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o CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA 
DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (*). 

MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES SIMOES DE PAULA 
Instrutor da Cadeira de História da Civilização Ibérica 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni
versidade de São Paulo. 

O Centro de Documentação Histórica da Fundação de Ampa
ro à Pesquisa do Estado de São Paulo está instalado no edifício dos 
Departamentos de Geografia e História da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na Cid~de Universi
tária "Armando de Salles Oliveira". 

A idéia da criação de um Centro de Documentação Histórica 
é relativamente antiga. Na planta da mais nova, e s'egundo opiniões 
abalisadas, uma das mais belas obras construídas no campus de nos
sa Cidade Universitária, já havia sido previsto um espaço pala tal 
organismo. Todavia, muitos foram os obstáculos para a sua con
cretização. Entretanto, a velha aspiração foi materializada através de 
uma das iniciativas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo, que independentemente do projeto inicial, possibilitou a 
organização de um Centro de Documentação Histórica, dentro de 
um planejamento científico e técnico e sob a responsabilidade de pro
fessôres' do Departamento de História e do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo. 

Não se trata de um atendimento isolado, mas sim de uma ini
ciativa, parte de um plano, que visa permitir a superação de algu
mas deficiências da estrutura atual da ciência e dos organismos uni
versitários de São Paulo. 

Justifica-se lembrar outros setores e outras iniciativas recente
mente promovidades pela FAPESP, na mesma faixa de suas dire
trizes, dentre os quais destacar-se-á: 

(*). - Comunicação apresentada na 8a. sessão de estudos, no dia 7 de setem
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a) o - Arquivo de Fotografias Aéreas, cujo laboratório tam
bém se acha instalado no edifício dos Departamentos de Geografia 
e História da Universidade de São Paaulo, sob responsabilidade dos 
professôres Aziz Nacib Ab'Saber e Pasquale Petrone o 

b) o - Centro de Estudos de Nutrição, sediado na Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, sob a orientação das 
Cadeiras de Fisiologia e de Clínica Médica o 

c) o - Simpósio sôbre Nutrição, a fim de complementar a ini
ciativa acima citada, a F APESP promoveu, nesta capital, no pri
meiro semestre do ano em curso, um Simpósio que contou com a 
participação, dentre outros, do Departamento de Nutrição e Tecno-' 
logia Alimentar do Instituto de Tecnologia de Massachussets, UNI
CEF - Fisi (New York) , Children's Hospital (Cincinatii), Depar
tamento de Bioquímica da Universidade de Purdue (Indiana) o 

d) o - Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais, insta
lado no conjunto das Químicas na Cidade Universitária "Armando 
de Salles Oliveira", sob responsabilidade dos profess'Ôres Otto Got
tlieb e Paschoal Senise o 

e) o - Levantamentos Biológicos em Base Ecológica do Lito-
ral e Area Costeira o Informa-se que o projeto está em fase avança
da de execução, havendo dêle participado pesquisadores de vários' 
aspectos: Departamento de Zoologia e de Geografia da Universida..J 
de de São Paulo; Departamento de Zoologia e Instituto de Botânica 
da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e Instituto O
ceanográfico da Universidade de São Paulo, a quem coube a lide
rança do projeto o 

f) o - lndice das Localidades do Mapa do lo Bo Go Eo Trata-se 
de uma complementação valiosa para grande número de especiali
dades e espera-se que já esteja indexado e em circulação junto ao 
mapa 1: 1 o 000 o 000 do IBGE, neste ano o 

g) o - Projeto Amazonas - Levantamento Faunístico, Ecoló-
gico e Econômico dos Recursos Pesqueiros do Amazonas o Projeto 
que objetiva, em sua fase inicial, a coleta ~tensiva de peixes na á-' 
rea do médio Amazonas' - da boca do rio Trombetas à do Purus, 
com vistas a estudos zoológicos e de recursos alimentares o Nessa ini
ciativa, a F APESP conta com a colaboração do Departamento de 
Zoologia da Secretaria da Agricultura, do Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia, do Museu Goeldi e da Universidade de Harvardo 

h) o - Seminxírio - Interpretação Científica da Paisagem o A 
F APESP designou uma comiss'ão composta por zoólogo, botânico c 
geomorfologista para o planejamento do seminário, do qual deverá 
participar também um grupo de estudantes ou de estagiários o 
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Finalmente, o nosso Centro de Documentação Histórica, cuja ini
ciativa a própria FAPESP esclarece: 

