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O Curso de Introdução aos Estudos Históricos da Cadeira de 
História do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras de Rio Claro, da Universidade de Campi
nas (S. P.), vem desenvolvendo, há cinco anos, algumas experiên
cias intimamente ligadas com as fontes primárias que achamos inte
ressante trazer como contribuição a êste Simpósio. 

Antes da criação do Departamento de Ciências Sociais, a re
gente de História daquela Faculdade, Profa. J eanne Berance de Cas
tro, já se interessara pela instalação de um museu na cidade, que 
pudesse melhor vincular, também, a Faculdade à comunidade. O 
resultado foi a criação do Museu Histórico "Amador Bueno da Vei
ga" por decreto estadual número 40.445, de 23 de abri! de 1962. 
Ao mesmo tempo procedia-se à pesquisa de um local, adeqüado para 
li instalação do museu. Feito o levantamento dos prédios da cidade. 
foi encontrado o velho casarão da Baronesa de Dourados, de 1863, 
que, sl!ndo imóvel da Prefeitura, oferecia maiores possibilidades de 
aquisição para os fins desejados. O problema foi resolvido satisfa
toriamente, com a colaboração dos vereadores e do Prefeito Muni
cipal, pela lei municipal nQ 835, de 26 de dezembro de 1962. Em 
fins de 1963 foi o prédio tombado pela Diretoria do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional, ficando assim garantida a existência e 
integridade do mesmo. Levou, porém, mais de 2 anos para ser de
socupado. Dificuldades ejiversas pospuseram ainda as obras de res
tauração que, finalmente, -foram iniciadas no presente ano com o au
xílio de dez milhões (cruzeiros velhos) proPQstos à Câmara pelo 
Exmo. Sr. Dr. Augusto Schmidt, prefeito local, e compreensivamente 
encaminhada por aquela assembléia como parte do orçamento da 
Prefeitura para 1967. As obras de restauraç10 já iniciadas estão sob 
a orientação da 4a. Secção da Diretoria do Patrimônio 
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tístico Nacional. Estava assim garantido, também, o local que pu
desse abrigar uma série de organizações de interêsse histórico, tn

clusive a de um Arquivo Local. 
No I Simpósio da A. P . U . H. realizado em Marília em 1960, 

foi aprovada por unânimidade a recomendação sôbre a criação de 
Arquivos Locais. Reconhecia-se, assim, a necessidade da organiza
ção de uma instituição local capaz de receber, conservar e proteger 
os documentos de iridivíduos e instituições que dêles quisessem dis
por. Ainda que reconhecendo a necessidade c importância de tal ins
tituição, não foi possível a sua instalação imediatamente em Rio Cla
ro, porque a Cadeira de História fazia parte do Departamento d.; 
Geografia e a professôra não dispunha de alunos que pudessem au
xiliá-la no levantamento da documentação local. -asse trabalho foi. 
pois, posposto por algum tempo. 

Em 1963 foi criado o Departamento de Ciências Sociais, com 
a obrigatoriedade de cursos introdutórios de tôdas as matérias do 
curso, sendo alguns anuais e outros semestrais. Entre êstes está o de 
Introdução aos Estudos Históricos, que é ministrado aos alunos de 
Ciências Sociais, no primeiro semestre do 1 Q ano. Havia sido resol
vido, também, no mesmo Simpósio de Marília, que, em conseqüên
cia da pouca experiência dos alunos do 1 Q ano de História, o re
ferido curso seria desdobrado em dois anos, tratando-se no 1 Q ano de 
questões mais práticas e deixando-se para o último ano, principal· 
mente, a interpretação e a filosofia da História. Sendo o Curso na 
Faculdade de Filosofia de Rio Claro exigido apenas no primeiro se
mestre do primeiro ano, isto é, realmente quatro meses, a Cadeira 
de História tem procurado adaptar-se às possibilidades oferecidzs. 
da maneira mais prática possível. 

