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O Centro Paula Souza incentiva seus estudantes a serem empreendedores e inovadores, e

apresentou uma proposta para a reformulação curricular, visando atender à Base Nacional

Comum Curricular (ARAUJO, 2019). A instituição também contribui para difundir práticas e

eventos sobre o protagonismo juvenil, requerido pela BNCC (2017), como os roteiros

pedagógicos com itinerários formativos para o Novo Ensino Médio (ARAUJO, 2020) e

promove eventos, como a Feira de Empreendedorismo, que acontece anualmente na

Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba:

Empreender pode ser uma boa alternativa também para quem está iniciando a vida
profissional. Para apresentar cases de sucesso e abrir os olhos de estudantes para
possibilidades no mundo dos donos do próprio negócio, a Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) Itaquaquecetuba realiza nesta sexta-feira (6) a segunda edição da
Feira dos Empreendedores (CENTRO PAULA SOUZA, 2020).

Introdução
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Fonte: http://www.fatecitaqua.edu.br/fatecitaqua/documentos/noticia_034.pdf Acesso em 7 mar 21

Foi pensando em contribuir para estimular o

protagonismo juvenil, que o projeto coletivo

“História oral na educação: de profissionais a

empreendedores” foi proposto, envolvendo

professores pesquisadores e curadores em

centros de memória, a fim de identificar e

difundir trajetórias sociais e profissionais de

ex-alunos (as) que se tornaram

empreendedores.

Introdução

http://www.fatecitaqua.edu.br/fatecitaqua/documentos/noticia_034.pdf
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Em 2015, o Estado de São Paulo deu um passo concreto no sentido de instituir um plano de educação
empreendedora em sua rede de ensino. Por meio da Lei 15.693/2015, foi criado o Plano Estadual de
Educação Empreendedora (PEEE), tendo como objetivo inserir a temática do empreendedorismo nas
escolas de ensino fundamental, do ensino médio e técnico do Estado de São Paulo. A lei foi fruto tanto
de experiências prévias de projetos de ensino empreendedor existentes em alguns municípios do
Estado de São Paulo, como também do trabalho da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que se
beneficiou do apoio e das atividades de instituições parceiras, como o Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza e o Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo).
O Centro Paula Souza tornou-se uma instituição fundamental para a disseminação da temática, por
meio da inclusão de disciplinas de empreendedorismo no currículo da maioria de seus cursos. Outro
passo fundamental para a multiplicação de ações voltadas aos empreendedores e às inovações foi a
constituição, em 2010, da Agência de Inovação e Empreendedorismo, o Inova Paula Souza, órgão
responsável da instituição por programas de incentivo à cultura de inovação e ao empreendedorismo.
Entre seus objetivos é possível listar, por exemplo, a ampliação da interação do Centro Paula Souza
com empresas, a disseminação da cultura da inovação e de novos modelos negócios, como as
startups, e, acima de tudo, a preocupação em aumentar o impacto da instituição no desenvolvimento
econômico e social dos municípios do Estado de São Paulo. (SAES e MARCOVITCH, 2020, p.2-3)

Para Saes e Marcovitch (2020) os termos empreendedor e
empreendedorismo, fazem parte da educação e dos projetos de vida dos
cidadãos, há duas décadas:
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Fonte: https://www.regepe.org.br/regepe/article/view/360/pdf Acesso em 7 mar 2021

Conceito de Empreendedorismo:

[...] Devido a essas raízes em diversas áreas do conhecimento mais
antigas para a compreensão e sustentação do termo
empreendedorismo é necessário múltiplas abordagens. E é por essa
multidisciplinaridade e a falta de limites do campo de estudo que não
há uma definição concisa e amplamente aceita (BARON; SHANE, 2007;
HISRICH; PETERS, 2009; BRUYAT; JULIEN, 2000 apud FRANCO e
GOUVÊA, 2016, p.147)

As três eras do pensamento empreendedor (Landström e Lohrke (2010, p. 20, apud FRANCO e 
GOUVÊA, 2016, p.148)

1870 – 1940                                1940 – 1970                                1970
Era Econômica                         Era Ciências Sociais                       Era Estudos de Gestão

______________________________________________________________________________
1859                      1900                                          1950                                                 2000

https://www.regepe.org.br/regepe/article/view/360/pdf
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Fonte: https://inova.cps.sp.gov.br/escola-de-inovadores/. Acesso em 7 mar 2021

https://inova.cps.sp.gov.br/escola-de-inovadores/
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Fonte: https://inova.cps.sp.gov.br/escola-de-inovadores/. Acesso em 7 mar 2021

https://inova.cps.sp.gov.br/escola-de-inovadores/
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Plano de Metas 2021

