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JUSTIFICATIVA

O Centro de Memória ETEC Cônego José Bento, criado em
dezembro de 2000, abriga diversos documentos da ETEC,
desde os administrativos até os pedagógicos e desde 2008,
tem desenvolvido atividades de pesquisa e estudo sobre a
educação profissional, tanto por meio da professora
responsável pelo Centro de Memória da ETEC, como pelos
alunos atuantes nas atividades organizacionais do Centro.

Dessa forma, considerando a importância desses documentos
como fontes históricas para a compreensão e o
conhecimento da cultura escolar, para valorizar a sua
riqueza e para ampliar o conhecimento sobre a história da
ETEC Cônego José Bento, desenvolvemos o presente
estudo.



OBJETIVOS

Propomos nessa pesquisa investigar os eventos 

que a Escola participou nas décadas de 1950, 

1960, 1970, 1980, 1990 e 2000.

Quais foram os eventos que a Escola participou? 

Quais foram os significados para a Escola em 

participar desses eventos? São alguns dos 

nossos questionamentos.



METODOLOGIA

O estudo foi realizado por meio de troféus, imagens e jornais locais. Além
disso, foram levantadas e sistematizadas referências bibliográficas
relacionadas à fundamentação teórica e metodológica sobre a cultura
material.

Também para contribuir para a preservação dos troféus elaboramos um
inventário analítico do acervo armazenado em uma base de dados para uso
da comunidade escolar e dos pesquisadores. Para solucionar problemas
como manuseios freqüentes desses objetos e identificação de dados,
organizamos um acervo digital.

Primeiramente, higienizamos e catalogamos os objetos em uma ficha de
identificação do objeto contendo seus dados gerais (matéria, dimensão,
local, cor, estado de conservação), seu histórico (modo de obtenção,
inscrições, símbolos e marcas, nome do evento) e seu número em imagem
digital.



CRONOGRAMA

A pesquisa foi desenvolvida no período de 

fevereiro a agosto de 2010.



RESULTADOS

Imagens da materialidade dos eventos que a 

Escola participou



Figura 1. III Agro-Olimpíada, fase regional, 

campeão, 1972 

Acervo: Centro de Memória ETE Cônego José Bento



Figura 2. IX Concurso de Fanfarras e Bandas Marciais 

do Vale do Paraíba, 5º lugar, 14.9.75 

Acervo: Centro de Memória ETE Cônego José Bento 



RESULTADOS

Levantamento, higienização, 

acondicionamento e catalogação das fontes



O Centro de Memória ETEC Cônego José Bento

abriga 65 troféus conquistados em diversos

eventos. Como atividades relacionadas à sua

organização, higienizamos e catalogamos os

troféus, cujos dados foram armazenados em

uma base de dados. Também organizamos um

acervo digital desses objetos.

O acervo



Modelo de ficha  utilizada para catalogar troféus e medalhas

CENTRO DE MEMÓRIA ETE “CÔNEGO JOSÉ BENTO”

FICHA CATALOGRÁFICA           Objeto

(imagem do objeto)

I PROCEDENCIA DO OBJETO

Código de referência

Origem da aquisição

Tipo de aquisição

I CONSERVAÇÃO DO OBJETO

Estado atual de conservação

Condições físicas em que se acha armazenado

Condições ambientais em que se acha armazenado

III INFORMAÇÕES REFERENTES AO OBJETO

Nome do objeto:

Fabricante

Ano de fabricação

Destino / uso

Período de utilização:

Outras informações:

Nome do Evento: 

Ano Conquistado:

Posição

Estado de Conservação: 



RESULTADOS

Eventos que a Escola participou e quantidade 

de troféus conquistados

Anos em que a Escola mais conquistou troféus
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desse estudo foi possível recuperar parte
da história da ETEC Cônego José Bento e
contribuir para a organização parcial do acervo do
Centro de Memória.

A Escola participou de cerca de doze eventos,
conforme o acervo de troféus, demonstrando que
houve interesse por parte da Instituição se
promover em campeonatos, como Agro-
Olimpíadas e Campeonato de Fanfarras.

A década de 1970 foi o período em que a Escola
mais participou de eventos e ganhou mais troféus.
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