Em 1963 e 1964 a matéria foi ministrada pela Regente da Ca
deira em três horas semanais, o que é do regimento do Departamen
to. O curso foi dividido numa parte teórica e noutra prática, de ini
ciação à pesquisa. Foi ~ntão planejado, junto com os alunos, fazer
se o levantamento da documentação particular da cidade. O mapa 
da cidade foi dividido em zonas de acôrdo com o número de alunos. 
Em seguida, foi feito um roteiro de entrevistas bastante amplo para 
que o aluno pudesse, também, pela prática, ter uma experiência viva 
do que é documento histórico na sua mais ampla significação. 

O trabalho de pesquisa de levantamento da documentação par
ticular local foi exigido de todos os alunos como parte prática do 
curso de Introdução e Iniciação à Pesquisa. As zonas para pesquisa, 
porém, foram de livre escôlha dos alunos para facilitar-lhes o traba
lho e, portanto, melhor rendimento. Os resultados dessa primeira 
pesquisa foram bastante auspiciosos e seus' efeitos continuam pro
duzindo frutos até o presente. O 
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da campanha assim realizada, é interessante e diversificado. Como 
exemplo de doações particulares de documentos isolados podemo!' 
citar: livro manuscrito de receitas culinárias do princípio do século. 
passaportes estrangeiros italianos e alemães do século passado, car
tas e cartões postais autografados por personalidades políticas im
portantes, salvo-condutos da Revolução de 1932, patentes da Guarda 
Nacional do período republicano, um mapa de fazenda do princípio 
do século, fotografias, discos, etc. Os alunos não só se incumbiram 
de fazer a descoberta dos documentos, como entregaram também, o 
relatório das atividades desenvolvidas. 

As mais importantes e interessantes doações assim conseguidas, 
entretanto, foram os Arquivos da Prefeitura, da Câmara Municipal, e 
da Fazenda Prates. As doações foram devidamente legalizadas atra
vés da resolução da Câmara n.Q 77 de 6 de dezembro de 1963, e 
pela Prefeitura através da Lei Municipal nQ 885 de 3 de dezembro 
do mesmo ano. Tôda essa riquíssima documentação constitui hoje 
os dois fundos importantes, tanto oficial, como particular, do Arqui
vo do Museu "Amador Bueno da Veiga" de Rio Claro. Estas doa
ções, por sugestão da própria Regente da Cadeira de História, foram 
feitas sob custódia. Os documentos, porém, como era de se esperar, 
estavam necessitando de limpeza, desinfecção e muitos, avulsos, de 
classificação. :e.sse trabalho também foi realiz..ado por alunos volun
tários que continuaram a auxiliar a Regente de História mesmo após 
terminado o curso. 