Objetivo: 1 – Desenvolvimento profissional

Grupo de projeto: 1  – Formação continuada de Professores e Auxiliares de Docentes 

das Unidades de Ensino do Centro Paula Souza com recursos estaduais do orçamento da 

Instituição. (2021)

Meta: 1 – Realizar formação técnico-pedagógica de 40% de docentes das Unidades de 

Ensino do Centro Paula Souza, nos eixos tecnológicos ofertados e nos componentes da 

Base Comum Curricular, o que configura cerca de 6800 vagas, em cursos com cargas 

horárias entre 20 e 80 horas. (2021)

Projeto Cetec - 1.1.01.62: Clube de Memórias XXXVI - História oral e o mundo 
empresarial
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Plano de Metas 2021

Objetivo: 4 – Pesquisa e Desenvolvimento

Grupo de projeto: 1 – Difusão de conhecimentos e práticas desenvolvidas na Cetec

Meta: 7 – Envolver 5% das unidades de ensino em projetos de desenvolvimento cultural, 

fomentar e propagar manifestações artísticas e culturais nas unidades escolares, 

relacionadas a arte, fotografia, cinema, teatro, dança, música, sarau e slam. (2021) 

Projeto Cetec 4.1.07.02: História oral na educação: curadores em centros de memória
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O objetivo geral do projeto “História oral na educação: curadores em centros de

memória” é envolver professores-pesquisadores e curadores que atuam em centros

de memória ou em acervos escolares, a concederem entrevistas de história oral de

vida para o programa “História oral na Educação”, difundido as no link “Percurso

Histórico”, no site de “Memórias”, e convidando-os a participarem de um projeto

coletivo, a fim de elaborarem projetos e apresentarem artigos e vídeos para a

história da educação profissional e tecnológica, principalmente na jornada de 2021,

buscando difundir suas práticas escolares e pedagógicas, nesses espaços de

preservação e salvaguarda do patrimônio cultural histórico-educativo, e da ciência e

tecnologia institucional.

Objetivo do Projeto 4.1.07.02
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Objetivos específicos do projeto 4.1.07.02

- Discutir e definir um roteiro de entrevista para o projeto coletivo “História oral na educação: de profissionais a

empreendedores”, a fim de empregar as normas e os procedimentos estabelecidos para a metodologia de História

oral no GEPEMHEP, desde 2018 (Clubes de Memórias XXIX e XXX).

- Incentivar professores-pesquisadores a envolver estudantes como monitores de memórias na produção de vídeos

e/ou documentários institucionais, estimulando-os a atuarem como diretores/assistentes nessas produções

audiovisuais ao possibilitarem o acesso a documentos históricos de centros de memória ou arquivos escolares, e

buscando identificar a importância da Educação Profissional e/ou Tecnológica na cultura empreendedora dos

sujeitos.

- Conhecer a cultura empreendedora em diferentes regiões do estado de São Paulo, por meio de um projeto

coletivo de entrevistas de história oral com ex-alunos, concedidas à curadores de centros de memória ou

professores-pesquisadores na instituição, com o propósito de identificar a importância de diferentes cursos

oferecidos na educação profissional e tecnológica para a construção e o desenvolvimento empresarial no país.
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- Mobilizar a comunidade escolar na salvaguarda do patrimônio histórico educativo para fins didáticos e de

pesquisa, orientando sobre a promoção de ações educativas para a preservação, sensibilização, valorização

e divulgação do patrimônio cultural institucional;

- Fornecer subsídios para classificação e inventários de objetos museológicos, arquivísticos e bibliográficos

em centros de memória e acervos escolares;

- - Orientar para empregar a história oral como metodologia de pesquisa, produzindo documentos de acordo

com procedimentos padronizados no GEPEMHEP;

- Fornecer subsídios para organizar arquivos pessoais de docentes ou gestores, inventariando e classificando

objetos ou artefatos museológicos, arquivísticos e bibliográficos de Centros de Memória ou Acervos

Escolares do Centro Paula Souza.

Competências e/ou Habilidades:
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Fornecer subsídios a professores pesquisadores sobre o emprego da

metodologia de História Oral em projetos sobre a história da técnica e

da tecnologia na educação profissional, tendo como proposta um

projeto coletivo, que visa realizar entrevistas com ex-alunos (as) que

se tornaram empresários (as), de modo a compreender os processos

que levam o sujeito a empreender.

