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  Em março de 2017 o Arquivo da OSUSP - Or-
questra Sinfônica da Universidade de São Paulo - en-
viou ao Arquivo Geral da USP (AG) a documentação 
classificada como de guarda permanente, visando 
tanto sua mais adequada preservação quanto o seu 
acesso. Esse procedimento inaugurou, oficialmente, o 
recolhimento de documentos ao AG, e foi a primeira 
operação do gênero em um arquivo produzido por 
uma entidade musical no país.  
  Faremos aqui um breve relato dessa experiên-
cia a partir do histórico da OSUSP  

Acesse nossas redes sociais! 

  facebook.com/arquivogeralusp 

 

  twitter.com/arquivogeralusp 

  A Orquestra Sinfônica da USP foi cri-
ada em 1972, durante a gestão do Reitor 
Miguel Reale. Sediada inicialmente no De-
partamento de Música da ECA (Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade), 
seu propósito inicial foi didático: buscava 
integrar professores e estudantes de Músi-
ca com vistas à formação de instrumentis-
tas e estudantes de Regência na prática 
orquestral. Todavia, tal projeto não se con-
cretizou, e foi retomado apenas em 1975 
com novas características. 
 
 

Foto 1: Convite do primeiro concerto da OSUSP 

  O projeto de Orquestra foi transferido para a Co-
ordenadoria de Ações Culturais da Reitoria, órgão an-
tecessor ao da atual Pró-Reitoria de Cultura e Exten-
são, isento da orientação didática prevista anteriormen-
te. Criou-se um conjunto sinfônico profissional formado 
exclusivamente por músicos experientes, concursados 
pela Universidade, vinculado a projetos de extensão e 
cultura. O compositor Mozart Camargo Guarnieri (1907
-1993) foi convidado a criar e a dirigir o novo grupo, 
cujo concerto inaugural aconteceu em 28 de novembro 
de 1975 no Anfiteatro de Convenções e Congressos, 
atual Anfiteatro Camargo Guarnieri. A previsão inicial 
de uma orquestra com cerca de 80 músicos, planejada 
entre a Reitoria e Camargo Guarnieri, nunca se concre-
tizou. Foto 2: Divulgação do primeiro concerto da 

OSUSP 



  Desde sua criação até hoje, o estatuto da Orquestra es-
tabelece, como finalidades, a divulgação da música sinfônica e 
camerística - em especial a brasileira - por meio de concertos 
dentro e fora da Universidade, e a promoção de concursos pa-
ra solistas, regentes e compositores. O aspecto didático per-
maneceu restrito aos concertos destinados a professores e 
alunos dos Ensinos Fundamental e Médio. 
 
  Em 2008, quando iniciamos a reorganização do Arquivo 
da OSUSP, encontramos grande massa documental em várias 
salas do Anfiteatro, produzida e acumulada em mais de 30 
anos de atividade da Orquestra: programas de concerto, carta-
zes, fotos, convites, folders de programação, medalhas e diplo-
mas de agradecimento e/ou de participação em eventos, e 
também documentos administrativos. Esse acervo estava se-
parado apenas por espécie documental, não tendo sido sub-
metido até então a nenhum procedimento relativo à gestão do-
cumental. 
 
  Optamos por aplicar procedimentos arquivísticos sobre a 
documentação encontrada, observando os critérios e as nor-
mativas estabelecidas pelos instrumentos de gestão do Siste-
ma de Arquivos da USP (SAUSP). Procedemos então à identi-
ficação das espécies documentais, ao seu agrupamento e à 
destinação adequada, conforme preconizado pela Tabela de 
Temporalidade do Sistema. O material identificado como de 
guarda permanente foi higienizado e acondicionado para trans-
porte, e aquele classificado como de eliminação, foi descarta-
do. A documentação preservada em sua totalidade está relaci-
onada às atividades-fim da Orquestra, uma vez que os docu-
mentos administrativos considerados de guarda permanente 
não se encontram armazenados na sede da instituição  Foto 3: Convites de concerto  da OSUSP 

Foto 3: Maestro Camargo Guarnieri e equipe da OSUSP em 1985  



Foto 5: Solistas da OSUSP 

   No decorrer dos procedimentos encontramos algumas espécies documentais não elenca-
das no Glossário de Espécies/Formatos e Tipos Documentais e nem na Tabela de Temporalidade, 
como fotos, convites, trofeus e outras honrarias. Assim, após reuniões realizadas com a equipe téc-
nica do AG, todo esse material foi considerado de guarda permanente, pois as fotos remetem a en-
saios e a apresentações; os convites, considerados material de divulgação (alguns também com a 
função de ingresso); os trofeus, as medalhas e os diplomas correspondem a honrarias recebidas pe-
las atividades da OSUSP ou pela participação da mesma em eventos especiais, universitários ou 
não. Sem dúvida, esta foi uma experiência que se demonstrou extremamente enriquecedora para a 
política documental da Universidade. 
 