Os resultados práticos dêsses trabalhos foram bastante frutífe
ros. Sob o ponto de vista da documentação, material destinado ao 
Museu local, continua êste a receber contribuição interessante. EJO 
1965 a diretoria do Instituto de Educação "Joaquim Ribeiro" pas
sou legalmente ao Museu uma série de objetos e documentos doados 
à Biblioteca daquele estabelecimento em época em que não havia 
ainda um museu local. Foram ainda recebidos de diversas proce
dências, um banguê do Barão de Rio Claro, armas antigas, instru
mentos de tortura de escravos, uma farda da Guarda Nacional, etc. 
Em conseqüência da situação em que se achava o velho casarão do 
Museu, a maior parte dos documentos, tanto materiais como escri
tos, encontram-se na sala da Cadeira de História. Em 1966, em ses
são solene realizada na mesma sala, membros das sociedades Alem1 
e Italiana, com a colaboração da banda desta última, fizeram doação 
oficial de um livro de Atas da Sociedade Italiana, duas bandeiras da 
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foi publicado no ano seguinte pela Revista de História (1). Ao mes
mo tempo alunos continuavam o fichário da documentação do pri
meiro Fundo de Documentação Oficial Administrativa, isto é, do
cumentos da Prefeitura e da Câmara Municipal. Ainda n~sse ano 
dona Jeanne Berance de Castro enviava uma contribuiçao à Revista 
de História, baseada na sua experiência de organização de arquivos 
(2). No ano seguinte a mesma professôra apresentava um inventário 
sôbre o Fundo de Documentação Oficial Administrativa do Arquivo 
Local ao IH Simpósio da APUH realizado em Franca (3). As alu
nas que colaboraram voluntàriamente e foram responsáveis pelo fichá
rio da documentação, trabalho de datilografia e lndice Remissivo do 
trabalho, fizeram parte da comissão que compareceu ao IH Simpósio 
representando a Faculdade de Filosofia de Rio Claro. Em 1~63, 
quando do levantamento das fontes primárias do Município, um alu
no havia descoberto e fôra o principal agente da doação, sob custó
dia, do arquivo da Fazenda Prates ao Arquivo. O resultado do tra
balho de colaboração de ambos será apresentado ao IV Simpósio da 
APUH a ser realizado no presente ano (4). Duas alunas, ainda, ho
je no quarto ano, fizeram voluntàriamente um arrolamento das fon
tes primárias de Limeira, sob a orientação da Regente de História. 
O resultado dessa pesquisa encontra-se em fase de redação final e 
será encaminhado à Revista de História para publicação. 

Foram, pois, frutíferos os trabalhos realizados pela Regente da 
Cadeira de História durante os dois anos em que ministrou o curso 
de Introdução aos Estudos Históricos. O resultado foi o tombamen
to de uma fonte primária material preciosa, parcela da vida de nosso 
passado, quem sabe condenado a desaparecer e agora salvaguarda
da e protegida para a posteridade. O velho casarão garantido, pro
porcionou e incentivou, mesmo, o trabalho em colaboração com os 
alunos para a aquisição dos mais diversos tipos de documentos, ou
tras tantas fontes primárias importantes para a reconstituição da vida 
de uma época. Além disso, essa experiência proporcionou aos alu
nos uma vivência rica de experiências e emoções, não só como ini-

(1). - Castro, Jeanne Berrance, e Witter, José Sebastião. Arrolamento das 
Fontes Primárias de Rio Claro, in "Revista de História", nQ 58, São 
Paulo, 1964, págs. 427-453. 

(2). - Castro, Jeanne Berrance de, Organiza cão de um Arquivo Local: uma 
experiência, in "Revista de História", nQ 62, São Paulo, 1965, págs. 367 
a 377. 

(3). - Castro, Jeanne Berance de, Inventário da Documentação Administra
-tiva da Câmara e da Prefeitura Municipal de Rio Claro: 1837-1930, a 
ser publicado nos Anais do Simpósio de 1965 da APUH. 

(4). - Castro, J eanne Berance de e Baiocco, Sebastião. Inventário Analítico 
da Documentação de uma Fazenda Paulista: Santa Gertrudes, 1885-
1964, a ser apresentado no IV Simpósio da APUH. 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 709-

claçao à pesquisa, mas, também, como iniciação a essa coisa mara
vilhosa que é a descoberta do passado mais vivo e emocionante que 
a fonte primária nos proporciona. 