Objetivo do Clube de Memórias XXXVI
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9:00 - 9:25 Dinâmica de apresentação do grupo

9:30 - 10:30                OFICINA DE LEITURA 1 (discussão coletiva)
Os arquivos como vocação e a arquivologia como profissão

(Entrevista com Marilena Leite Paes - técnica em secretariado, 1952 a 1954, no Rio de Janeiro)
Paulo Roberto Elian dos Santos

Revista Acervo, Rio de Janeiro, v.34, n.1, jan./abr. 2021, p.11-29.

10:30 – 10:45 Intervalo para café

10:45 - 11:55                OFICINA DE LEITURA 2 (discussão coletiva)
Não tem a classificação americana, não existe! : História oral, ciência 

do solo tropical e imperialismo(s).
Claudia Castelo

História Unisinos 18(1):136-145, Janeiro/Abril 2014. Unisinos – doi: 10.4013/htu.2014.181.12.

12:00 – 13:55 Intervalo para almoço                                    

Programação
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Programação

RODA DE CONVERSA

14:00 – 15:15            Discutir e definir roteiro de entrevista de história oral de vida  
com ex-alunos (as)   que se tornaram empreendedores 

15:15 – 15:45 Intervalo para café

15:45 – 16:45            Refletir e discutir processos de organização e regulamentação 
de centros de memória institucional.             

16:45 - 17:00 Encerramento/ prognóstico 
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OFICINA DE LEITURA 1 (discussão coletiva)
Os arquivos como vocação e a arquivologia como profissão - Paulo Roberto Elian dos Santos

(Entrevista com Marilena Leite Paes - técnica em secretariado, 1952 a 1954, no Rio de Janeiro)
Revista Acervo, Rio de Janeiro, v.34, n.1, jan./abr. 2021, p.11-29.

Marilena Leite Paes durante 
reunião do Conarq, 
dezembro de 2009. 
Foto Adolfo Celso

O Arquivo Nacional e seus servidores manifestam pesar pelo falecimento de Marilena Leite
Paes, uma das maiores profissionais da Arquivologia no Brasil. Servidora do Arquivo Nacional,
Marilena coordenou, entre 1994 e 2011, o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão
central do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), sendo responsável pela instalação do Conarq.
Arquivista, Bibliotecária e Técnica de Administração, Marilena organizou vários cursos de
especialização no campo da Documentação e, em particular na Arquivologia, área em que
desenvolveu suas atividades profissionais desde 1958. Trabalhou na Fundação Getúlio Vargas
(FGV), entre 1955 e 1993, onde foi Diretora do Arquivo Central, Vice-Diretora do Instituto de
Documentação e coautora de seu Sistema de Arquivos. Foi Presidente da Associação dos
Arquivistas Brasileiros, no biênio 1977-1979, da qual foi sócia honorária, além de fundadora.
Foi também sócia fundadora da Associação de Arquivistas de São Paulo, criada em outubro de
1998. Foi agraciada com a Medalha e Diploma de Mérito, concedida pela FGV em 1975, e com
a Medalha e Diploma de Mérito, concedida pelo Arquivo Nacional em 1993. Publicou
inúmeros trabalhos, artigos, manuais. Seu livro “Arquivo: teoria e prática”, que está na sua 3ª
edição, é uma obra de referência da Arquivologia no Brasil. Marilena deixa um imenso legado
de dedicação à profissão e de contribuição para a formação de diferentes gerações de
arquivistas no país. Lamentamos a perda e expressamos nossa solidariedade à família e amigos
(03/01/2020).

Fonte: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-marilena-leite-paes

https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-marilena-leite-paes
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Fonte: Depoimento de Ário Lobo Azevedo - actd:MOALA (iict.pt) Acesso em: 12 mar. 2021

OFICINA DE LEITURA 2 (discussão coletiva)
Não tem a classificação americana, não existe! : História oral, ciência 

do solo tropical e imperialismo(s) - Claudia Castelo
História Unisinos 18(1):136-145, Janeiro/Abril 2014. Unisinos – doi: 10.4013/htu.2014.181.12

https://actd.iict.pt/view/actd:MOALA
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Fonte: Depoimento de Ário Lobo Azevedo - actd:MOALA (iict.pt) Acesso em: 12 mar. 2021

https://actd.iict.pt/view/actd:MOALA
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Fonte: Depoimento de Ário Lobo Azevedo - actd:MOALA (iict.pt) Acesso em: 12 mar. 2021

https://actd.iict.pt/view/actd:MOALA
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RODA DE CONVERSA

