
SAUSP.DOC NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2020.

O Colégio Universitário da Universidade de São Paulo
Lilian Miranda Bezerra1

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

Neste Boletim SAUSP.DOC abordaremos parte 
dos resultados de nossa pesquisa de mestrado cujo 
título é: O Arquivo do Colégio Universitário da USP: um 
Instrumento de Pesquisa. Neste primeiro momento, 
indicaremos as motivações da pesquisa e 
contextualizaremos, brevemente, o Colégio 
Universitário.

Colégio Universitário: motivação da pesquisa

O Colégio Universitário (1934-1943) foi 
instituído juntamente com a Universidade de São 
Paulo (USP) (artigo 14º, do Decreto nº. 6.283, de 25 de 
janeiro de 1934), sob a denominação de Curso 
Complementar. Com caráter eminentemente 
propedêutico e duração de dois anos, pavimentava o 
caminho do ensino secundário rumo ao superior, 
alicerçado na reforma educacional empreendida pelo 

ministro da Educação e Saúde Pública, Francisco 
Campos, em 1931. 

O desejo de conhecer mais acerca desta 
instituição e de retirá-la do local de esquecimento 
ao qual foi lançada, deu origem à nossa pesquisa de 
mestrado. 

Aos motivos elencados associou-se a 
inexistência de trabalhos publicados que 
enfocassem esse Colégio, bem como sua ausência 
na bibliogra�a existente acerca da história da USP 
ou de suas Unidades.

Ao longo da pesquisa encontramos apenas 
algumas menções à existência do Colégio 
Universitário, sem qualquer preocupação em 
explicar seu funcionamento e/ou reconstituir sua 
trajetória.  

À sua ausência na bibliogra�a acerca da USP, 
que reverbera no desconhecimento sobre sua 
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existência nos quadros funcionais hoje existentes, se 
contrapõe a valorização presente em alguns artigos 
jornalísticos consultados, bem como nos relatos de 
ex-alunos, com os quais nos deparamos ao longo 
desses anos.

 Assim, a contar com as informações destes 
relatos e com o que a imprensa noticia nas décadas 
posteriores à sua extinção, para além de meio de 
acesso aos cursos superiores da Universidade, o Colé-
gio Universitário se con�gurou como instituição de 
excelência, contribuindo para suprir defasagens do 
ensino secundário fundamental e para formar alunos 
aptos à dinâmica e ao espírito do ensino superior, 
respondendo às expectativas que motivaram sua 
criação.

 Além de lugar de formação estudantil e com-
partilhamento de experiências sociais, também 
contribuiu como espaço de atuação e prática docente, 
segundo relata o escritor, ensaísta e professor da 
FFLCH, Antonio Candido de Mello e Souza, em entrevis-
tas concedidas acerca de sua trajetória pessoal e pro�s-
sional (SOUZA, 1999, 2001).

A despeito de sua breve existência (menos de 10 
anos), passaram por esta instituição alunos e docentes 
que alcançaram destaque na cena intelectual brasileira 
e, por vezes, internacional. Em alguns destes alunos, 
como a professora emérita da FFLCH, Anita W. Novin-
sky, o Colégio deixou lembranças marcantes.

Em meados de 2016 e 20182 , a docente narrou o 
quão importante foi o Colégio como antecâmara da 
Universidade, propiciando espaço de convivência 
social prazerosa e estimulante, oferecendo acesso a 
conhecimento e a professores de altíssimo nível (infor-
mação verbal). 

Os relatos de Antonio Candido e Anita Novinsky 
avivaram o estranhamento acerca do apagamento 
desta instituição na história da Universidade, tanto 
naquela veiculada por meio da bibliogra�a que lhe diz 
respeito, quanto na que circula na memória de sua 
comunidade.

A que se deve este processo de esquecimento? 
Thiesen (2013), ao tratar da memória institucion-

al, nos recorda que no processo natural de lembrar 
e esquecer, as instituições silenciam aquilo que não 
interessa (ou deixa de interessar) à sua reprodução.