Além dessas atividades, a catedrática de História planejou e rea
lizou diversas excursões com o objetivo de proporcionar aos alunos 
contacto direto com os mais diversos tipos de documentos históri
cos. A maior parte das excursões, especialmente as mais longas e pa
ra lugares mais distantes, foram financiadas pelos próprios estudan
tes. o que demonstra o seu interêsse pela matéria. No primeiro ano 
da criação do Departâmento de Ciências Sociais, conseguiu ela le
var um grupo de alunos ao Rio de Janeiro, onde tiveram a oportu
nidade de conseguir alojamento na Casa do Estudante. O Rio de 
Janeiro é uma das nossas cidades mais interessantes e ricas em res
tos do passado. E' preciso, portanto, planejar-se as visitas de acôrdo 
com os objetivos que se quer atingir. Dentre as instituições' in
teressantes existentes, foram selecionadas as seguintes: O Museu do 
tndio; a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e sua 
importante Secção de Restauração; a Fundação "Castro Maia", oue 
possui importante acêrvo de Debret sôbre o Rio de Janeiro; a Bi
blioteca Nacional e sua maravilhosa Secção de Livros Raros; as Igre
jas de Síio Francisco, da Glória e o Mosteiro de S'ío Bento; a casa 
de Rui Barbosa; o Museu Imperial de Petrópolis Que possui colecões 
interessantes dos mais diversos tipos de objetos pessoais e domésti
cos. As noites eram aproveitadas para outros tipos de atividades cul
turais como: teatro e concertos. 

No mesmo ano foi organizada uma excursqo a São Paulo, p"'ra 
a qual conseguiu-se o ônibus da Faculdade. Nessa oportunidade fo
ram visitados os dois arquivos da cidade, estadual e municio a!. im
portantes repositórios de documentos primários para a nossa história. 
Na mesma ocasi"o foram feitas visitas à Biblioteca Municiolll. ?t Fa
culdade de Filosofia. Ciências e Letras da Universidade de S::ío Plllllo 
e ao Sedes Sapientiae. Outras excursões a S::ío paulo, custeadas petas 
próprios alunos, tiveram como finalidade assistir concertos, peças de 
teatro e visitar a Bienal. 

Nos anos de 1963 a 1964 foram feitas excursões a Parati. ouê 
possui importante conjunto arquitetônico do século XVIII. N~~te 
último ano foi reali7ada uma excurs1ío à Bahia, em avião da F AB, 
num vôo direto de Rio Claro a Salvador, para um fim de semana. 
O tempo foi aproveitado ao máximo, para dar aos alunos uma visqo 
~eral dessa parcela importante de nosso passado aue é Salvador -
documento primário vivo de nossa história colonial. Os prindoais 
monumentos visitados foram a Catedral, as IfYl'ejas de S1ío 
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o trabalho da Profa. J eanne Berance de Castro foi, pois, dos 
mais profícuos, tanto para os alunos que tiveram a oportunidade de 
experiências ricas e diversificadas, como para a própria cidade que 
conseguiu, graças ao seu trabalho constante, um monumento que ga
rantirá no futuro a sobrevivência dos documentos do passado. 

No primeiro semestre de 1965, passamos a ministrar o curso de 
Introdução aos Estudos Históricos. como Instrutora da Cadeira de 
História. A nossa primeira preocupação foi continuar, nas medidas 
do possível, a orientação imprimida ao curso desde o início. Foi feittl 
um planejamento das atividades a serem desenvolvidas, de acôrdo com 
os objetivos que seriam desejáveis de serem atingidos. :t;;sse plane
jamento é, geralmente, reformulado cada ano, de acôrdo com as ex
periências do ano anterior. Nem sempre tem sido possível levar-se 
a bom têrmo o desenvolvimento completo do planejamento em con
seqüência da interferência de diversos fatôres. De maneira geral, êle 
é feito com o objetivo de proporcionar aos alunos o maior número 
possível de experiências dentro da exigüidade de tempo e das múlti
plas interferências que geralmente ocorrem. 

Ao lado das atividades curriculares exigidas por lei, procuramos 
desenvolver algumas extra-curriculares, que não são obrigatórias. vis
to muitos alunos trabalharem nas horas em que podem ser desenvol:
vidas. Mesmo assim, quando em horas acessíveis, como à noite, a 
freqüência tem sido satisfatória. Entre essas atividades estão as vi
sitas, excursões, cursos de extensão universitária, sessões de diversos 
tipos, etc. O objetivo destas é proporcionar aos alunos as mais di
versas experiências com a finalidade de alargar os seus' horizontes, 
não só sôbre documentação, mas, através da riqueza desta. sôbre a 
própria noção de história como vida. 