   Ao final desse processo, 22 caixas foram encaminhadas ao Arquivo Geral da USP contendo 
a documentação relativa a 35 anos de atividades da OSUSP, período compreendido entre 1975 e 
2010. Esse conjunto de documentos apresenta unicidade e organicidade, de proveniência única, e 
constitui um autêntico fundo arquivístico.  

   Dentre a documentação encaminhada ao Arqui-
vo Geral da USP, os programas de concerto constituem 
a série documental de maior dimensão. Documento ge-
rado em todas as apresentações da Orquestra, sua fun-
ção primária é informar ao ouvinte quais obras serão 
executadas e em qual ordem, contendo ainda outras 
informações relevantes, como o nome dos músicos, ma-
estros e solistas, além de dados institucionais. É ineren-
te a esse documento um ciclo vital extremamente breve, 
pois o seu valor primário se encerra simultaneamente ao 
término da apresentação, tornando-se rapidamente do-
cumento de guarda permanente. Outra característica 
peculiar a essa série é a quantidade de exemplares pro-
duzidos: podem ser impressos desde algumas dezenas 
de programas até mesmo centenas, dependendo da di-
mensão do local da apresentação, feitos com o intuito, é 
claro, de atender satisfatoriamente ao público presente. 
 
   Cartazes e folders também foram preservados, 
pois fazem parte da divulgação das atividades da Or-
questra, como apresentações, cursos e concursos. Infe-
lizmente os cartazes dos primeiros anos do grupo não 
foram encontrados  

Foto 4: Programa de concerto  



   Cumpre-nos comentar a ausência de partitura entre os documentos elencados neste relato. 
Documento musical fundamental para o funcionamento de grupos musicais, a partitura não é produto 
gerado pelo funcionamento da Orquestra, e sim o contrário: ela é o elemento que possibilita a ativi-
dade musical. No Glossário de Espécies Documentais da USP encontramos a seguinte definição: 
“Disposição gráfica das partes instrumentais e/ou vocais de uma composição musical de modo a per-
mitir a sua leitura e execução”. Assim, as partituras necessitam permanecer na Orquestra, num acer-
vo formado pelo uso, compra, troca ou mesmo pela doação de exemplares, mas sempre disponíveis 
para uso. 
 
   Acreditamos que o recolhimento do acervo da OSUSP possa colaborar junto à política de 
arquivos e memória da Universidade - tendo o Arquivo Geral como Órgão central nesse processo -, e 
que o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão estimule outras Unidades e Órgãos universitários 
a disponibilizarem seus acervos à sociedade tendo em vista sua difusão e pesquisa, consonante 
com os papeis fundamentais da Universidade.  
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Informe de eliminação e recolhimento de documentos  

A Lista de Eliminação de Documentos 01/2017 da Escola de Engenharia de São Carlos foi 

publicada no Diário Oficial de 11 de março de 2017. Foram eliminados 4,64 metros lineares 

de documentos. 

A Lista de Eliminação de Documentos 06/2017 do Instituto de Física de São Carlos foi publi-

cada no Diário Oficial de 25 de março de 2017. Foram eliminados 3,5 metros lineares de do-

cumentos. 

A Lista de Eliminação de Documentos 01/2017 da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia foi publicada no Diário Oficial de 29 de março de 2017. Foram eliminados 3,69 metros 

lineares de documentos. 

A Lista de Eliminação de Documentos 01/2017 do Serviço Especial de Saúde de Araraquara/

FSP foi publicada no Diário Oficial de 12 de abril de 2017. Foram eliminados 8,82 metros line-

ares de documentos. 

A Lista de Eliminação de Documentos 01/2017 do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 

foi publicada no Diário Oficial de 25 de abril de 2017. Foram eliminados 11 metros lineares de 

documentos. 

No total a Universidade de São Paulo eliminou 31,65 metros lineares de documentos 

entre março e abril de 2017. 


