, médicos, políticos, comerciantes, membros da 

elite local e que se alinharam aos projetos dessa classe. Dessa forma, o projeto 
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Vale da Eletrônica atendia principalmente aos interesses da elite, que podia 

investir na criação de empresas com privilégios dados pela Prefeitura, como a 

redução dos impostos.  

 A criação do Vale da Eletrônica expressou mais um momento da 

articulação dos poderes locais, estadual e federal envolvidos em um mesmo 

projeto político em termos nacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa, intitulada ‘Memória, Cultura e Poder: a cidade de 

Santa Rita do Sapucaí entre os anos de 1959 e 1985, procurou fazer uma reflexão 

sobre Santa Rita do Sapucaí-MG, abordando a movimentação social, política, 

econômica e cultural presentes na cidade nesse período. Apontando mais uma vez 

para o que nos lembra Déa Fenelon, de que uma pesquisa não é um estudo 

paralelo do social, do cultural, do econômico, do político, mas sim um estudo que 

leve em conta todas essas dimensões, sem compartimentação nem subordinação 

ao econômico, é desse modo que entendemos a história social. (VIEIRA; 

PEIXOTO; KHOURY, 2004, p.18).  

O objetivo desta pesquisa foi compreender como uma cidade no Sul de 

Minas Gerais, que entre as décadas de 50 e 60 era reconhecida pela sua produção 

de leite e café, se apresenta nas décadas seguintes como o Vale da Eletrônica. Para 

compreender a construção desse discurso tecnológico, nossa análise girou em 

torno do processo de criação da Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco Moreira 

da Costa’ e do Instituto Nacional de Telecomunicações, das redes de influência e 

poder, local, regional e nacional, que se construíram em torno do projeto de 

criação destas instituições de ensino, bem como as mudanças que estas escolas 

trouxeram para a cidade, desembocando na criação da imagem do Vale da 

Eletrônica. 

A movimentação das classes dominantes em busca do ‘progresso’ e 

‘desenvolvimento’ para a cidade percorrem toda a pesquisa. Através das ações de 

grupos da elite santarritense, foi possível identificar as articulações em busca de 

melhorias para a cidade, voltadas para a área da educação tecnológica e que 

tinham como objetivo atender somente aos interesses dessas classes dominantes, 

excluindo a população pobre desse processo.   

 A participação dos governos estadual e federal foi um ponto importante 

nas relações e articulações em torno da criação das escolas em Santa Rita. A 

ditadura militar, apoiada por essa elite santarritense que se movimentava em torno 

dos projetos de criação das escolas, acabou sendo um ponto chave para que a 

cidade de Santa Rita do Sapucaí criasse e consolidasse na década de 80 a imagem 

de Vale da Eletrônica. A relação de nomes da política local, como Olavo Bilac 
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Pinto e seu filho Francisco Bilac Moreira Pinto, juntamente com as altas esferas 

do Governo Militar, possibilitaram uma movimentação política que contribuísse 

para o ideário tecnológico que passou a fazer parte dos interesses de alguns 

grupos dessa elite local.  

 A criação da Escola Técnica de Eletrônica, em 1959, foi o início de um 

processo que se consolidou na cidade em torno da educação tecnológica. Em 

1965, é criado o Instituto Nacional de Telecomunicações, seguindo o ideário de 

‘progresso’ e ‘desenvolvimento’ que se atrelava a tecnologia. A partir da criação 

do INATEL, é possível perceber de forma mais clara que a criação das escolas e o 

ideário tecnológico que se constrói na cidade era algo maior, um projeto da classe 

dominante e que estava intrinsecamente ligado, durante a ditadura, aos interesses 

dos governos militares.   

 É importante destacarmos também que, ao longo desta pesquisa, algumas 

dificuldades foram se apresentando. A utilização dos acervo Institucional da ETE 

e do Centro de Memória INATEL nos remeteu a um amplo número de 

documentos e de tipos variados. No caso dos jornais, que foi o material abordado 

com maior frequência durante todo o trabalho, o problema enfrentado foi a falta 

de periódicos com orientações políticas diversificadas que possibilitassem uma 

maior reflexão sobre as disputas locais. Os periódicos analisados estavam ligados 

às classes dominantes, e intrinsecamente aos projetos desses grupos, não havendo 

nenhum tipo de posicionamento contrário nesses materiais. Ou seja, não 

encontramos uma imprensa de oposição às classes dominantes. Ao mesmo tempo 

esse foi um dado importante, pois ao verificar que os periódicos da época tinham 

a mesma orientação política da classe dominante, ajuda a compreender a força e o 

poder dessa elite. 

 Os depoimentos orais disponíveis nos acervos são talvez o tipo de material 

que trouxe maiores dificuldades para nossa análise. Existe uma política por partes 

das citadas escolas em trabalhar com a construção de uma memória institucional, 

que privilegia durante as narrativas um enaltecimento dessas instituições e acabam 

por dar voz somente a alguns poucos sujeitos. A maior parte dos depoimentos é de 

pessoas que exerceram ou exercem cargos de diretores, professores ou funções 

ligados à direção. Isso torna as narrativas muito fechadas. 

 Poucos depoimentos fugiram a essa premissa do institucional, mas foi 

possível perceber que mesmo os depoentes que não possuíam nenhuma relação 
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com as instituições, em suas narrativas não apresentaram nenhum posicionamento 

contrário ou negativo à criação ou atuação das instituições de ensino na cidade. 

 Nessa trajetória de pesquisa foi constante o cuidado para não se deixar 

prender nas malhas dessas memórias e realizar um estudo a contrapelo, como 

propõe Walter Benjamin (1994). 