O trabalho de pesquisa do aluno é, porém, de fato, a atividade 
mais importante desenvolvida por êle no curso, é obrigatório e for
nece a base principal para a nota de aproveitamento requerida pelo 
regimento da Faculdade. Por isso, logo no primeiro dia de aula. iunto 
com a exposição dos objetivos do curso e das atividades a serem de
"envolvidas. o aluno é imediatamente informado da necessidade de es
colher uma instituição sôbre a qual deverá realizar pesquisas para a 
apresentação de um trabalho. O trabalho consta de duas partes. o 
histórico da instituição e o levantamento da doCumentação. Em conse
qüência da experiência obtida com os resultados de alguns trabalhos 
de 1965 a 1966, para o presente ano o histórico passou a valer ape
nas 30% da nota total, obrigando assim os alunos a darem maior 
valor ao trabalho de levantamento das fontes da instituição. E' uma 
maneira prática de colocá-los diretamente em contacto com as fontes 
primárias. Para a realização dêste 
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prazo para averiguar as possibilidades reais de levantamento da do
cumentação da mesma. a fim de fazer a escôlha definitiva. Essa fase 
preparatória, que poderíamos chamar de "sondagem de possibilida
des", é interessante e rica de experiências. tanto para o estudante co
mo para o futuro pesquisador. 

Por outro lado, a experiência mostrou-nos a necessidade de orien
tação aos alunos, não apenas quanto às técnicas de pesquisa de cam
po, como também quanto à pesquisa bibliográfica, à acumulação de 
material pesquisado, etc. Aliás, chegamos à conclusão da necessidade 
de orientação até para a apresentação do trabalho de redação. As
sim. achamos que seria interessante aproveitar a oportunidade que o 
curso de Introdução aos Estudos Históricos oferece, para incluir uma 
unidade prática no programa das aulas teóricas a que chamamos: "O 
trabalho do pesquisador". Nesse capítulo discutimos tôdas as etapas 
do trabalho de pesquisa, desde a escôlha do objeto desta até sua 
apresentação final. Aproveitamos a experiência que têm com os di
versos tipos de fontes, para comentar com os alunos as funções da 
capa e das ilustrações e como devem ser apresentadas num trabalho 
científico. Por outro lado, são dadas informações também quanto 
à maneira de se fazer transcrições, colocar notas no rodapé, biblio
grafias, etc. Essas noções, combinadas com as do capítulo sôbre: 
"A ética do pesquisador", dão aos alunos as bases para a compre
ensão da necessidade de se fornecer aos leitores as indicações pre
cisas das fontes de informação, a fim de que aquêles possam com
provar, se o desejarem, o que foi afirmado no texto. Procura-se 
assim, pôr o estudante a par das informações básicas necessárias, pa
ra que o trabalho de redação possa ser apresentado dentro das téc
nicas modernas do trabalho científico. Em outras palavras, é a tra
dução em têrmos práticos de redação, do aproveitamento adeqüado 
dos diversos tipos de fontes que os alunos tiverem a oportunidade de 
compuIsar, analisar, assimilar e aproveitar de maneira que também 
possa ser útil a terceiros. 

