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1. Resumo 

O trabalho tem como objetivo relacionar a importância da memória institucional com 

o CEHVAP, o Centro de História e Memória da UNIVAP (Universidade do Vale do 

Paraíba). O trabalho abordará a importância de se manter um centro de História 

institucional em uma universidade. 

2. Introdução 

Desde a década de 1970 têm surgido no Brasil "centros de referência, de 

documentação e de memória, com o intuito de preservar a memória institucional" 

(MARQUES, 2007, pág. 16). Como observa o autor, a informação histórica, quando 

está disponível ao público em geral, aos estudantes e pesquisadores, proporciona 

acesso à história da trajetória da instituição, a relação com a comunidade na qual 

está inserida e a sua História (MARQUES, 2007, pág. 16). 

Issso é possível porque ao longo da trajetória de uma Universidade, é produzida 

grande quantidade de documentos fundamentais e de extrema importância para o 

seu funcionamento, para a sua administração e para a sua memória. Nesse sentido, 

muitos registros são provas e testemunhos do caminho percorrido. E esse 

conhecimento ajuda na construção de uma identidade e define o papel da 

instituição. Mas os registros e informações encontrados em vários departamentos 

precisam ser reunidos, armazenados e organizados de forma correta num acervo 

com a finalidade de estarem à disposição para consulta, pois revelam mais que 

simples atividades cotidianas, retratam a dinâmica de uma época, de uma sociedade 

a qual a instituição está inserida.  

Reconhecendo o valor da preservação da memória histórica para a construção de 

identidades relacionadas a trajetória da Universidade do Vale do Paraíba, as 

professoras Maria Aparecida Papali e Valéria Zanetti, ambas docentes da Faculdade 

de Educação e Artes da UNIVAP e pesquisadoras do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (IP&D), elaboraram um projeto de criação de um Centro de 

Memória Institucional, denominado Centro de História e Memória da UNIVAP 

(CEHVAP). O Centro conta também com a participação ativa de estagiários do 

Curso de História da Instituição.  A UNIVAP, embora tenha criado sua sigla em 

1989, teve como primeiro nome IVE - Instituto Valeparaibano de Ensino, criado em 



1959, com o intuito de criar novos cursos superiores e estabelecimentos de ensino 

em todos os graus: até o momento, existia o curso de Direito, criado em 1952, e 

mais tarde seriam criadas a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do 

Vale do Paraíba, os cursos superiores de Patologia Clínica e Magistério e um 

Colégico Técnico Industrial, chamado de CTI (MONTEIRO, 2002, pág. 17). Em 1963, 

o IVE mudou seu nome para FVE - Fundação Valeparaibana de Ensino. Em 1980, 

foram doados da Prefeitura 500 mil metros de terreno para a construção de uma 

Universidade que juntaria todos os cursos e Faculdades da FVE - no início dessa 

década, haviam os cursos de Ciências Sociais, História, Letras, Pedagogiga, Direito, 

Serviço Social, Engenharia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Arquitetura e 

Urbanismo; todos esses cursos estavam unidos nas faculdades de Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Exatas e Tecnologias 

(MONTEIRO, 2002, pág. 76).  

3. Objetivos 

Esse artigo visa apresentar a importância da realização de um trabalho de gestão 

documental da memória de uma instituição, seja através de documentos impressos, 

fotografias ou relatos orais, além de apresentar o trabalho realizado pelo Centro de 

História e Memória da UNIVAP, o CEHVAP, que há quatro anos realiza esse 

trabalho na Universidade do Vale do Paraíba/FVE. 

4. Metodologia 

 

Desenvolvemos nossa pesquisa através de estudos que abordam temas como  

memória institucional, gestão documental, história oral e fotográfica, além das 

experiências vivenciadas no trabalho realizado no Centro de História e Memória da 

UNIVAP, o CEHVAP. 

5. Desenvolvimento 

O projeto de criação do CEHVAP foi apresentado ao Conselho de Integração 

Universidade Sociedade (CIUS) da UNIVAP e aprovado no dia 17 de junho de 2011. 

O CEHVAP começou suas atividades em agosto do mesmo ano, sob a coordenação 

das professoras Dr.ª Maria Aparecida Papali e Dr.ª Valéria Zanetti. O projeto 

funcionou provisoriamente no Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica, 



no IP&D, até que fosse realizada a estruturação física de um novo espaço no Bloco 

05 no Campus Urbanova, onde atualmente encontra-se em funcionamento o Centro 

de História e Memória da UNIVAP/FVE (CEHVAP), como passou a ser chamado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.I: Fotografias do CEHVAP. Acervo. 

O CEHVAP tem como uma de suas premissas a gestão documental e a 

reconstrução do processo histórico da criação da FVE (Fundação Valeparaibana de 

Ensino) e da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), sua mantida. Tem-se 

como objetivo as transformações ocorridas ao longo de seu trajeto, como o 

surgimento das faculdades e o reconhecimento pelo Ministério da Educação 

(Portaria n° 510 de 1º de abril de 1992), bem como o status de universidade . Por 

fim, é do interesse do CEHVAP rastrear a documentação produzida ao longo de sua 

história e recolher memórias de pessoas envolvidas com essa história.  