 Outro ponto importante referente aos depoimentos orais foi a dificuldade 

encontrada em colher novos depoimentos de moradores da cidade. Existe um forte 

receio por parte da população pobre em falar sobre essas instituições ou sobre a 

política do período pesquisado. Na maioria das vezes, as pessoas conversavam 

conosco, contavam suas histórias e o que pensavam sobre aquela conjuntura 

histórica, mas não se dispunham a ceder seus depoimentos de maneira formal. 

Essa dificuldade acabou prejudicando nossa análise sobre os diferentes sujeitos da 

cidade, sua atuação e seu posicionamento com relação aos projetos que a classe 

dominante articulou nessa época. 

 Santa Rita do Sapucaí se desenvolveu entre as décadas de 60 e 80 

buscando construir uma nova imagem voltada para a tecnologia. O que 

procuramos evidenciar é que essas mudanças não eram para todos, atendiam aos 

interesses de uma elite dominante que procurava através de suas ações legitimar 

seu poder e seus status dentro da cidade.  

 Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para o debate historiográfico 

e que desperte novas reflexões sobre a cidade de Santa Rita do Sapucaí, bem 

como do Sul de Minas, ampliando o debate sobre a memória, cultura, economia, 

política e sobre os diferentes sujeitos que fazem parte da história desta região. 

  

 

 

 

 

 

 



FONTES CONSULTADAS 

 

 

a) Acervo Centro de Memória Inatel: 

 

Jornal Correio do Sul (1960-1967) 

Jornal O Correio de Santa Rita do Sapucaí (1968-1986) 

Atas de Reunião da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí 

Atas de Reunião do Clube Feminino da Amizade 

Acervo Fotográfico 

Projeto de criação do INATEL 

Depoimentos Orais:  

 

- Fredmarck Gonçalves Leão 

Data e local de nascimento: 15 de outubro de 1931, Lorena – SP. 

Engenheiro Eletricista pelo Instituto Eletrotécnico de Itajubá - 1957 

Trabalhou no Inatel de Abril de 1965 a Outubro de 1989 

Ocupando os cargos de Professor e Diretor (2º Diretor do Inatel) 

 

- Luís Gomes da Silva Júnior 

Data e local de nascimento: 06 de março de 1931, Itajubá, MG. 

Engenheiro Eletricista pelo Instituto Eletrotécnico de Itajubá - 1954 

Trabalhou no Inatel de Abril de 1965 a Fevereiro de 1983 

Ocupando os cargos de Professor e Diretor (3º Diretor do Inatel) 

 

- Pedro Sérgio Monti 

Data e local de nascimento: 05 de Dezembro de 1953, Pedralva – MG. 

Técnico em Eletrônica pela ETE – Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco 

Moreira da Costa’ e Engenheiro Elétrico pelo Inatel. 

Trabalha no Inatel desde 1977 – atualmente. 

Ocupando os cargos de Professor, Diretor do Inatel (6º Diretor do Inatel), Diretor 

Executivo da Finatel, Pró-Diretor e Assessor. 

 

- Rita Rezende Vilela Santiago 

Data e local de nascimento: 17 de Maio de 1937, Itajubá- MG. 

Trabalhou no Inatel de Abril de 1965 a Setembro de 1966 

Ocupando o cargo de Secretária (1ª Secretária do Inatel) 

 

- José Caponi de Melo 

Local de nascimento: nascido em Bueno Brandão – MG. 

Advogado e Professor da cidade de Santa Rita do Sapucaí 

Membro da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí e Presidente em 

alguns anos. 
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- Luis Carlos Lemos Carneiro 

Data e local de nascimento: 12 de Agosto de 1945, Santa Rita do Sapucaí – MG. 

Técnico de Refrigeração / Ex-atleta profissional (Futebol) e Cinegrafista 

 

 

 

- Rubéns Francisco de Carvalho 

Data e local de nascimento: 07 de Junho de 1944, Careaçu – MG. Faleceu em 

2013. 

Administrador de Empresas pela FAI e Fundador do Jornal o Vale da Eletrônica 

Foi membro da Sociedade de Amigos de Santa Rita do Sapucaí e atuou na década 

de 80 como secretário da Prefeitura Municipal. 

 

 

- Joaquim Inácio Andrade Moreira 

Data de nascimento: 28 de Abril de 1933, Santa Rita do Sapucaí – MG. Faleceu 

em 2012. 

Advogado, Juiz e Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Foi 

Presidente da Sociedade dos Amigos de Santa Rita do Sapucaí por vários anos. 

 

 

b) Acervo Institucional Escola Técnica de Eletrônica ‘Francisco Moreira da 

Costa’ 

 

Jornal O Correio de Santa Rita do Sapucaí (1968-1987) 

Acervo Fotográfico 

 

 

c) Acervo Particular de Leda Maria Carneiro Toledo 

 

Jornal O Estado de São Paulo (1985) 

Jornal Microeletrônica (1985) 

Jornal Sul das Geraes (1986) 

Jornal Estado de Minas (1987) 

O Jornal de Santa Rita (1986) 

Revista Tendência (1986) 

Revista ‘Minas em Revista’ (1986) 

Convite da I Feira Industrial de Santa Rita do Sapucaí 

Carta da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí aos ex-alunos do INATEL 
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d) Arquivo da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí 

 

Livro de Atas de Reunião (1962-1970) 

Código de Posturas do Município de Santa Rita do Sapucaí 

 

e) Arquivo do Cartório Eleitoral de Santa Rita do Sapucaí 

 

Livro de Atas (1960-1980) 

 

f) Páginas da Internet e Mídias Digitais: 

 

http://www.ibge.gov.br/ 

http://www.minas-gerais.net/ 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pnud/.  

http://www.planalto.gov.br 

  

  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.minas-gerais.net/
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pnud/
http://www.planalto.gov.br/
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