Para êsse tipo de trabalho de orientação, resolvemos organizar 
e sistematizar certos princípios já conhecidos e utilÍZ$ldos entre pes
quisadores. Resolvemos tomar essa decisão em conseqüência, tam
bém. das experiências. A falta de sistematização por parte dos di
versos autores de obras no campo das Ciências Sociais, reflete-se 
nos trabalhos dos alunos, chegando mesmo, às vêzes, a dificultar 
o julgamento daqueles pelo professor. A utilização sistemática d~s
ses princípios pelos alunos nos seus trabalhos, tem sido uma das 
condições básicas para a apresentação dos mesmos. Aliás, essa ati
tude já tem produzido resultados satisfatórios. Logo no 1 Q ano os 
alunos tl!m 
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npo só em trabalhos para a própria Cadeira de História, como tam
bém na redação de trabalhos para outras Cadeiras, como de Eco
nomia Política. etc. Para a elaboração dessas "regras", baseamo
nos em experiências de pesquisas feitas nos Estados Unidos, em bi
bliografias recentes, em conferências e conversas com o Dr. Rubens 
Borba de Morais, assim como no bom senso, na lógica e na ética do pes
quisador. Convém acentuar que ainda estamos em período de ex
perimentação, não havendo nada rígido. Como no Brasil não há 
nada ainda formulado especificamente a respeito, vamos reformu
lando estas questões de acôrdo com as circunstâncias. 

Os resultados dos trabalhos de pesquisa têm sido bastante pro
veitosos, tanto para o pesquisador como para a instituição pesqUl
sada. Os alunos têm que desenvolver técnicas de aproximação su
tis bastante para extrair das pessoas, o mais ràpidamente possível. 
as informações e o material adeqüado ao campo a que se dedica. 
Essa experiência só pode enriquecer os alunos, especialmente aquê
les que se dedicam às Ciências Sociais. Os trabalhos apresentados 
têm sido sôbre os mais diversos tipos de instituições, tanto oficiais 
como particulares. Muitas, principalmente as particulares, n"ío es
tavam conscientes do valor de sua documentação e, em algumas. 
nem havia arquivos organizados. De maneira geral, porém. a di
reção ou o diretor mostraram-se desvanecidos com a escôlha da su~ 
instituição como objeto de pesquisa. Alguns chegaram mesmo a pe
dir o auxílio dos estudantes para uma tentativa de organização ou 
reorganizaçõo de sua documentação. ~sse trabalho de orientaçã(\ 
para a organização de arquivos, aliás. é um dos múltiplos encargos 
que estar;;o denTro em breve, esperamos, fazendo parte das atribui
ções do Museu "Amador Bueno da Veiga". O fato é que o trabalho 
de pesquisa dos alunos da Cadeira de História da Faculdade de Fi
losofia de Rio Claro, iá está tendo repercuss;;o, não só no municí
pio mas em outros. também. de onde têm vindo alunos para a Fa
culdade. Além disso, foram descobertos pelos alunos alguns peque
nos arquivos particulares de instituicões. que s;;o testemunhas de uma 
fase da vida dessas cidades e municípios. São outras tantas possi
bilidades de transferência, sob custódia. para o Arquivo Local. num 
futuro não muito remoto, esperamos, quando fôrem melhor divulga
dos os objetivos e a organÍ'lação dos arquivos. 

A melhor contribuiç;;o da pes~uisa dos alunos, no momento. 
entretanto, é tomar a população consciente do valor e da imoortân
cia dos "papéis velhos", procurando impedir assim que continuem 
destruindo indevidamente essas pequenas "parcelas" do passado Que 
!;?O os documentos escritos. Sabemos que muitos "papéis velhos" 
têm sido vendidos para os mais diversos fins. inclusive para fábricas 
de fogos, quando não são simplesmente queimados nas "arruma-
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ções" das donas de casa ordeiras. Rio Claro pode orgulhar-se 
hoje de possuir documentação que o vizinho município de Li
meira simplesmente queimou para fazer limpeza e ordem. 

