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RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso trata-se da história da aviação local, mais especificamente voltado
ao Aeroclube de Bragança Paulista, utilizando-se deste conhecimento como fonte para o ensino de
história local. Tal tema se mostra importante para a valorização patrimonial, bem como sua história e sua
cultura. Este trabalho começa nos apresentando um panorama geral da história da aviação, começando
pelos primeiros idealizadores, e pontuando grandes inventores como Dédalo e Ícaro, Arquimedes,
Newton, Leonardo Da Vinci e Alberto Santos Dumont. Este trabalho começa então mostrando o ponto de
partida para o que hoje conhecemos como sendo o mundo da aviação moderna. O Aeroclube de Bragança
Paulista surge oficialmente no ano de 1940, embora o chamado "mundo da aviação bragantino" tenha
se mostrado presente muito antes, o que segundo as pesquisas deste trabalho começou-se na década de 30,
onde a população bragantina passa a ver os aviões pela primeira vez em seu território. Por meio desta
pesquisa, quisemos demonstrar os momentos importantes aos quais passou este Aeroclube, dando ênfase
a datas específicas como seu ano de fundação, o pós guerra, e sua revitalização a partir de 1957. Tais
períodos podem fortalecer o ensino de história, e nos possibilita compreender os processos históricos ao
qual passou este Aeroclube. A partir desta percepção de micro história, compreender que os eventos
históricos se refletem também em nível local e não ficam concentrados nos grandes centros. A história do
Aeroclube visa resgatar sua importância, e demonstra sua fantástica história de criação, processos de
formação, bonança, acidentes, períodos críticos e os momentos de progresso. O Trabalho ainda pontua
reflexões sobre sua evolução e questões como, o que poderia ter melhorado, o que mudou, e quais seus
impactos na sociedade local. Este trabalho permite repensar a história local, entender seu processo de
formação e conhecer mais sobre o mundo da aviação, dando valor a suas potencialidades. Tal trabalho
conta com a ajuda de fontes historiográficas para o ensino de história local, utilizando-se de fontes
primárias como documentos e imagens. Uma revisão bibliográfica e inúmeros livros, entre eles alguns
técnicos em aviação, para melhor dar credibilidade a este trabalho. Assim, a história do Aeroclube se
mostra importante nos dias atuais, pois não apenas faz parte da história, ele também conta e nos mostra,
em seus pequenos detalhes, a sua própria e original história, o que fez dele um dos melhores aeroclubes
do Brasil..