"Tendo em vista a necessidade de reunir, catalogar e salva
guardar o acêrvo de documentação histórica, bem como a importân
cia de se obter documentação primária nos arquivos públicos e par
ticulares de interêsse para a História, decidiu a FAPESP cdar um 
Centro de Documentação Histórica. 

Como tôdas as iniciativas da FAPESP, o Centro estará aberto 
a todos os pesquisadores de qualquer setor e de qualquer institui
ção". 

Depois de informar quanto à responsabilidade, instalação aber
tura, equipamento, especifica: 

"Todos os microfilmes adquiridos com verba da Fundação, em 
projetos específicos, passarão a fazer parte do Centro, após a utili
zação pelo pesquisador" (1). 

Cumpre acentuar que a Fundação de Amparo à Pesquis'a do 
Estado de São Paulo, ao elaborar essas iniciativas, seleciona os gru
pos de pessoas em que tem confiança plena, entregando-lhes a di
reção e organização dêsses setores novos'. 

Uma única exigência, um único compromisso: é que, operacio
nalmente, êsses setores funcionem em campo aberto, atendendo den
tro dos limites de suas possibilidades, a todos os pesquisadores inte
ressados. 

Parece ponto pacífico a presença do Centro de Documentação 
Histórica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, na pauta em que se discutem problemas metodológicos da 
pesquisa historiográfica. 

Todavia, essa mesma presença se faz por delegação a uma das 
pessoas que, desde o primeiro instante, formou ao lado daqueles que 
acreditavam e acreditam na possibilidade de um Centro de Docu
mentação Histórica em alto nível e s'em discriminação de utilização. 

Pois, recomendando o Regulamento do IV Simpósio Nacional 
de Professôres de História, no item referente às Comunicações, que 
as mesmas devem ser apresentadas pelos seus aS'sociados (2), e con-

(1). - Relatório das Atividades - 1966. São Paulo, FAPESP, 1967. Pág. 10. 
Cumpre acentuar que a FAPESP, ao elaborar essas iniciativas relaciona 
os grupos em que tem confiança plena, entregando-lhes a direção e a 
organização dêsses setores novos. 

(2). - "Artigo 3.° - A apresentação das comunicações ao IV Simpósio é da 
competência exclusiva dos sócios da A. P . U . H. 
Artigo 5.° - Os autores de comunicação deverão apresentá-la sob a for
ma de exposição oral, de maneira sintética, na sessão de estudo que lhe 
fôr programada." 
Regulamento êsse alicerçado nos próprios Estatutos da A. P . U. 
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siderando que a primeira equipe, uma das colunas mestras responsá
vel pt:l0 lUnClOnamt:l1LO ao l,.,t:ruro ae uocumemaçuo l1lSlOnca da 
FunaaçtJo de Amparo a l'esqUt.!Ja ao bstaaO ae ~uO t'autO, alllua na,o 
dest:mpt:nna lWlçoes doct:mt:s no campo ulllvt:rslLano, caOt:-llOS a 
honra, e o razt:mos gOSlOl>amt:me, oe aprc:.t:HLar o rt:laLono t:lauorauo 
por esta eqwpe, lliLC~aua por alunos uo cur:.o dt: po:.-~aoua~o o~ 
.hlSLOUa e lalllut:m um a.uno do j.v ano da mesma secç ... o, rcspecu
vamente: Ana lVJ.ana de AUDeIoa Camargo, JJUlCe rtel\;Ua A. l't:s:.oa 
kamos, K.uruo ~UZUK1 e Kaquel Ulezer. 

informamos arnda que eles se encontram presentes neste con
clave, na quaudade de Sllllposlastas-ooservadores e nesta sala, como 
assessores a nm de laCWlar as mIOrmaçOel> que, evemUalllleme sejam 
sOllclladas . 