Discussão e definição de um  roteiro de entrevista

de história oral de vida  com ex-alunos (as)   

que se tornaram empreendedores 
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Fonte: www.memorias.cpscetec.com.br. Acesso em: 12 mar. 2021

http://www.memorias.cpscetec.com.br/
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Programa HISTÓRIA ORAL NA EDUCAÇÃO
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Programa HISTÓRIA ORAL NA EDUCAÇÃO
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Programa HISTÓRIA ORAL NA EDUCAÇÃO
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Programa HISTÓRIA ORAL NA EDUCAÇÃO
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Programa HISTÓRIA ORAL NA EDUCAÇÃO
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ENTREVISTA DE HISTÓRIA ORAL DE VIDA

ANP 3 - após evento (realização de 17/3 a 27/4)

Realizar uma entrevista de história oral com ex-aluno (a) empreendedor (a), gravada em vídeo,

de acordo com o roteiro a ser definido coletivamente neste evento, transcrever e encaminhar de

acordo com documento de registro de entrevista do GEPEMHEP (padronizado), incluindo os

termos de autorização de imagem e de cessão de autoria.

Durante a seleção do ex-aluno (a) a ser entrevistado (a), é importante conhecer a sua trajetória

social e profissional antes da entrevista, realizando pesquisa documental que possibilite

identificar o sujeito e/ou empreendimento. Esse conhecimento facilitará a comunicação e o

relacionamento entre entrevistado (a) (colaborador) e entrevistador (a).
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ENTREVISTA DE HISTÓRIA ORAL DE VIDA (ANP 3)

No primeiro contato, geralmente telefônico ou por e-mail, para conversar e envolver o

colaborador (a) para participar desse projeto coletivo, concedendo uma entrevista (em época

de pandemia – online), é fundamental demonstrar a importância do sujeito para a história

institucional, tendo como motivação registrar a sua história de vida, a fim de difundi-la para

jovens do ensino profissional e tecnológico, dando a conhecer aspectos pessoais e

socioeconômicos no cotidiano de um (a) empreendedor (a). É nesse momento de conversa,

que poderão surgir comentários sobre cursos, professores, colegas de turma, fotografias,

cadernos e livros de estudos, medalhas e troféus, que poderão ser solicitados para serem

apresentados durante a entrevista, e, portanto, filmados. Trata-se de valorizar o arquivo

pessoal desse profissional para a história da educação profissional e tecnológica
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[...] Um aspecto que consideramos central para o crescimento das

pesquisas compreende um esforço urgente de identificação,

reunião, preservação e acesso a fontes documentais existentes em

arquivos de instituições, tais como arquivos públicos, centros de

memória, universidades e associações. Ao lado dos acervos

institucionais, os arquivos pessoais de profissionais, gestores,

pesquisadores e docentes da área podem servir como fontes

inéditas e de valor incalculável para os avanços de uma

historiografia da arquivologia brasileira. Outro recurso que pode

contribuir nesse esforço é a realização de entrevistas com esses

mesmos atores, as quais podem completar lacunas, revelar visões

sobre os problemas enfrentados e até mesmo apontar a existência

de fontes desconhecidas. [...] (SANTOS e FONSECA, 2021, p.6)

Santos e Fonseca (2021) ressaltam a importância de entrevistas para
completar lacunas em fontes documentais:
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Entrevistas de História Oral com Empresários de São Paulo 
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Entrevistas de História Oral com Empresários de São Paulo 
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Entrevistas de História Oral com Empresários de São Paulo 

Fonte: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/elites_empresariais/paulo_cunha/Roteiro_PauloCunha.pdf Acesso 7 mar 21

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/elites_empresariais/paulo_cunha/Roteiro_PauloCunha.pdf
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Roteiro para condução de entrevista de história oral de vida

Bom dia. Eu, nome do entrevistador (a), agradeço o(a) senhor (a), citar o nome
completo do (a) colaborador (a), estar concedendo essa entrevista, hoje que é dia x de
xxx de 2021, local ou online, para o Centro de Memória (nome da escola ou
faculdade), em (nome da cidade), e que será difundida no Programa “História Oral na
Educação” do Centro Paula Souza (site de memórias). Gostaria de iniciar perguntando:

1 – O (A) senhor (a) poderia nos contar sobre a sua origem familiar e social para essa 
entrevista de história oral de vida?

2 – Na visão do senhor (a) quais foram as motivações e os valores que o (a) levaram a 
empreender?

3 – O (A) senhor (a) recebeu estímulo familiar para empreender? Quais foram?
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4 – Como surgiu a oportunidade do senhor (a) se tornar um (a) empresário (a)? 