O CEHVAP é responsável por higienizar, catalogar e armazenar documentações 

referentes à memória da instituição, exemplo disso, podemos citar documentos 

como: jornais e revistas da universidade, trabalho de alunos, memorandos internos, 



portarias, documentos administrativos, documentação iconográfica e de imprensa, 

enfim, toda uma gama de documentos relevantes que foram produzidos pela 

universidade ou sobre ela. Entre seus documentos, descam-se os Diálogos 

informativos da Universidade, publicados desde 1993 e que contam com notícias e 

entrevistas com os alunos e funcionários.O Centro busca guardar e preservar 

continuamente toda documentação que conta a história da UNIVAP e dessa forma, 

fortalecer a identidade, a cultura organizacional e o sentimento de pertencimento dos 

seus funcionários e colaboradores. Ao público externo visa propiciar o conhecimento 

da trajetória institucional. 

Ao tratarmos de memória, é indispensável valorizarmos a  oralidade, os relatos de 

sujeitos que fazem ou fizeram parte da trajetória da instituição, pois são estes que 

poderão contextualizar e compor a representação de um acontecimento do qual ele 

fez parte, o que permite maior compreensão de um evento por parte do pesquisador. 

Também nos anos 1970, a história oral surge, e sofre críticas por conter um discurso 

carregado de sentimentos e opiniões daqueles que vivenciaram, o que preocupa por 

causar uma impressão de mitificação, mas intelectuais defendem o uso dessa 

ferramenta pois a falta da oralidade leva ao esquecimento e a perda da memória 

coletiva (FIORUCCI, 2010, pág. 08). 

A partir da conservação da memória institucional há a possibilidade de contextualizar 

vivências e trajetórias, e essa História é permitida por meio dos documentos 

produzidos pela instituição e pelas memórias, recolhidas oralmente. Os depoimentos 

orais são recolhidos de ex-alunos, funcionários e ex-funcionários que fizeram ou 

fazem parte da instituição. As entrevistas realizadas pelo CEHVAP identificam-se 

como história temática, uma vez que são realizadas com um grupo de pessoas e 

versam sobre um tema específico: as vivências e experiências dos entrevistados 

com a universidade. A história oral aparece dentro de centros de memória e história 

institucionais por contribuírem grandemente com construção e visibilidade de 

imagens relevantes à instituição. Nesse sentido, analisando as  entrevistas 

realizadas pela equipe do CEHVAP compreenderemos quais são as contribuições 

desse método de pesquisa na consolidação das identidades institucionais. 

Caracterizam-se também como documentos de grande valor para a memória de uma 

instituição as fotografias, pois além de estarem carregadas de informações nos 



trazem recortes de momentos únicos permitindo a sua compreensão. Com o sentido 

de preservar e dar vida à memória da UNIVAP, o CEHVAP trata o acervo fotográfico 

da instituição, identificando e organizando as fotografias que hoje chegam a pouco 

mais de 24.000 fotos, além de 48 vídeos que somam aproximadamente 120 horas 

de filmagens. 

 

Fig. II: Fotografias mostram o processo de construção da UNIVAP do Campus 

Urbanova. 

Acervo do CEHVAP 

O arquivo do CEHVAP está calculado em 28.164 documentos históricos da UNIVAP 

e da Fundação Valeparaibana de Ensino desde a sua criação, abrangendo a 

fundação da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, sua primeira faculdade, em 

1954, o Colégio Técnico Industrial – CTI, e todas as outras quatro unidades da 

Universidade do Vale do Paraíba, que são distribuidas em três cidades: São José 

dos Campos, Jacareí e Campos do Jordão, como demonstra a tabela: 

Tabela I 

Material do Acervo Quantidade 

Fotografias 24.254 

Documentos Catalogados 3.801 

Depoimentos 61 

Filmagens  48 

Fonte: CEHVAP 

 

6. Resultados 

Com a preservação dos documentos históricos da Universidade do Vale do Paraíba, 

o CEHVAP possibilitou a realização de artigos já publicados com o apoio da 

FAPESP, que abordam temas como por exemplo “Memória dos Antigos 



Trabalhadores da Fazendinha em São José dos Campos”, realizado por Bianca de 

Oliveira Santana, “Os 40 Anos de Uma História na UNIVAP”, realizado por  Eliza 

Viana e Rafael de Paula da Silva, e “História da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo de São José dos Campos (1970-1976)”, realizado por Douglas de 

Almeida Silva, Juliana Eliza Viana e Michelle Ferreira Auciello, todos orientados e 

realizados graças aos projetos aprovados pelas professoras Dr.ª Maria Aparecida 

Papali e Dr.ª Valéria Zanetti. 

7. Considerações Finais 

Acerca da pesquisa realizada concluímos que é de suma importância a preservação 

da história de uma instituição através da gestão documental realizada em centros de 

memória institucionais. 

 Consideramos que através do trabalho de preservação de história oral com os 

personagens que participaram ou participam da trajetória da instituição, mantém-se 

viva sua identidade e memória, assim como nos trabalhos feitos com a releitura de 

imagens e documentos que ajudam a interpretar essa história em construção. 
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