Amda o nosso Centro de Documemação Histórica está instalado 
e prestando serVIços a partlI da segunda qumzena de maiO pas:.ado, 
e somente terá o seu tunclOnamemo OllCIalUado depOiS desle magno 
SllllpOSlO, em data a ser arllcwada entre os seus promotores e drre
tores. 

O relatório, tônica desta comunicação, é o que se segue: 

* 
* * 

o CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÚRICA DA FUNDAÇÃO DE 

AMPARO A PESQUISA DO ESTA,DO DE SAO PAULO. 

- "O Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
e o Instituto de Estudos Brasileiros, ambos da Universidade de São Paulo, têm 
sob sua responsabilidade, um Centro de Documentação Histórica, que se encon
tra ainda em fase de instalação. Localizado no edifício de História e Geografia, 
na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, Butantã, o Centro é de 
propriedade e iniciativa da Fundação de Amparo ao Pesçuisa do Estado de São 
Paulo, sob a direção do proL Eurípedes Simões de Paula e do pro f. José Ade
raldo Castello, respectivamente diretores daquelas entidades responsáveis. 

E preciso lembrar que os trabalhos do Centro mereceram, desde o início, a 
inestimável colaboração técnica e administrativa do prof. Aziz Nacib Ab'Saber, 
regente da Cadeira de Geografia Física, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo. 

Tendo em vista os problemas enfrentados na organização do Centro e as 
experiências acumuladas nos primeiros meses de sua instalação e funcionamento, 

Artigo 4.° - A Associação compreenderá três categorias de associados: 
a) sócios fundadores; b) sócios efetivos; e c) professôres associados. 
Artigo 5.° - A categoria de sócio efetivo é limitada aos Professôres de 
História que hajam publicado trabalho original de comprovado valor em 
qualquer ramo da História". Revista de História, vol. XXIV, ano XIII, 
n.o 50, abril-junho de 1962. São Paulo, Pág. 
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julgamos útil divulgar alguns aspectos de sua estrutura e do regularmento ope
racional que vem norteando a implantação dêsse órgão interdisciplinar de do
cumentação. Ainda que o contacto com seus vários problemas seja relativo, <
Centro está em condições de fornecer uma idéia de suas possibilidades futuras 
frente a obtenção de documentação histórica, através do treinamento especializado 
dos que queiram se inteirar das novas técnicas de microfilmagem, em paurao 
internacional. Sabendo de antemão que o funcionamento de um Centro desst 
tipo depende em grande parte de seu regulamento operacional, seria de grande 
lllleresse apresentar as fórmulas encontrauas para atenuer a tOUOi os pçSlJ"lSa
dores, por melO de uma utlnzaçao miutlpla de seus equipamentos. .t.sla talvez 
s~ja, na real.lOade, a granue e pnhClpal onglhauuaue que o L.l!lltro ue JJoc ... -
lllt:HLa~ao l11swnca pOSSui no amt>llo Ulllversnano. Dal nosso uest:jO Oe t:lí.por 
as lU<;:laS meSlras Oe orut:ll operaciOnal que nos levaram a Ot:Ulcar pane ue !lUS· 
so Lt:mpo, ue nossas prt:ocupa~oes e ue nosso entuSiasmo pessoal ao IUllclUHalUen
lO uesse pequeno e auvo laooratono de uocumeI,taçao. 

