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O Centro de Memória da Educação (CME) é um órgão científico,
sem fins lucrativos, vinculado à Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tem sede na
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas,
situada à Avenida Bertrand Russel, 801, Cidade Universitária,
Campinas.

Atualmente está instalado no 2º andar do prédio da Biblioteca da
Faculdade de Educação, em um espaço composto por salas de
pesquisa, reunião, áreas de preservação documental e serviços
técnicos.
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O CME tem por finalidade captar, conservar e divulgar a memória
da educação brasileira por meio da preservação documental, da
pesquisa, do ensino e da difusão, cumprindo-lhe, especialmente:

• I – atuar como instância articuladora de práticas de preservação e
pesquisa voltadas à memória da educação;

• II – apoiar as atividades de docência e de extensão na
FE/Unicamp nas áreas que têm a memória como objeto de
estudo;
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• III – promover políticas de captação e práticas de preservação e
produção de conhecimentos relativos ao patrimônio escolar
material e imaterial e à memória da educação;

• IV – apoiar e incentivar a elaboração e desenvolvimento de
metodologias de preservação e conservação documental.

• V – promover estudos e cursos sobre temas pertinentes à sua área
de atuação visando o estabelecimento de padrões de eficiência e
qualidade na área de conservação, preservação e acesso ao
patrimônio acadêmico-científico da universidade.
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Como órgão de pesquisa e formação, o CME foi concebido em 2001,
por uma equipe de professoras e teve como ponto de partida
algumas das mudanças estruturais que ocorriam na forma de
organizar as pesquisas em educação naquela instituição à época.

A equipe de professoras nomeada pela diretora da FE (Águeda
Bernadete Bittencourt) era composta por: Maria do Carmo Martins
(presidente da comissão); Ana Maria Fonseca de Almeida e Maria
Carolina Bovério Galzerani (elaboradoras da versão final do projeto);
Maria Cristina Meneses e Magali Reis (colaboradoras).
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O Comitê Gestor composto pelas professoras Maria do Carmo
Martins e Heloísa Helena Pimenta Rocha foi responsável pela
implementação e desenvolvimento das ações na primeira década de
trabalho.

A partir de 2012, a gestão do CME passou pela coordenação dos
seguintes professores:

André Luiz Paulilo (2012-2016)

Alexandro Henrique Paixão (2016-2017)

Arnaldo Pinto Junior (2018-2021)
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O acervo do CME é composto por fundos documentais recebidos ao
longo de sua existência. Destacamos que os processos de doação
dos fundos são trabalhosos e regidos pela legislação vigente. A
política de acervos do órgão é definida pelo seu Conselho Científico,
respeitando as competências estabelecidas no Regimento Interno
aprovado na Congregação da Faculdade de Educação.