Parte do esquecimento do Colégio se deve,

certamente, à falta de interesse da Universidade em 
reproduzir aquela experiência, pois seu foco estava na 
manutenção de outra, a do ensino superior. 

No entanto não creditamos, exclusivamente, a 
este mecanismo da memória institucional esta 
responsabilidade. A�nal, a dispersão de seus documen-
tos e a ausência de instrumentos de pesquisa di�cul-
tam (ou inviabilizam) a reconstituição de sua história, 
atuando, a nosso ver, como corresponsáveis neste 
processo de apagamento.

Ao longo de seu funcionamento, o Colégio 
Universitário esteve vinculado a oito Unidades de 
ensino distintas: Escola Politécnica, Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Faculdade de Direito, 
Faculdade de Farmácia e Odontologia, Faculdade de 
Filoso�a, Ciências e Letras, Faculdade de Medicina, 
Faculdade de Medicina Veterinária e Instituto de 
Educação. 

Devido a transformações na estrutura universi-
tária, desvinculação de Unidades, desmembramentos, 
mudanças de prédio e descaso com seus arquivos, no 
processo de mapeamento e descrição dos documentos 
percorremos não oito, mas 12 locais de custódia distin-
tos, nove na cidade de São Paulo: 

1. Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos, 
Centro de Referência em Educação Mário Covas, Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, Secre-
taria de Estado da Educação de São Paulo; 2. Arquivo 
Geral da USP; 3. Escola Politécnica (Setor de Arquivo); 4. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) (Assistência 
Acadêmica/Centro de Memória); 5. Faculdade de 
Direito (Seção de Arquivo e Museu);  6. Faculdade de 
Filoso�a, Letras e Ciências Humanas (Serviço de Gradu-
ação); 7. Faculdade de Medicina (Serviço de Gradu-
ação); 8. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) (Seção de Expediente); 9. Faculdade de 
Odontologia (FO) (Serviço de Expediente, Protocolo e 
Arquivo), e três na cidade de Piracicaba, Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”: 1. Assistência Técnica 
para Assuntos Acadêmicos; 2. Museu e Centro de Ciên-
cias, Educação e Artes "Luiz de Queiroz" e 3. Seção de 
Expediente.

Foi no intuito de sanar a questão da 
descentralização e o problema da dispersão do fundo3  
Colégio Universitário, e de erigi-lo como fonte para 
potenciais pesquisas, que empreendemos a pesquisa e 

2 Informação fornecida por Anita Novinsky durante o evento promovido pelo Arquivo Geral da USP e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, denominado A história da 
Universidade de São Paulo e a contratação de seus primeiros docentes, São Paulo, 2016, e em visita a sua residência, São Paulo, 2018.
3 Fundo é a “unidade constituída pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade que, no arquivo permanente passa a conviver com arquivos de outras [entidades]”. 
(CAMARGO; BELLOTTO. 2010.p. 51).



elaboramos um Instrumento de Pesquisa capaz de 
recompor, intelectualmente, sua organicidade, ao 
mesmo tempo em que expõe seu potencial 
informativo. 

Colégio Universitário: breve contextualização

Como já exposto, o Colégio Universitário surge 
juntamente com a Universidade de São Paulo, no 
bojo da Reforma do ensino secundário instituída em 
1931. Essa Reforma, ao dividir o ensino secundário 
em dois ciclos, possibilitava ao segundo (Curso 
Complementar) sua vinculação ao ensino superior 
(Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931).

O Decreto nº. 6.430, de 09 de maio de 1934, 
altera - no âmbito da USP - a denominação de Curso 
Complementar para Colégio Universitário, além de 
de�nir suas Seções (em número de cinco) e 
�nalidade.

Em consonância com o pressuposto na 
Reforma Francisco Campos, as disciplinas 
ministradas neste Colégio seriam aquelas que mais 
de perto se adequassem (e auxiliassem) aos estudos 
superiores subsequentes, de onde advém seu 
caráter de curso propedêutico.

 Com a entrada em vigor do Decreto nº. 6.430, 
cada uma das cinco Seções do Colégio Universitário 
passa a funcionar anexa às Faculdades ou Escolas às 
quais se destinavam.