De acoroo com o regulamt:nto provlsono ao l.entro de Documentação His
tÓrica, seus oOjeuvos espt:culCOS sao: 

1)' - reurur e catalogar oocumentos primários e bibliografias especializao.as, 
de interêsse geral para estuaos hlSLUflCOS e para o planejaIl1t:uto oe pt:squlsas his
tonograllcas ; 

1,). - reunir catálogos de arquivos, museus e bibliotecas, atlas e mapas 
histoncos, para laClutar a consulta aocumentana e amparar a prugrama .. ao ue 
pesquisas; 

.:J). - proceder à microfilmagem de documentos primários de interesse co-
letivo pa,a pt:squlSas .tllstonCas e SOClalS, tais cumo COlt:ÇOt:S Oe documentos de 
arquIvos, obras raras, cOlt:çoei Oe jOrIlalS e rl!vltas, e 10les ae UOCUlIlçHLO a, 
arquIvos publlcos ou paruculares; 

4). - COlOcar em maos dos pesquisadores interessados, através de assessora
mento téclllco, equipamentos para Illlcrolumagem de oocumemos; 

5). - reunir documentação didatlca (mlcrotilmes e reprOduções, cartas his
tódcas e fotograflas) de interesse espeCial para o enSlllO o.a .histona em lllvel 
universitário; 

6). - fornecer ambiente de trabalho na própria sede do Centro de Docu
mentação Histórica; 

7). - manter assídua correspondência com outros órgãos congênere~ atra
vés de intercamOIO com biblioteca e arquivos naCionais e est. angelros. 

Atendendo a necessidades mais imediatas, o Centro tem procurado incremen
tar a divulgação de téclllcas e oferecer treinamento especializado na pesquisa de 
fontes documentárias. Seu funcionamento tem obedecido a uma sene oe normas, 
a saber: 

1). - os projetos de pesquisa deverão ser encaminhados ao Centro para 
aprovação prévia, a fim de se verificar sua viabilidade e importância; 

2). - as tarefas operacionais serão da exclusiva responsabilidade dos autores 
dos projetos, cabendo a fiscalização dos serviços aos funcionários do Centro, os 
quais telão, portanto, obrigação de informar e treinar as pessoas interessadas, 
não participando do serviço técnico propriamente dito: 

3). - todo material utilizado deverá ser reposto. O Centro poderá adian
tar material de consumo, dentro de suas possibilidades, na base exclusiva de re-
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pOSlçaO .imediata; quanto ao material permanente, cedido a título de emprés
timo, ficará sob inteira responsabilidade dos usuários; 

4). - há uma certa hierarquia quanto ao uso do material, isto é, uma or
dem de várias entidades que terão preferência umas sôbre as outras, em caso 
de acúmulo de serviço; assim, os projetos específicos de iniciativa do Centro de 
pocumentação Histórica terão prioridade sôbre os demais; 

5). - os equipamentos poderão ser utilizados no próprio recinto do Cen
tro, ou então levados para fora, inclusive para o Exterior, desde que o usuário 
indique a data de devolução, para contrôle interno; 

6). - os trabalhos planejados pelo Centro serão executados com base em 
suas disponibilidades próprias, ou sob os auspícios de instituições de auxilio ou 
amparo à pesquisa e à documentação; 

7). - todo o material microfilmado atraves de nossos equipamentos, mes
mo em caso de pesquisas de iniciativa particularj quando de interêsse compro
vado, deverá tel' uma segunda via, que ficará depositada e catalogada em nossos 
arquivos. 

Daí podermos medir a importância que terá, para o fu'tulQ, quando tiver 
reunido fontes documentárias indispensáveis para a pesquisa histórica. 

