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EIXO TEMÁTICO I
Coleções, Acervos e Centros de Memória como lugares vivos e dinâmicos na difusão
de processos de produção de saberes e de conhecimentos na educação profissional e
tecnológica.

Neste eixo temático os professores de escolas técnicas e faculdades de tecnologia e
professores e estudantes de pós‐graduação, de outras instituições, que atuam com
educação profissional e tecnológica, poderão inscrever trabalhos referentes à
implantação e organização de Centros de Memória, de Acervos Escolares e de
Coleções que se encontram em arquivos produzidos por administradores de
instituições ou recebidos como doações de arquivos pessoais de docentes. Lembrar
que no Centro Paula Souza cada escola técnica ou faculdade de tecnologia é um fundo.
Bellotto (2011, p. 28) descreve que:

O fundo de arquivo compreende os documentos gerados e/ou
recolhidos por uma entidade pública ou privada que são necessários
à sua criação, ao seu funcionamento e ao exercício das atividades
que justificam sua existência. Por isso, os documentos de uma
determinada unidade administrativa não devem ser separados para
efeitos de organização sob nenhum pretexto. Exclui‐se, assim, o
sentido de coleção: documentos reunidos obedecendo a critérios
científicos, artísticos, de entretenimento ou quaisquer outros que
não os funcionais /administrativos.

Nos Centros de Memória das unidades escolares podem ser encontrados documentos
que pertenceram a antigos professores, muitas vezes recolhidos durante as entrevistas
de história oral, e que fizeram parte da cultura escolar. Esses acervos pessoais são
organizados como coleções. Espera‐se também receber nesse eixo temático trabalhos
de estudos e pesquisas sobre exposições institucionais, preferencialmente, envolvendo
equipamentos e instrumentos de práticas escolares, organizadas nas escolas e nas
faculdades de tecnologia do Centro Paula Souza, ou em outras instituições, e que
estejam relacionadas ao desenvolvimento da técnica e da tecnologia.
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EIXO TEMÁTICO II
Práticas escolares e pedagógicas para a sensibilização, a valorização e a preservação
do patrimônio histórico educativo no ensino profissional e tecnológico.

Os trabalhos inscritos neste eixo temático deverão versar sobre o envolvimento de
professores e estudantes em práticas de preservação e conservação do patrimônio
histórico educativo e do patrimônio da ciência, da técnica e da tecnologia. Essas
práticas escolares podem ter acontecido nas escolas técnicas ou fazerem parte de
estudos e pesquisas sobre a educação profissional e tecnológica. Os professores
poderão buscar nos acervos escolares práticas realizadas para comemorar o
aniversário de fundação da escola, do patrono da escola, nas semanas referentes aos
trabalhos desenvolvidos nos cursos ou mesmo na semana Paulo Freire, entre outras.
Lembrar que os Centros de Memória Escolares são espaços educacionais e do
patrimônio cultural, mas que segundo Domínguez (2013, p.99):

La institución escolar a ló largo de la historia quizás haya venido
operando como máquina productora de ´sensatez` más que ‘
sensibilidades`, dejando en este caso a un lado la dimensión estética
de la educación. Y, justamente, estos museos, trás una larga historia
circustancial, han pasado de ser meros depósitos de obras de
educación, de legislación y administración escolares, y de material de
enseñanza y mobiliário escolar, a convertirse en instituciones vivas,
éticas, emocionales, abiertas, dinâmicas, didácticas en potencia, tal
vez estéticas, y de participación y difusión sociocultural activa.

A educação para a sensibilização e preservação do patrimônio nas escolas contribuirá
certamente para o exercício da cidadania. Brites (2010, p. 343) relata como a
mobilização de vários setores da sociedade contribuiu para impedir a destruição da
antiga Escola Normal Caetano de Campos, durante a construção da estação do metrô
República, na cidade de São Paulo, e, portanto, preservar o espaço de uma escola que
“além do seu valor como conjunto arquitetônico guarda memórias de experiências de
ensino tão importantes no século XX”. São exemplos como este que estimulam e
fortalecem os vínculos entre professores e pesquisadores para darem continuidade
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aos estudos e pesquisas em memórias e história da educação profissional, envolvendo
estudantes e a comunidade escolar local.
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EIXO TEMÁTICO III
Apropriações de espaço institucional para estudos e pesquisas em memórias e
história da educação profissional e tecnológica.

Os trabalhos inscritos neste eixo temático deverão ser relatos sobre a busca de apoio e
de recursos governamentais para a sensibilização, valorização e preservação do
patrimônio histórico educativo, e as dificuldades encontradas dentro e fora das
instituições para implantação de Centros de Memória, de Acervos Escolares, ou
mesmo para a execução dos projetos de horas atividades específicas no campo da
memória e história da educação profissional e tecnológica. Sabe‐se que “memórias são
construções dos grupos sociais, são eles que determinam o que é memorável e os
lugares nos quais essa memória será preservada” (Maurice Halbwachs citado em
RUEDA et al., 2011, p. 82). Porém lembrar que, a partir da lei federal n° 12.527, de 18
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de novembro de 2011, todo cidadão tem assegurado o direito de acesso à informação.
O artigo 3°, dessa lei, apresenta que sejam executadas com os princípios básicos da
administração pública, as seguintes diretrizes:

[...] observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção; divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações; utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração
pública; e desenvolvimento do controle social da administração
pública. [...] No artigo 6°, consta que cabe aos órgãos e entidades do
poder público, observadas as normas e procedimentos específicos
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação,
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; [...] No artigo 7°,
que o acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre
outros, os direitos de obter: orientação sobre os procedimentos para
a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser
encontrada ou obtida à informação almejada [...]
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