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A Área de Pesquisa do Arquivo Geral 
da USP

 www.facebook.com/arquivogeraldausp
www.twitter.com/ArquivoGeralUsp

Quando as Unidades e Órgãos da USP 
não dispõem de espaço e/ou de infraestru-
tura adequada para manterem e preserva-
rem seus arquivos permanentes, o edifício 
do AG tem condições de abrigá-los - pois 
construído especialmente com tal objetivo 
-, desde que o interesse seja manifestado 
pela Unidade e que, a partir daí, seja 
executado por ela o processo para o efeti-
vo recolhimento daquele arquivo perma-
nente ao Arquivo Geral da USP, cuja 
assessoria se mantém por toda a trami-
tação do processo. 

Em 2014, após oito anos de seu início, a construção do 
edifício reservado ao Arquivo Geral da USP foi finalizada, e 
somente a concretização de tal feito forneceu condições para 
que a área de Pesquisa do AG melhor se estruturasse, uma 
vez que o adequado espaço físico se faz imprescindível não 
somente para fins de preservação da documentação, mas 
também para a promoção do desenvolvimento da pesquisa, ao 
garantir melhores condições de recepção do pesquisador. 

As atividades relativas à Pesquisa no AG engrenaram a partir de 2015, quando as suas dependências 
ficaram totalmente aptas ao atendimento local, passando a fornecer largo espaço, mobiliário e equipa-
mentos - inclusive de EPI (equipamentos de proteção individual) – essenciais ao atendimento adequado e 
seguro do pesquisador. Além disso, o AG sempre contou com profissionais especializados nesse tipo de 
atendimento que, na verdade, se aproxima mais de uma assistência personalizada, exigida pelas 
características inerentes ao público de arquivos que, nesse quesito, se diferencia significativamente - pelo 
menos, a priori - do público de bibliotecas, por exemplo. 
    Esse conjunto de qualidades provocou o crescimento do número de pesquisadores que passaram a 
buscar o AG, demandando-lhe um maior número de consultas e, inclusive, de solicitação de processos às 
Unidades e àqueles Órgãos que se mantêm, ainda, como guardiões de seus arquivos permanentes. 
    Na tabela a seguir, é possível verificar a evolução da área de Pesquisa do AG a partir de 2013/2014, 
poucos anos antes de sua estruturação:  

Assistência ao Pesquisador



Tema da Pesquisa

Apuros de pensar museus: o confronto de teorias entre
Sérgio Buarque de Holanda e Mário Pedrosa

Arquitetura e viagens de formação

Clube dos Professores da USP

Comissão da Verdade da USP

Corpo feminino e ciência nos manuais de ginástica rítmica

Desdobramento do curso de Geografia e História da USP

Desenvolvimento da Sociologia do Trabalho no Brasil
entre 1950 a 1960

Ensino de Arquitetura e Urbanismo na FAU-USP, de 1948
a 1962

Estrutura curricular da História

Estudos rurais de Emílio Willems e a introdução da
Antropologia

Fundação Crespi Prado: trajetória de uma coleção

Fundos Universitários de Pesquisa

Genética no Brasil: história e instituições

História da institucionalização da Matemática Aplicada na
USP

História das práticas de avaliação no ensino superior,
curso de Pedagogia USP

Imagem e imaginário da ruína modernista em São Paulo

Intelectuais e a ação política conservadora

Marx no ultramar

Médicos em São Paulo: o IPM da FM em 1964

Padrões de excelência dos professores universitários

Pesquisa no acervo do MAC-USP

Processos de apropriação da memória do modernismo em
São Paulo: como as casas de Mário de Andrade e
Guilherme de Almeida foram tomadas pelo Estado

Produção do conhecimento científico na história da
ciência

Reforma da USP na década de 1960

Registro de diploma

Relações franco-brasileiras no desenvolvimento da
História e das Ciências Sociais e sua relação com o
crescimento da USP
Trajetória intelectual de Alice Piffer Canabrava

Total de processos consultados

2013-2014 2015 2016 até jun/2017
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Legenda: *: Sem dados sobre o número de processos solicitados.
Em negrito: Pesquisas ainda não finalizadas, ou seja, mais processos deverão ser consultados em breve.