Para melhor atender a seus objetivos, o Centro dispõe dos mais modernos 
aparelhos. Podemos citar: 

- Ricopy Standart, que permite a realização de cópia dÍl'eta, fotocópia con
vencional ou cópia fotostática e fotocópia em diapositivo. Tem sido utiliza
da mais na reprodução maciça de trabalhos datilografados, tais como teses, comu
nicações e mesmo apostilas. É um modo bastante econômico de impressão, ten
do vantagens sôbre as conhecidas Xerox e Termo-fax; 

- Microjilmadora Recordak Portátil, modêlo RP-l. Trata-se de microfilma
dora rotativa, de fácil transporte, para filmes de 16 mm, ideal para documentos 
avulsos. Trabalha com filmes de 100 pés, o que equivale a uma média de 2.000 
chapas. É possível a colocação de dois filmes, a fim de atender à regra n.u 7 
de funcionamento do Centro, ou seja, a deposição de cópia dos trabalhos exe
cutados em seus arquivos. A máquina tem ainda a vantagem de funcionar com 
grande velocidade, sendo também de fácil utilização. 

- possuímos 3 aparelhos de leitura de microfilmes: 

a). - Recordak, modêlo MPE-l, para filmes de 16 e 35 mm, tamanho gran-
de. 

b). - Recordak, modêlo PVA, para filmes de 16 mm, própria para os obti
dos através da microfilmadora rotativa Recordak. 

c). - Recordak Magnaprint, modêlo PE-IA, com duas obejtivas (para 16 
e 35 mm). Trata-lSe de um leitor-impressor, permitindo reprodução instantânea 
perfeita de microfilmes, em papel fotográfico; 

- O Centro conta com duas câmeras fotográficas, marca Asahi-Pentax Spot
matic, com acessórios, que trabalham com estativas transportáveis (possuimos 4). 
Usadas geralmente para microfilmagem de material que não pode ser reproduzido 
pela rotativa Recordak. Dependendo da altura em que são colocadas na estati
va, a objetiva das câmeras poderá focalizar documentos de tamanho 50 X 30 cm. 
Têm sido utilizadas para serviços os mais variados: reprodução de livros e ma
nuscritos, confecção de slide.s, fotografias de peças 
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- Copiador de diapositivos Asahi-Pentax, modêlo Bellows lI. Com o auxí
lio da câmera fotográfica Asahi-Pentax e das lentes Takumar, permite a obten
ção de "close-up" e de macrofotografia; 

- Projetor de "slides" Eiki, modêlo 500, bastante usado para fins didáticos; 
- Ampliador Omega, modêlo B-22, com o qual é possível um aumento de 

19 vêzes; 
- Caixa de Fotocópia marca Cinótica, acompanhada de um tanque de sen

sibilização ; 
- Câmera Fuji M icrofilm, modêlo S, de focalização semi-automática, para 

filmes de 16 e 35 mm. Indispensável para a microfilmagem de documentos de 
tamanho grande, ainda está por chegar. 

O Centro de Documentação Histórica, assim aparelhado, tem servido a uma 
série de isstituições. Segundo o registro de utilização, têm ocupado seus equipa
mentos cêrca de 800 pessoas, pertencentes às seguintes entidades: Departamento 
de História" Departamento de Geografia, Departamento de Pedagogia, Departa
mento de Letras, Departamento de Geologia, todos da Faculdade Filosofia, Ciên
cias e Letras da Universidade de São Paulo; Escola Politécnica., Instituto de 
Pré-História, Instituto de Geografia, Instituto de Estudos Brasileiros, Arquivo de 
Fotografias Aéreas, Museu de Arte e Arqueologia, todos da Universidade de São 
Paulo; Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Instituto Nacional de Es
tudos Pedagógicos (São Paulo); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo; Museu Paraense Emílio Goeldi; Centro de Aperfeiçoamento de Pes
soal do Ensino Superior; Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da 
Universidade de Bordeaux; Instituto de Educação Anhanguera (São Paulo); So
ciedade de Estudos Históricos (São Paulo); Instituto de Educação Fernão Dias 
Pais (São Paulo); Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo; Instituto de Educação Brasílio Machado) 
(São Paulo); Associação dos Geógrafos Brasileiros; Escola Superior de Adminis
tração e Negócios da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Departa
mento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis; Depar
tamento de História da Faculdade de Filosofia., Ciências e Letras Santa Úrsula, 
da Pontifícia Universidade Católica (Rio de Janeiro); Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Bauru; Colgate University (Hamilton, New York); Museu Pau
lista; Universidade do Pará; Aliança Francesa; Faculdade de Letras da Uni
versidade de Toulouse; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientia~, 
da Pontifícia Universidade Católica (São Paulo); Universidade de Western Ontário 
(Canadá); Faculdade de Letras da Sorbonne (Paris); Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

as) . Ana Maria de Almeida Camargo. 
Dulce Helena A. Pessoa Ramos. 
Kunio Suzuki. 
Raquel Glezer . 

