
                                                       

              

                                                          

                                                     

I Encontro de Memórias da Educação Profissional 
 

Parque da Juventude – São Paulo / SP 
13 de Novembro 

 

          Neste ano de 2008 estamos realizando o I Encontro de Memórias da 

Educação Profissional para mostrar na Instituição os trabalhos realizados por 

docentes e estudantes que têm interesse na história da educação profissional. 

Tendo por finalidade a comemoração dos dez anos do projeto de 

Historiografia das Escolas Técnicas Estaduais mais Antigas do Estado de 

São Paulo, iniciado pela professora Júlia Falivene Alves, na Coordenadoria de 

Ensino Médio e Técnico, sob a coordenação e orientação professora Dra. 

Carmen Sylvia Vidigal de Moraes, do Centro de Memória da Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com apoio da 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que 

propiciaram a criação dos Centros de Memória, no Centro Paula Souza, e dos 

projetos subseqüentes de solicitações de horas atividades específicas que 

contribuíram para a manutenção de estudos e pesquisas nas unidades 

escolares sobre a historiografia da educação profissional.  

 

        Para prospectar a continuidade do projeto manteremos como objetivo a 

proposição de suas mentoras:  

 

                    [...] que as reflexões decorrentes dessas pesquisas venham a contribuir para o  

                      desenvolvimento de ações de cidadania, de programas  e de políticas públicas  

                      voltados para a melhoria das condições e da qualidade do ensino  

                      profissionalizante em nosso país
i
. 

1
 Fonte: Inventário de Fontes Documentais. 2002. In: MORAES, C.S.V., ALVES, J. F., Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo. 



          A seguir registros iconográficos de docentes que participaram do referido 

projeto de pesquisa: 

 

Figura 1: Equipe de professores dos Centros de Memória do Centro Paula Souza, no Arquivo  

              Municipal de São Paulo, durante visita técnica com a professora Julia Falivene Alves  

             (primeira à esquerda), em 2003. 

 

 

Figura 2 – Festa de comemoração dos noventa anos da Escola Técnica Estadual Carlos de      

               Campos, que contou com a participação da professora Dra. Carmen Sylvia Vidigal  

               Moraes, segunda à esquerda, em 28 de setembro de 2001. 

                                                 
Fotografias: Maria Lucia Mendes de Carvalho – Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico do Centro 

Paula Souza.   

          


