Centro de Memória do IPUSP

O Centro de Memória do IPUSP
Discurso realizado durante o evento
de comemoração aos 30 anos do IPUSP
É com imensa alegria, compartilhada por toda a comunidade do IP, que
assistimos à inauguração do Centro de Memória do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo.
É uma honra para nossa Biblioteca abrigar tão importante Centro.
Por que um Centro de Memória na Biblioteca?
Parte da memória do Instituto já se encontra organizada e disponível na
Biblioteca. Desde que o Magnífico Reitor oficializou o depósito legal dos
trabalhos produzidos por docentes e técnicos nas bibliotecas, em 1985, assim
como dos trabalhos de grau apresentados por ocasião das defesas de tese, nossa
Biblioteca vem se responsabilizando pela obtenção, registro, divulgação e
preservação desses documentos.
Uma rápida busca no DEDALUS permite identificar mais de 5.600
trabalhos cadastrados no módulo produção técnico-científica e mais de 1.900
teses cadastradas no módulo teses. È com orgulho que afirmamos que
possuímos quase a totalidade dessa produção, organizada e disponível para
consulta. Possuímos, também, mais de 220 memoriais elaborados por docentes,
por ocasião de concursos. Esses memoriais registram a passagem dos
professores pela Universidade, logo, retratam uma parte da história do
Instituto, vivenciada por seus personagens centrais. Além desses, a Biblioteca
vem reunindo outros documentos que ajudam a resgatar a memória
institucional.

A efetivação de um setor responsável pela preservação da memória do IP
vem atender a uma demanda antiga do Instituto, tanto é que desde 1995 este
espaço vem sendo chamado de “Pró Memória”.
Estamos apenas lançando a pedra fundamental do Centro, entretanto
contamos com a colaboração da nossa comunidade na reunião dos documentos
que resgatam a memória do IP, pois como bem disse o Grupo responsável pelo
Pré-projeto deste Centro: “o documento é o testemunho da atividade do
homem, fixado em um suporte durável”. E é a partir do encontrado nesses
registros que o homem resgata sua história e vai construindo uma nova jornada,
aprendendo com as experiências de seus antepassados.
Preservar a memória a partir da guarda de documentos tem sido a
vocação das bibliotecas, então o Centro de Memória do Instituto fica
confortavelmente instalado nesse espaço.
Nossas boas-vindas ao Centro!
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