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JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Estadual João Cursino foi criada em 25/11/1929 com o 

nome de “Escola Normal Livre” e funcionava no prédio da antiga Câmara 

Municipal de São José dos Campos, na praça Afonso Pena, na região central 

da cidade.  

 

Por meio do decreto nº 47.404 de 19/12/1966, assinado pelo então 

governador Laudo Natel, passou a denominar-se Instituto de Educação 

Estadual João Cursino. Em 27/07/1967, a instalação da escola passou a ser 

no prédio atual, localizado na Avenida José Longo.  

 

          Seu patrono, coronel João Cursino nasceu em 29 de junho de 1878, 

em São José dos Campos, foi político militante, vereador da Câmara em 

várias legislaturas e foi prefeito eleito por diversos períodos. Construiu o 

prédio da Escola Normal e contribuiu para a criação da Escola Estadual João 

Cursino.  

 

          Ao longo de sua trajetória de 90 anos, muitos joseenses passaram pela 

escola, considerada modelo no processo educativo, e se tornaram a base da 

sociedade. A escola João Cursino foi a porta de entrada de muitos para a 

universidade, para a qualificação profissional e consequente ascensão social. 

 

          A escola faz parte do patrimônio histórico e cultural da cidade e, em 

razão de seu extremo valor, merece o reconhecimento desta Casa.  

 

          Tal relevância é retratada no livro “Escola e Educação em São José 

dos Campos: espaço e cultura escolar”, sexto volume da série “História e 

Cidade”. O livro é fruto do Pró-Memória, acordo de cooperação entre 

Câmara, Univap e Arquivo Público, que desde 2004 divulga e dá acesso a 

documentos históricos, por meio da digitalização e disponibilização online. 

 

          De acordo com os relatos, organizados por Maria Tereza Dejuste de 

Paula e Zuleika Stefânia Sabino Roque na coletânea coordenada pelas 

professoras da Univap, Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti, o então 

prefeito João Cursino fundou a Escola Normal ‘porque as moças de São José 

iam estudar em Guaratinguetá quando terminavam o ginásio’. Na década de 

1960, era preciso prestar uma prova para ser admitido como aluno no João 
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Cursino, pois era a melhor escola da região. E antes da Ditadura Militar, 

havia um atuante grêmio estudantil, que interferia até no currículo, apesar da 

linha dura da diretoria e dos professores, como cita passagem no livro.  

 

          Na década de 1990, a escola se destacou pela atuação na inclusão de 

pessoas com deficiência por meio de classes especiais preparatórias para 

alunos com dificuldade de aprendizado frequentarem a sala comum. 

 

          Nossa gratidão também a todos os educadores que passaram pela 

escola e aos que atualmente exercem esse nobre ofício pela contribuição na 

formação de tantos cidadãos joseenses.  

 

          Ao homenagearmos a escola João Cursino, acreditamos ainda que 

estamos manifestando, indiretamente, toda a gratidão de seus ex-alunos e de 

suas famílias pela formação cívica e educacional ali alcançadas. 

 

 

 

 

 

Walter Hayashi 

Vereador PSC 
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