Os fundos documentais mais acessados do CME são: 1) Malba
Tahan; 2) Congresso de Leitura do Brasil (COLE); 3) Revista
Brasileira de História da Educação (RBHE).
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O fundo Malba Tahan teve origem no arquivo pessoal do professor
Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), doação oficializada pela
família ao CME no dia 18 de janeiro de 2010. É um importante
conjunto documental para pesquisa nas áreas de educação, história,
literatura, pedagogia, ensino de Matemática e cultura árabe.
Composto de 215 caixas-arquivos, com documentos datados de 1907
a 1974, apresenta as espécies tipológicas e formas documentais, a
saber: arte-final, bilhete, carta, cartão de visita, cartão postal,
circular, conferencia, convite, diploma, folheto, oficio, oração,
programa, prospecto, requerimento, telegrama, desenho, fotografia,
quadro, matéria jornalística (artigo, coluna, entrevista e notícia),
poema, conto, livro (impresso ou manuscrito), revista e objeto.
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A sequência de imagens que serão apresentadas nos próximos slides
representam o momento da entrega do arquivo pessoal do professor
Júlio César de Mello e Souza para o CME. Desde então, o fundo
Malba Tahan passou por distintas fases: higienização, restauração,
organização e catalogação.
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O fundo COLE tem origem na pesquisa “ALB: memórias”,
desenvolvida pela professora Lilian Lopes Martin da Silva. O
objetivo principal dessa investigação é a constituição e exploração
do acervo histórico da Associação de Leitura do Brasil (ALB). O
projeto foi iniciado em 2009 visando localizar, identificar, reunir,
classificar, digitalizar e disponibilizar as fontes impressas, sonoras,
iconográficas e fílmicas dos Congressos de Leitura do Brasil
(COLEs), existente desde final dos anos 70. Abrange também o
levantamento da documentação referente a outras dimensões da
ALB, como sua fundação e atuação na busca de espaços de reflexão
sobre a leitura.
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A partir dessa pesquisa ocorreu a organização do arquivo histórico
dos referidos congressos e da própria entidade. Assim, torna-se
possível a (re)construção de memórias em vários temas já
apresentados nos COLEs sob a forma de conferência, palestra,
comunicação de trabalhos, oficinas, etc. A diversidade de materiais
acumulados pela ALB expressam visões, relevâncias, pontos de
vista, olhares, etc. Dentre os mais recorrentes, citamos fotos, fitas
em áudio, fitas em VHS, folhetos de divulgação, programas
acadêmicos, culturais, cartazes, materiais de identificação dos
congressistas e dos organizadores.
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Atualmente, a equipe de trabalho do CME é composta pelos
professores coordenadores, pelo responsável da área de projetos e
pesquisa e por duas servidoras da Faculdade de Educação.
Considerando os projetos de pesquisa (iniciação científica,
mestrado, doutorado e pós-doutorado), de extensão comunitária
(Pró-reitoria de Extensão e Cultura) e de trabalho (Serviço de Apoio
ao Estudante), pesquisadores em formação e bolsistas de graduação
também participam das atividades desenvolvidas no órgão.
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Como qualquer órgão público destinado à pesquisa e formação
docente, o CME conta escassos recursos. Dentro do orçamento da
Faculdade de Educação, a cada ano apresentamos demandas para a
obtenção de verbas para fins específicos (substituição de
computadores sem condições de uso, aquisição de materiais de
consumo etc.). Em relação à equipe de funcionários que atuam no
órgão, apenas em 2019 foram transferidas do Arquivo Setorial da FE
as duas primeiras servidoras para desenvolver as atividades de
organização, higienização e catalogação em curso. O CME ainda
não tem um site finalizado, o qual depende da área de informática
da FE para sua construção e manutenção.
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A atual gestão do CME procura participar de eventos relacionados
com os projetos de pesquisa, formação e extensão vigentes. Por
exemplo, no que diz respeito ao fundo Malba Tahan, o CME apoia a
Semana da Educação Matemática e Malbatemática. No mesmo
sentido, apoia o Congresso de Leitura do Brasil, seminários de
pesquisa e formação docente da FE, bem como oficinas
desenvolvidas por professores e estudantes de nossa comunidade
acadêmica. Na extensão, o projeto “Patrimônio, memória e
educação: outros olhares para o estudo da história local”, em
parceria com o CMU aproxima a universidade das escolas públicas
por meio de encontros formativos realizados periodicamente em
nossas instalações.
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Pesquisas realizadas no âmbito do CME:

- Leandro Piazzon Corrêa. A biblioteca e o arquivo feitos obra: a
publicação das antologias do Bom professor de Malba Tahan. 2020.
Dissertação (Mestrado em Educação)

- Claudiana dos Reis de Sousa Morais. Registros do acervo de Júlio
César de Mello e Souza: rede de contatos em fundos de
documentação pessoal. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação)

- Claudiana dos Reis de Sousa Morais. Correspondências de Júlio
César de Mello e Souza: Redes de Sociabilidade e Trajetória
Intelectual. Início: 2018. Tese (Doutorado em Educação)
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Pesquisas realizadas no âmbito do CME:

- Renata Aliaga. Congresso de Leitura do Brasil: espaço de
formação docente. 2020. Tese (Doutorado em Educação)

- Larissa de Souza Oliveira. Os espaços de leitura nas páginas do
Congresso de Leitura do Brasil - Cole (1978-1993). 2018. Dissertação
(Mestrado em Educação)

- Sonia Midori Takamatsu. A Arte de Fazer: memória, participação e
história nos 30 anos da Associação de leitura do Brasil. 2013. Tese
(Doutorado em Educação)
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