  A 1ª Seção, de �loso�a, ciências sociais e 
auxiliares, destinava-se à preparação para os cursos 
de Direito, Filoso�a, Ciências Sociais, Geogra�a e 

História. A 2ª Seção, de ciências químicas e naturais, 
destinava-se aos interessados em adentrar aos 
cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia e 
Odontologia e para a seção de Ciências Naturais da 
recém-criada Faculdade de Filoso�a, Ciências e 
Letras (FFCL). A 3ª Seção, de ciências físicas e 
matemáticas, abarcava os cursos da Escola 
Politécnica e os cursos de Ciências Matemáticas, 
Ciências Físicas e Ciências Químicas da FFCL. A 4ª 
Seção, de ciências e educação, era exclusiva para 
acesso ao curso de Formação de Professores 
Primários do Instituto de Educação, e, por �m, a 5ª 
Seção, de letras, destina-se aos candidatos à seção de 
Letras Clássicas e Modernas da Faculdade de 
Filoso�a.

As Seções do Colégio utilizavam a infraestrutura 
e o corpo administrativo das Faculdades e Escolas às 
quais se vinculavam, e deveriam responder 
diretamente aos diretores respectivos. 

Um mês depois da publicação do Decreto nº. 
6.430, o Decreto nº. 6.515, datado de 27 de junho de 
1934, introduz algumas modi�cações no Colégio 
Universitário e a Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” (ESALQ), esquecida no Decreto anterior, 
passa a �gurar neste novo. No entanto, será somente 
em novembro de 1934, com a entrada em vigor do 
Regulamento do Colégio Universitário (Decreto n.º 
6.829, de 30 de novembro de 1934) que a ESALQ terá 
Seção de�nida, a 2ª Seção.

Com o Regulamento do Colégio Universitário, 
�cam deste modo associadas suas Seções e as 
Unidades de ensino superior:

Seção do Colégio Universitário Instituto Superior de destinação 

1ª Seção 
Faculdade de Direito 

Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras (cursos: Filoso�a, Ciências Sociais, Geogra�a e História) 

2ª Seção 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Faculdade de Farmácia e Odontologia 

Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras (curso: Ciências Naturais) 

Faculdade de Medicina 

Faculdade de Medicina Veterinária 

3ª Seção 
Escola Politécnica 

Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras (cursos: Ciências Matemáticas, Ciências Físicas e Ciências Químicas) 

4ª Seção Instituto de Educação (curso: Formação de Professores Primários) 

5ª Seção Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras (curso: Letras Clássicas e Modernas) 

 Quadro 1 – Seção do Colégio Universitário e curso superior de destinação. 
Fonte: elaborado pela autora com base no Decreto nº. 6.829, de 30 de novembro de 1934.



•

Em 1942, o ensino secundário foi reformulado 
por meio do Decreto-lei nº. 4.244, de 09 de abril de 
1942, como parte da denominada Reforma 
Capanema. 

 A promulgação deste Decreto extingue o 
Curso Complementar e retira esta segunda etapa do 
ensino secundário da esfera universitária. Como 
consequência, o ano de 1942 foi o último ano de 
funcionamento integral do Colégio Universitário. Em 
1943, em todas as Seções, só existiram turmas de 2ª 
série. 

 A extinção do Colégio Universitário da USP só 
foi o�cializada, entretanto, em 1945, por meio do 
artigo 11º, do Decreto-lei nº. 15.235, de 28 de 

novembro de 1945, que tratou da organização do 
ensino secundário.

 Para saber mais a respeito do Colégio 
Universitário e do Instrumento de Pesquisa que 
desenvolvemos, indicamos consulta à dissertação de 
nossa autoria (O Arquivo do Colégio Universitário da 
USP: um Instrumento de Pesquisa),  disponível no 
Banco de Teses da USP, sob o link: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/
tde-05102020-160131/pt-br.php.

 Na próxima edição do Boletim SAUSP.DOC 
abordaremos, brevemente, nosso Instrumento de 
Pesquisa e as inovações descritivas e metodológicas 
propostas.
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