Homenagem aos professores e gestores do Centro Paula Souza
Hoje, é uma data comemorativa importante para nós professores, funcionários e colaboradores
do Centro Paula Souza. Há 45 anos surgiu esta instituição com o propósito de oferecer cursos
técnicos de nível superior, criada por Decreto-lei do governador Roberto Abreu Sodré, em 6 de
outubro de 1969. Os primeiros cursos foram nas áreas de construção civil (edificações, movimento

de terra e pavimentação) e de mecânica (desenhista projetista e oficinas).

Primeiro surgiu a

Faculdade de Sorocaba, em 1971, e depois, a Faculdade São Paulo, em 1973, quando o Centro de
Educação Estadual Tecnológica de São Paulo passou a ser denominado Centro Paula Souza.
Homenagem justa a Antonio Francisco de Paula Souza que promoveu, ministrou e dirigiu cursos
nas áreas técnica, tecnológica e de engenharia. Depois, em 1981, vieram seis escolas técnicas geridas
pelo setor privado, e o centro passou a oferecer cursos técnicos de níveis superior e médio. Em
1982, vieram as seis primeiras escolas públicas de ensino técnico e, em 1994, as outras 82 escolas
técnicas estaduais. Hoje somos a maior rede pública de educação profissional e tecnológica no País,

com 216 escolas técnicas, 63 faculdades de tecnologia, e oferecendo cursos de pós-graduação.

Há seis anos, em 2008, com o I Encontro de Memórias e História da Educação Profissional
comemoramos os dez anos do projeto de Historiografia das Escolas Técnicas mais antigas do Estado de
São Paulo, parceria com o Centro de Memória da Educação da Universidade de São Paulo. A partir

desse ano, e a cada dois anos, realizamos encontros para apresentar os projetos desenvolvidos em
escolas técnicas e faculdades de tecnologia, incluindo a participação de outras instituições, que atuam
com memórias e história da educação profissional e tecnológica.
Neste “IV Encontro de Memórias e História da Educação Profissional: coleções, acervos e centros
de memória” nós homenagearemos gestores que por suas trajetórias social e profissional marcaram
suas presenças como professores, coordenadores, diretores, em prol da educação profissional e
tecnológica no Centro Paula Souza. Nesta ocasião tão especial, como professora coordenadora de
projetos na Unidade de Ensino Médio e Técnico apresento de forma sucinta, a dedicação e o

comprometimento destes educadores na instituição.
A professora Laura Laganá, aqui presente, ministrou aulas de matemática na Escola Técnica Jorge
Street, em São Caetano, e posteriormente, na Escola Técnica Estadual Prof. Camargo Aranha, no bairro
da Mooca, em São Paulo, onde foi coordenadora de ciência e matemática. Provavelmente, neste cargo
começou a identificar as suas qualidades para a gestão .

Em 1988, foi criada a Escola Técnica Estadual São Paulo, e a professora Laura Laganá sua segunda
diretora. De licenciada e bacharela em matemática, e depois pedagoga, passou a direcionar a sua
formação para administração escolar, foi coordenadora de ensino técnico e chefe de gabinete na

instituição. E complementando a sua formação tornou-se especialista em planejamento e gestão da
educação. Desde 2004, é diretora superintendente do Centro Paula Souza. A diretora-superintendente
Laura Laganá rendemos a nossa homenagem, por seu trabalho a frente da instituição e pela contribuição
a expansão de escolas técnicas e faculdades de tecnologia durante a sua gestão no Centro Paula Souza.
Homenagearemos neste encontro a professora Helena Gemignani Peterossi, aqui presente, que

desde o ano de criação da Fatec São Paulo, em 1973, atua nesta instituição. A sua formação de pedagoga
certamente contribuiu para sua relação com seus pares, pois em 1988, era coordenadora do ensino
superior e, de 1993 a 1997, diretora da Fatec São Paulo. Entre 1977 e 1997, coordenou os cursos para
formação de professores para o Ensino Técnico, atendendo a uma portaria ministerial, com base na Lei
5692/71, que criou os Cursos de Esquema, necessários para atender a profissionalização compulsória de
estudantes no País, no início daquela década. Mestre em filosofia da educação e doutora em
metodologia de ensino, desde 2002, coordena a Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa e o
Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento de Sistemas Produtivos no Centro

Paula Souza.

Essas homenagens nascem do profundo reconhecimento do pioneirismo destas professoras e
gestoras. Queremos celebrar os 45 anos do Centro Paula Souza, e neste encontro de memórias e
história da educação profissional agradecer aos professores, funcionários e convidados aqui presentes
para homenageá-las, e renderem nossa homenagem ao Coordenador da Unidade de Ensino Médio e

Técnico, aqui presente, Almério Melquíades de Araújo, por sua atuação e dedicação a educação
profissional e tecnológica até o presente momento.
O professor Almério ingressou na instituição pela Escola Técnica Estadual Prof. Camargo Aranha,
em 1983, quando esta escola já pertencia ao Centro Paula Souza. Como professor ministrou a disciplina
de física, e complementou a sua formação em pedagogia. Mestre, em 1995, e pesquisador contínuo da

área de Currículo em Educação Profissional e Tecnológica tem contribuído para a diversidade de
habilitações técnicas, oferecidas pelo Centro Paula Souza. Desde 1997, como coordenador da Unidade
de Ensino Médio e Técnico ampliou e consolidou o programa de “capacitação continuada em serviços"
e os projetos de "horas-atividades específicas" (HAE) para serem desenvolvidos por professores nas
unidades escolares, com o envolvimento dos estudantes. Na sua gestão, desde 2002, são oferecidos
cursos de ensino à distância a comunidades interna e externa.

Queremos lembrar que reunimos neste Encontro professores e estudantes, que atuam no Grupo de
Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional do Centro Paula Souza - GEPEMHEP,
em sua maioria. Encontro este promovido pelo Centro de Capacitações Técnica, Pedagógica e de Gestão
da Unidade de Ensino Médio e Técnico.

Agradeço a presença de todos e de todas para prestar esta justa homenagem a estes educadores e
administradores. Esta proposição surgiu com a finalidade de celebrar os 45 anos do Centro Paula Souza
com estes pioneiros e, divulgar as pesquisas em memórias e história da educação profissional,
agradecendo suas participações em entrevistas de história oral para os acervos escolares dos Centros de
Memória da instituição.

Muito obrigada!

Maria Lucia Mendes de Carvalho
CRP/GEPEMHEP/Cetec capacitações /CPS – 06 de outubro de 2014
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Fotografias – Leonardo Tote (Assessoria de Comunicação) e Vera Vicchiarelli
(GEPEMHEP/Cetec)
Montagem das imagens – Maria Lucia Mendes de Carvalho, 5 de dezembro
de 2014.
Homenagem aos professores e gestores do Centro Paula Souza no Auditório
Laranja do Centro de Capacitação , no Centro Paula Souza, em São Paulo:
1 Almério Melquíades de Araújo, Helena Gemignani Peterossi, Laura Laganá,
Lucília Guerra, Maria Lucia Mendes de Carvalho, em 06 de outubro de 2014.
2 – Lucília Guerra, Júlia Naomi Kanazawa, Helena Gemignani Peterossi, Maria
Lucia Mendes de Carvalho.
3 – Maria Lucia Mendes de Carvalho, Almério Melquíades de Araújo, Maria
Teresa Garbin Machado e Lucília Guerra.