Número de processos consultados



    Os dados acima mostram claramente o 
desenvolvimento rápido da área de Pesquisa do 
AG, incipiente ainda em 2013 e 2014 – cujos 
dados claramente estão longe de ser exaustivos 
em consequência da falta de infraestrutura e 
espaço físico à época -, mas muito relevantes a 
partir de 2015, e consolidados em 2016, cujo 
aumento do atendimento chegou a quase 150%. 
    É claro que as consultas por parte da 
Comissão da Verdade da USP - formada por 
cerca de quinze pesquisadores - alavancou 
fortemente o serviço de Pesquisa do AG, mas 
houve concomitantemente outros atendimentos 
a pesquisadores que também promoveram o 
crescimento desse setor de modo relevante, 
especialmente nos anos de 2016 e no ano 
corrente (2017), contabilizado aqui apenas, e é 
claro, até meados desse mês de junho, quando 
já chegou ao total registrado em 2015, e sem a 
demanda de peso advinda da Comissão da 
Verdade, havida nos dois anos anteriores.
    Outro fator deveras interessante, e que certa-
mente chamará a atenção de grande parte dos 
leitores deste Boletim, refere-se aos temas 
abordados pelos pesquisadores do AG. Apenas 
um deles veio à busca de informação de cunho 
totalmente particular, o registro de seu diploma; 
todos os outros evidenciaram o cunho eminente-
mente acadêmico/científico de suas pesquisas. 

    Serviço de Pesquisa e Arquivos Permanen-
tes no AG

    Além das consultas locais, o AG atende 
também a pesquisadores via e-mail, até que a 
pesquisa pelo Arquivo Geral se esgote. Quando 
isso se dá, o AG costuma indicar, ao pesquisa-
dor online,  outros profissionais, instituições e 
centros de documentação que certamente lhe 
responderão de modo mais pertinente, pois 
também detentores de arquivos e de outros tipos 
de acervo/informação.
    Em princípio, a Universidade de São Paulo 
não possui documentos de caráter sigiloso, e 

desde que esteja expresso o caráter acadêmi-
co/científico da pesquisa e/ou o caráter compro-
batório, e o pesquisador assuma total respon-
sabilidade sobre o modo como as informações à 
que teve acesso serão utilizadas e comunicadas 
- especialmente as de conteúdo pessoal -, a 
consulta à documentação arquivística perma-
nente da USP se torna disponível a todos os 
cidadãos, bastando o preenchimento e a assina-
tura de formulários do AG específicos para esse 
fim (http://bit.ly/2tlrk2t). 
    Há diversas Unidades e Órgãos USP que não 
possuem espaço físico suficiente para manter os 
respectivos arquivos permanentes em seus 
próprios locais de funcionamento, enquanto 
outras Unidades e Órgãos, embora possuam 
espaço e infraestrutura física para armazenar 
adequadamente seus arquivos, nem sempre 
possuem condições de oferecer assistência a 
pesquisadores interessados diretamente no 
conteúdo de sua documentação administrativa, e 
que podem reclamar uma maior disponibilidade 
no serviço de atendimento prestado. E é aí que 
o serviço de Pesquisa do AG deve ser solicitado.
    Mesmo estando ainda longe de possuir um 
montante relevante de arquivos permanentes 
sob sua guarda, o Arquivo Geral da USP perce-
be a assistência ao pesquisador como um de 
seus mais importantes fins, propondo-se a 
centralizar o atendimento na Universidade (inclu-
sive com alcance de seus vários campi) quando 
as fontes de informação têm origem em seus 
arquivos administrativos. 

Muita História é feita por meio da consulta/
estudo a documentos de cunho “tão somente” 
administrativo, testemunhos incontestáveis de 
comportamentos, filosofias, políticas e fatos 
causadores e promotores de uma história 
escrita paulatina e cotidianamente, isenta de 
fins exaustivos e enciclopédicos. Uma história 
que está sendo escrita, neste momento, por 
mim ..., por você ..., por todos nós.



    O AG propõe-se a intermediar e a facilitar o acesso do pesquisador à documentação que necessita; a 
fornecer um atendimento especializado no que tange às normas e procedimentos relativos à gestão 
documental; e a fornecer um único e mais adequado espaço físico à pesquisa. O AG quer fortalecer o 
serviço de Pesquisa não somente a toda a comunidade USP, mas também àquela externa a ela, pois 
todos têm o direito de acesso à informação. 
    Portanto, sejam muito bem-vindos!!!

Informe de eliminação e recolhimento de documentos 
A Lista de Eliminação de Documentos 02/2017 da Escola de Engenharia de São Carlos foi publicada 
no Diário Oficial de 10 de junho de 2017. Foram eliminados 2,94 metros lineares de documentos.

Contatos com a área de Pesquisa e Difusão do AG:
Tels.: (11) 3091-8459 e (11) 2648-8247
http://www.usp.br/arquivogeral
Email: ag.pesquisa@usp.br
Facebook: www.facebook.com/arquivogeraldausp
Twitter: www.twitter.com/ArquivoGeralUsp
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