5 – O (A) senhor (a) teve dificuldades para definir o ramo de negócio?

6 – O (A) senhor (a) poderia nos contar como foi esse processo de empreendedorismo 

no seu negócio, desde o início até atingir as suas expectativas?

7 – O (A) senhor (a) atuou como profissional no mercado de trabalho antes de 
empreender? Se sim, em quais ramos de negócios, e por quanto tempo?

8 – Que características ou qualidades pessoais o senhor (senhora) acredita que tem e 
que o (a) levaram a se tornar um (a) empresário (a)?

Roteiro para condução de entrevista de história oral de vida 
(sugestão)
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9 – O (A) senhor (a) poderia nos contar no que o ensino técnico (ou tecnológico) 
contribuiu para adquirir competências profissionais e habilidades gerenciais (gestão 
administrativa e de pessoal). 

10 – O (A) senhor (a) se recorda de alguns professores que foram marcantes na sua 
formação técnica (ou tecnológica)?  Se sim, poderia nos contar suas lembranças sobre 
eles nessa fase de vida estudantil.

12– O que o (a) senhor (a) considera que deveria ter sido oferecido na educação 
profissional (ou tecnológica) que faltou na sua formação e vivência enquanto 
empreendedor?

11 – Para finalizar, pergunto ao senhor ou a senhora se relações com políticas locais 
contribuem para desenvolver e/ou sucesso do seu empreendimento?

Roteiro para condução de entrevista de história oral de vida
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RODA DE CONVERSA

Reflexão e discussão sobre os processos de 

organização e regulamentação 

de centros de memória institucional             
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Fonte: http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/metas2021Cetec.pdf    Acesso em: 15 mar 2021
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Fonte: http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/legislacao/regimento-comum-2013.pdf Acesso em: 9 mar 2021

http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/legislacao/regimento-comum-2013.pdf%20Acesso%20em9
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Fontes: http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/2004ManualGCentrodeMJuliaFAlves.pdf /
http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/arquivos/ApostilaCentroMemoriaJulia_Naomi280211.pdf Acesso em: 9 mar 2021

Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do CPS

http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/2004ManualGCentrodeMJuliaFAlves.pdf%20/
http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/arquivos/ApostilaCentroMemoriaJulia_Naomi280211.pdf
http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/legislacao/regimento-comum-2013.pdf%20Acesso%20em9
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Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do CPS
Publicações do GEPEMHEP (impressa e digital no site de memórias)

2011 2013

2011 2020

2017 2018

2013 – material didático
2014 – e-book das entrevistas

2019 – colaboração
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Fontes: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm
https://www.museus.gov.br/decreto-8-12413/ Acesso em: 9 mar 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm%20/0
https://www.museus.gov.br/decreto-8-12413/
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Plano Museológico (ferramenta necessária para gestão) 

- Planejamento estratégico (missão, visão e valores)
- Gestão (Histórico, descrição da instituição e atuação do centro de memória)
- Diagnóstico (pontos fortes e fracos)
- Objetivos
- Elaboração de Programas (Linhas de Pesquisas, História Oral na Educação, 

Documentação, Arquitetônico Urbanístico, Segurança, Comunicação, Socioambiental, 
etc.)

- Elaboração de Projetos
- Ações Educativas (as práticas educativas privilegia a troca de saberes: exposições, 

higienização e conservação, visitas técnicas guiadas)
- Público Alvo (estabelecer atividades anuais envolvendo a comunidade escolar e inclusa 

no Plano Escolar para visitas ao centro de memória)

Museu Virtual da Educação Profissional e Tecnológica do CPS
(em desenvolvimento desde 2015)
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Fonte: http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/metas2021Cetec.pdf    Acesso em: 15 mar 2021
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Fonte: http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/13PrimaveraMuseusCMEPTCPS2019.pdf Acesso em: 12 mar 2021

http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/13PrimaveraMuseusCMEPTCPS2019.pdf


Clube de Memórias XXXVI – História oral e o mundo empresarial - Ensino Remoto (isolamento – pandemia) São Paulo, 16 março de 2021

Museu Virtual da Educação Profissional e Tecnológica do CPS
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Museu Virtual da Educação Profissional e Tecnológica do CPS
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FICHA DE REGISTRO DE OBJETO
Catálogo de cursos e currículos CEETPS 88/89
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Fonte: http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/legislacao/CEETEPS-GDS-2967_2021-02-16.pdf Acesso em 9 mar 2021

http://www.memorias.cpscetec.com.br/publicacoes/legislacao/CEETEPS-GDS-2967_2021-02-16.pdf
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