• 
* * 

Concluindo êste relatório, justifica-se informar que temos à 
mão cópia do Regulamento Provisório do Centro de Documentação 
Histórica, dos ofícios tramitados com a FAPESP, 
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pamento técnico adquirido e a adquirir. E tendo presente a proble
mática de pesquisadores de outras áreas do país', eventualmente de
sejosos de auxilio, trouxemos exemplares da Lei Orgânica n. u 5.918 
de 18 de outubro de 1960, que instituiu a FAPESP e do Relatório 
de Atividades - 1966, com um anexo nunreografado, de todos os 
projetos de pesquisas atendidos no setor das ciências humanas, in
cluindo o de quem lhes fala (3). E também formulários de inscri
ção, tanto de auxílio a projetos de pesquisa, como para bôlsas de 
iniciação científica, aperfeiçoamento, doutoramento ou pesquisa. 

Em terminando esta tentativa de apresentar o Centro de Docu
mentação Histórica ainda em seu promissor início, cabe-nos o previ
légio de colocá-lo a disposição dos pesquisadores em geral e, mais 
incisivamente, dos próprios historiadores. 

* 
* * 

INTERVENÇÕES. 

Do ProL Alvamar Furtado de Mendonça (FFCL. de Natal. RN.). 

Pergunta: 
Como é possível obter a colaboração do Centro de Documen

tação Histórica da Fundação de Amparo do Estado de São Paulo 
para salvar velhos documentos, em vias de perecimento? Referimo
nos a coleção de jornais existentes no Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte, extremamente preciosa para o período repu
blicano. 

Como o Estado não tem condições financeiras para resguardar 
preciosas fontes' de informação histórica, como a citada, gostaria de 
saber quais' as condições em que o Centro de Documentação Histó
rica poderia colaborar no sentido de microfilmar essa documentação? 

Tal colaboração seria uma contribuição inestimável ao Estado 
e, uma forma de participação relevante na luta pela sobrevivência e 
integração da cultura nacional. 

* 
Da Profa. Maria da Glória Alves Portal (FFCL. de Bauru. SP.). 

Declara que vem dar um testemunho pessoal da facilidade com 
que se aprende a lidar com o equipamento existente no Centro de 

(3). - Rodrigues, (Malia Regina da Cunha). - Font~ para a História do 
Pôrto de Cananéia in "Revista de História". São 
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Documentação Histórica e da utilidade que a mesma tem para o 
pesquisador. 

No s'eu caso está utilizando um leitor-reprodutor para a leitura 
de microfilme de documentos romenos, básicos para a monografia 
sôbre as guerras da Dácia que está preparando. 

* 
Da Profa. Célia Freire d' A quino Fonseca (FFCL. da UFP. PE.). 

Diz que quer congratular-se pela existência do Centro, sem o 
qual seria quase impossível a coleta de material para a documenta-' 
ção de certos trabalhos no plano da História, sem o qual não será 
possível trabalho sério em certos setores. O horizonte que a exis
tência do Centro de Documentação abre é inestimável e, acredita 
mais adiante ela se evidenciará de maneira cada vez mais clara. 

Diante de realização de tal importância, patrocinada pela Fun
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e localizado 
no Edifício de Geografia e História da Universidade de São 
Paulo, pergunta de que maneira se chegou a êste resultado? Em su
ma, qual a origem do Centro de Documentação e a grata notícia de 
sua localização no Edifício de História da Universidade de São 
Paulo? 

