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APRESENTAÇÃO 
 
 
A Jornada Patrimônio Cultural da Educação Profissional e Tecnológica: Edifícios, Patronos e Diversidade 
na Gestão Escolar, promovida pelo Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão e pelo Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional (GEPEMHEP) do Centro Paula 
Souza, será realizada na cidade de São Paulo/SP.  
 
Neste ano comemorativo do cinquentenário do Centro Paula Souza, esta jornada reunirá professores, 
bibliotecários, estudantes de pós-graduação e pesquisadores envolvidos com as memórias e história da 
educação profissional e tecnológica, buscando o intercâmbio científico e tecnológico entre as instituições 
de ensino e pesquisa.  
 
Esta jornada apresentará  estudos e pesquisas realizados a partir de levantamentos e mapeamentos em 
acervos e centros de memória de escolas técnicas e faculdades de tecnologia, em arquivos municipais ou 
bibliotecas públicas, referentes as histórias institucionais e de seus patronos, com destaque à 
transformação e evolução de suas construções e adaptações em edifícios públicos ou privados, acerca da 
arquitetura escolar e os seus artefatos educacionais, e da diversidade na gestão escolar a fim de preservar 
e salvaguardar o patrimônio histórico educativo e o patrimônio cultural da educação profissional e 
tecnológica .  
 
A cultura escolar, a história institucional, a história do currículo, a história das disciplinas e a história da 
profissão docente são categorias de investigações empregadas nos projetos de estudos e pesquisas sobre 
a memória e a história da educação profissional e tecnológica, e a história oral como uma das 
metodologias para registrar as falas e transpô-las para a escrita com professores e ex-professores, 
funcionários e ex-alunos das unidades escolares, gerando fontes documentais.  
 
Durante dois dias profissionais de diferentes áreas do conhecimento estarão reunidos para discutir as 
interfaces entre patrimônio, trabalho e educação, gerando publicações de textos científicos para a 
preservação da memória e a salvaguarda do patrimônio cultural e tecnológico, visando a evolução e o 
aprimoramento da educação profissional e tecnológica.  
 
Eixos temáticos:  
 
1. Pesquisas sobre a arquitetura escolar, seus edifícios, artefatos e usos didáticos. 

 
2. Instituições, Patronos, Identidade, Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica.  

 
3. Gestão escolar e a preservação do patrimônio cultural histórico-educativo e da ciência e tecnologia na 

educação profissional.  


