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  Durante o segundo semestre 

conseguimos concretizar mais um dos 

objetivos previstos para esse ano: a 

realização de eventos que fossem 

abertos ao público em geral para mostrar 

que os arquivos, além de suas atividades 

cotidianas como a pesquisa e 

preservação, também são espaços para 

reflexão, troca de experiências e 

aprendizado. 

  A proposta de abrir o Arquivo Geral - AG para a 

comunidade era um desejo antigo, mas somente 

conseguimos amadurecer este propósito com a 

entrega do prédio em 2014.  

  O objetivo destes eventos é mostrar aos 

participantes que os documentos podem representar 

muito mais do que o seu valor jurídico, financeiro e 

administrativo. De acordo com a leitura e a 

necessidade de cada pesquisador, os documentos 

podem revelar facetas diferenciadas: uma simples 

assinatura, uma anotação ao pé da página ou um 

despacho aparentemente banal, podem indicar outros 

rumos de pesquisa, solucionar uma questão ou abrir 

novos universos, independentemente do valor de 

prova intrínseco a cada um deles. Além disso, 

também entendemos ser fundamental divulgar o 

nosso espaço e trabalho desenvolvido. 

Prof. Dr. Renato Maia 



Eliminação de Documentos 

 

Em 2015 foram eliminados, 

de acordo com o Ofício Circu-

lar CODAGE 028/2007, cerca 

de 100 metros lineares de 

documentos.  

 

Parabenizamos a EE, HRAC, 

IAG, IB, ICMC, IFSC, MAE, 

PUSP-B, RUSP/PRO-CEU/

OSUSP e SVOC por estarem 

implementando o procedimen-

to correto de eliminação, es-

sencial para uma eficiente 

Gestão Documental. 

  A segunda palestra aconteceu em outubro, com Renato Maia que desenvolve seu pós-

doc sobre o Museu de Arte Contemporânea da USP. Com o título "Apuros de pensar 

museus: o confronto de políticas entre Sergio Buarque de Holanda e Mario Pedrosa", o 

objetivo do palestrante foi relatar as experiências com os diversos arquivos consultados, 

umas boas, outras nem tanto e dividir com os participantes as alegrias dos achados e 

descobertas, como também as frustrações. 

  Em novembro, foi a vez da Comissão da Verdade da USP. A Profa. Janice Theodoro, 

os bolsistas e a servidora do AG, Denise Silva, apresentaram a palestra “Comissão da 

Verdade: os arquivos como repositório de memórias”. Os palestrantes relataram os 

resultados encontrados até o momento, suas idas e vindas, além da dificuldade do trabalho 

de pesquisa tendo por base a leitura exaustiva dos processos USP. 

Da esquerda para direita: João Rezende, Nathália Pinto, Pedro Stenolo, Prof.ª Dr.ª Janice Theodoro, Thiago Fonseca, João 
Borogan, Denise Silva, Evelyn Lauro e Beatriz Camargo. 

  Nossa primeira palestra, realizada em 

setembro sob o título: “Luiz Gama em Arquivos: 

trajetórias e avanços de uma pesquisa”, contou 

com a participação da Profa. Lígia Ferreira, do-

cente na Universidade Federal Paulista e inte-

grante, desde 2009, do grupo de pesquisa 

“Diálogos Interculturais” do IEA/USP.  

  Por meio de uma matéria publicada no Jor-

nal da USP, no qual Ligia relatava sua experiên-

cia de pesquisa sobre Luiz Gama, que foi escri-

tor, jornalista e advogado e um dos mais no-

táveis intelectuais e ativistas negros do século 

XIX, vimos a oportunidade de trazer um pesqui-

sador que poderia relatar o “caminho das pedras” 

e a importância do trabalho direto com as fontes. 



  Salientaram as inovações do SAUSP em relação aos sistemas existentes e mesmo 

em relação àqueles que surgiram posteriormente e mencionaram algumas situações 

engraçadas e inusitadas que ocorreram durante os 22 meses que antecederam sua 

portaria de criação. 

  A equipe do Arquivo Geral se despede de 2015 e deseja a todos Boas Festas e um 

2016 repleto de êxitos e realizações! 

“Os documentos de arquivos públi-

cos, de peças imprescindíveis ao 

processo decisório, administrativo e 

jurídico, passam alguns deles devido 

ao valor informativo permanente, a 

bens culturais”  

Heloisa Bellotto 

Créditos: 

Texto:  

Dr.ª Bárbara Júlia Menezello Leitão 

Diagramação:  

Bruno L. Teodoro 

 

Fotos:  

Tânia de Oliveira 

 

 

Da esquerda para direita: Prof.ª Dr.ª Johanna W. Smit, Prof.ª Dr.ª Heloísa Bellotto e Prof.ª Dr.ª Ana Maria de Almeida Camargo 

  Para fechar o ano com “chave de ouro” 

reunimos em dezembro as professoras Heloísa 

Bellotto, Ana Maria Camargo e Johanna Smit, 

idealizadoras e promotoras do Sistema de 

Arquivos da USP. Num encontro em tom 

descontraído, as professoras compartilharam 

conosco o começo dessa história da qual hoje 

fazemos parte, as dificuldades e percalços que 

envolveram a aceitação e implantação do 

Sistema, seu desenvolvimento e sucessos. 