Pergunta ainda se, diante da falta de tempo do pesquisador, 
em geral também professor de História no Brasil, o Centro permane
ce em funcionamento nas férias, época em que os que Se dedicam à 
pesquisa podem dispor de um pouco mais de tempo para realizar 
alguma pesquisa? 

* 
Da Profa. Maria Yedda Linhares (FFCL. da UFRJ. GB.). 

Afirma estar preocupada com o futuro da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo e, teudo em vista os inestimá
veis r,erviço~ que vem prestando ao desenvolvimento da ciência de
sinteressada em São Paulo, gostaria de obter algllns esclarecimentos 
sôbre a I)riEem dos recursos dessa Fundação. 

Uma vez que a atual Constituição Brasileira proibe vinculação de 
verba orçamentária, espero que a Fundação de Amparo à Pesquisa 
tenha reais possibilidades de continuar a desempenhar suas tarefas. 

* 
* 
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RESPOSTAS DA PROFA. MARIA REGlNA DA CUNHA RO· 
DRIGUES SIMOES DE PAULA: 

Ao Prof. Alvamar Furtado de Mendonça. 

Acredita que pode responder afirmativamente. A presença do 
Centro de Documentação de História neste Simpól'io equivale a um 
abertura de contatos, cabendo a V. S. a prioridade de uma expres
siva receptividade. Todavia, para armar soluções de ordem prática, 
sugere um projeto de pesquisa, indicàndo a natureza dos documentos 
a serem microfilmados. Para documentos grandes, especialmente pa'" 
ra coleções de jornais - como foi referido, há um aparelho espe
CÍfico: Câmara Fuji Microfilm S, já adquirido c que deve estar che
gando. Para documentos menores há a possibilidade de sercm usa
dos, ou uma Microfilmadora rotativa Recordak RP-l, para docu
mentos a vulsos, ou uma câmara fotográfica Asahi Pentax Spotmatic, 
para livros. 

As duas máquinas se encontraII1i nesta capital., neste simpósio, 
nesta sala, trazidas pela equipe do Centro de Documentação Histó'" 
rica, para microfilmagem de arquivos no Rio Grande do Sul. Assim, 
o que esta mesma equipe fêz particularmeste, poderia fazer, em 
caráter oficial, à convite de entidades culturais do Rio Grande do 
Norte. em. época a ser escolhida, de preferência durante as férias es
colares. 

Uma outra sugestão, estudada no item 5 do Regulamento do 
Centro, que estatui sôbre empréstimos: o Rio Grande do Norte po
dcria formar uma equipe que iria a São Paulo estagiar, aprendendo 
a lidar com as máquinas e que as levariam emprestadas. 

Seja qual fôr a opção do Prof. Alvamar, ou de quem de direito, 
sugere encaminhar o projeto de pesquisa, com a maior urgência pos
sível à direção do Centro de Documentação Histórica 

• 
A Profa. Mária da Glória Alves Portal. 

Diz que a intervenção da profa. Mária da Glória Alves Portal 
enquadra-se na faixa dos depoimentos resultante de uma retomada 
de posição. Compreende-se sua descrença, pois de acôrdo com Lu
cien Febvre, a "desconfiança é uma das credenciais do historiador" . 
Há um outro aspecto que se justifica que seja tocado e é uma das 
originalidades do Centro de Documentação Histórica: conforme acon
teceu com a Profess'ôra, outros pesquisadores foram treinados pa
ra o uso pessoal dos aparelhos do Centro, dentro e fora do 
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tório. Há uso alternado de máquinas, como a Ricopy, onde foram 
e estão sendo passadas teses de mestrado, doutoramento, livre-do
cência e cátedra. 

• 
A Profa. Célia Freire d'Aquino Fonseca. 

