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Professor José Norcia Filho. 

Pioneiro do bairro Vila Prudente. 

Sua história é um exemplo de vida, tanto como chefe de família e pai extremoso como 
nos campos profissional, político e na sua participação nas lutas comunitárias. 

Faleceu dia 10 de agosto de 2005, aos 90 anos de idade, o decano dos professores 
vilaprudentinos, JOSÉ NORCIA FILHO. Ele estava internado no hospital Amico-Vila Mariana. 
Viúvo de Victurina Amoratti e casado pela segunda vez com Esther Bertoli, deixa os filhos 
Silvia, Celina, Henriqueta, Alexandre e Ângela, além de muitos netos. 

Na área de educação foi pioneiro no ensino profissional em Vila Prudente com sua 
Escola de Desenho Técnico, que viria a formar, no período noturno, centenas de jovens. 
Militante do Círculo Operário de Vila Prudente (hoje Círculo dos Trabalhadores Cristãos) 
colaborou com padre Damião no desenvolvimento da Escola do Círculo, que em 1965 teria seu 
nome mudado para Colégio João XXIII por sugestão do próprio Norcia. 

Fez carreira brilhante na entidade acabando por presidi-la. Foi Diretor do João XXIII por 
mais de 20 anos e junto com a mítica irmã Casimira, imprimiu na escola sua filosofia 
educacional de cunho nitidamente humanista-cristão. Em 1965, através de seu trabalho e do 
então Pároco de Santo Emídio, padre Pacômio Mass, o João XXIII receberia do governo 
holandês os mais modernos laboratórios de eletrônica existentes na ocasião, criando as bases 
do ensino técnico sofisticado na escola. 

Foi fundador do diretório do MDB no bairro, opondo-se ao regime Militar, participou de 
praticamente todas entidades sociais da região, sempre com iniciativas criadoras, disposição e 
alto espírito público. Sua carreira tem uma marca indelével na vida comunitária da região da 
Vila Prudente. 

Nascido em Descalvado, no interior paulista, o professor José Norcia Filho foi o 
primeiro a chegar e se destacar na capital, instalado na promissora região sudeste da cidade. 
Em 1945, Norcia já inaugurava a sua Escola de Desenho técnico de Vila Prudente, pioneira no 
bairro, que destinava a atender uma imensa população de jovens que trabalhavam durante o 
dia e queriam dedicar à noite aos estudos, já que as opções de lazer eram poucas, e o 
incentivo à diversão no bairro ficava restrito aos campos de futebol de várzea que lotavam nos 
finais de semana. 

Nessa época, o padre Damião apresentou a Norcia um jovem do interior paulista 
(nascido em Cravinho e vindo de Orlândia) que, já tendo realizado curso profissionalizante, 
estava em busca de melhores condições. Assim, Abílio de Guido, recomendado pelo padre, 
tornava-se aluno ouvinte do curso professor Norcia Filho. Tinha início a trajetória de ambos 
rumo ao sucesso. 

José Norcia Filho viu, e fez nascer o Círculo Operário de Vila Prudente, acompanhou 
de dentro o crescimento e as transformações sofridas pelo atual Círculo de Trabalhadores 
Cristãos de Vila Prudente. Desde o começo difícil, com duas salas cedidas por Márcio Zappi da 
sua indústria de cerâmica( contando também com a colaboração de Aristidesz Pellegi), até o 
trabalho atai do Circulo e a abrangência e variedade dos serviços prestados, Norcia assistiu o 
crescimento do bairro e de seus moradores. 
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Durante décadas o professor Norcia destacou-se como educador. Houve uma rápida 
passagem pelo interior, mas o que marcou para sempre sua vida foi o trabalho na Vila 
Prudente. 

O sucesso do curso técnico possibilitou o crescimento do Círculo. Através dos 
resultados positivos desse trabalho teve início a construção do segundo prédio inaugurado em 
1961 e concluído com auxílio da Caixa Econômica Estadual. 

Vale destacar também que o professor Norcia também foi professor voluntário na 
instituição Legião Mirim de Vila Prudente, por mais de 12 anos. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
denominação ao equipamento público inominado situado na Avenida Francisco Falconi, 83, 
para Centro Educacional Unificado - CEU VILA PRUDENTE PROFESSOR JOSÉ NORCIA 
FILHO. 
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