Quanto à primeira pergunta, lamenta não poder informar, com 
segurança, sôbre a origem do Centro e das primeiras tentativas em 
ordem cronológica. Ao que sabe e pode documentar, um dos pro
jetos resultou de um breve estágio realizado em julho de 1962, por 
uma coincidência que chega a impressionar, justamente neste Esta
do, e precisamente em São Leopoldo, onde se encontra a Filmoteca 
Histórica, organizada pelo Pe. Arnaldo Brüxel, S. J. Com um en
tusiasmo que se compreende e com o assessoramento dêste erudito 
pesquisador pioneiro na sua faixa, foi elaborado um plano que, en
tão, não encontrou receptividade. 

Anos depois, a iniciativa da F APESP veio de encontro a um 
projeto já existente. Pelo convênio realizado entre essa entidade e 
o Prof. Eurípedes Simões de Paula, o Centro foi instalado no De
partamento de História, como poderia ter sido em outro local, pois, 
por ora, o Centro é da FAPESP, dependendo totalmente de suas 
verbas, sem contribuição financeira da Universidade de São Paulo. 

A segunda resposta é positiva, sem sombra de dúvida. Enquan
to que aqui se encontram três elementos do Centro, lá está a profa. 
Dulce Helena Pessôa Ramos, em seu posto, triplicando-se, porque o 
Centro "não pode parar". Poder-se-ia dizer que no período de fé
rias escolares o ritmo de atividades é ainda mais intenso. Lembra 
que no mês de julho p. P ., ocasião em que, salvo algumas exceções, 
só funcionaram, regularmente, no edifício dos Departamentos de 
Geografia e História, o Arquivo de Fotografias Aéreas e o Centro de 
Documentação Histórica. Fato que por si comprova que o tempo 
integral s'ó funciona mesmo em têrmos de laboratório . 

• 

A Profa. Maria Yedda 1 flhares. 

Diz que compreende-se e justifica-'se a inquietação da Profa. 
Yedda quanto à continuidade dos serviços que a F APESP vem fa
cultando, prestando, garantindo. Não é ela, mas sim a Lei Orgâ-
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nica n.o 5.918 de 18 de outubro de 1960 que estipula a entrega de 
1/2% da receita do Estado à FAPESP. Quanto à direção, há um 
conselho formado por 9 elementos, sendo 3 nomeados pelo Govêrno 
do Estado, 3 indicados' pela Universidade de São Paulo (escolhidos 
dentre uma lista tríplice) e 3 eleitos pelos Institutos de Ensino Su
perior e Institutos de Pesquisa. Ainda há um órgão executivo in
tegrado por três membros: um diretor científico, um diretor finan
ceiro e um diretor administrativo, diretores êsses que podem ser en" 
contrados diàriamente na sede da FAPESP, à avenida Paulista, 352, 
14.0 andar. 

Quanto à segunda parte da intervenção, pode informar que 
a FAPESP, como política geral, vem investindo um terço do que re
cebe em títulos e propriedades, a fim de formar um patrimônio ren
tável. 

Outro terço é reservado às bôlsas de estudo, de iniciação cien
tífica, aperfeiçoamento e doutoramento. O restante é empregado em 
subvenções à pesquisa, cujos planos são submetidos, periOdicamen
te, ao Conselho Técnico-Administrativo que, por sua vez, recorre a 
assessôres especializados, cujos pareceres são sigilosos. 

Cumpre reconhecer que a FAPESP, segundo a orientação do 
país, tem dado maior ênfas'e ao setor tecnológico, tendo contribuido 
em muito para seu desenvolvimento. 

No setor das ciências humanas, onde estão agrupadas as faixas 
de psicologia, geografia, ciências sociais e história, sabe-se que o 
atendimento foi s'atisfatório e que somente a História foi aquinhoa
da com cêrca de 50 milhões de cruzeiros novos em 1966. 

Dir-se-ia possível comparar essa política: de investimentos da 
F APESP com o que está sendo realizado pela direção da Fundação 
Gulbenkian em Portugal, para permitir que, no caso de corte dos 
5 "cents" por litro de 
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