Como exemplos de trabalhos interessantes realizados nos últi
mos três anos temos: "A Santa Casa de Misericórdia de Descalvado", 
"A Sociedade Filarmônica de Rio Claro", etc. Há diversos traba
lhos sôbre igrejas, estabelecimentos de ensino, particulares e ofi
ciais, sociedades beneficientes, clubes e outros. Um trabalho de pes
quisa, entretanto, que achamos interessante e rico de possibilidades, 
principalmente para os diversos ramos das ciências do homem, é o 
cemitério. Por isso todos os anos, temos feito a sugestão para uma 
pesquisa dessa instituição. O resultado foi o seguinte - "O cemi
tério de Descalvado" de 1965: "O cemitério dos Americanos" de 
Americana, 1966: "O cemitério Evangélico de Rio Claro" de 1967. 
Todos êles são trabalhos de alunos do 1 Q ano de uma Faculdade. 
mas muitos demonstram capacidade de observação e reflexão. Al
guns chegaram a conclusões muito interessantes tanto para o estu
do da sociedade, como sôbre o campo específico de Introdução aos 
Estudos Históricos e demonstram bem como assimilaram as aulas 
práticas e teóricas do Curso. 

Como muitos são os primeiros trabalhos de pesquisa jamais 
realizados. já passaram a constituir, por sua vez. outras tantas fon
tes primárias. Os históricos de grande parte das instituições foram 
feitos pela primeira vez. Os alunos obtiveram os dados necessários 
através de entrevistas. pois não há nada publicado a respeito. a não 
ser alguns artigos de jornais locais para certos tipos de instituições. 
Alguns trabalhos já têm sido pesquisados como fontes de obtenção 
de dados e esclarecimentos, até por professôres de outras Cadeiras 
do Departamento de Ciências Sociais. Pensamos mesmo em pedir 
a alguns alunos para reformularem seus trabalhos. a fim de que pos
sam ser enviados a revistas especializadas, pois podem ser uma con
tribuição bastante significativa para a História Local. 

Ao lado das atividades curriculares. obrigatórias, procuramos 
desenvolver em Rio Claro, atividades extra-curriculares, como já foi 
dito acima, com o objetivo de proporcionar aos alunos as mais va
riadas experiências. a fim de auxiliá-los a conceber novas perspec
ticas da história. Para isso. todos os anos, planejamos excursões. 
visitas. reuniões. etc. Em conseqüência, porém. de diversas dificul
dades. às vêzes até imprevisíveis. nem sempre se consegue realizar 
o que foi planejado. O único ano em que não conseguimos realizar 
nenhuma atividade foi 1966. 

O ano mais rico em experiências foi 1965. Nesse ano conse
guimos o ônibus da Faculdade para uma excursão de dois dias a 
São 
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roteiro foi norteado pela lógica da circulação na cidade de São Paulo 
a fim de se poder ver o máximo com menor perda de tempo. O pla
nejamento da circulação do ônibus foi feito. também, com o objetivo 
de proporcionar aos alunos uma perceção do próprio desenvolvimen
to da cidade. Assim. o sítio de São Paulo, pôde ser observado de 
quatro pontos principais que foram: alto da Vila Ipojuca, de onde 
se domina a confluência dos vales do Tietê e do Pinheiros, alto do 
Morumbi, tôrre do Banco do Estado e morro de São Bento. Os alu
nos puderam verificar a influência das várzeas e oulros fenômenos 
geográficos no desenvolvimento histórico de uma cidade. 

Como exemplo de instituições religiosas, foram "Visitadas a Ca
tedral, a Sinagoga Israelita de São Paulo e a Mesquita Brasil. Na 
primeira, foi visitada, também, a cripta onde se encontram os restos 
mortais de brasileiros ilustres. Na instituição israelita tivemos a 
oportunidade de visitar todos os departamentos: educacionais. es
portivos. de assistência social e outros. O ponto principal, porém, 
foi a própria Sinagoga, onde foram dadas tôdas as explicações sôbre 
o ritual religioso. Para terminar, o rabino leu um trecho da torá 
em hebraico e o traduziu para que os alunos pudessem compreendê
lo. O mesmo foi feito na Mesquita Brasil. onde o sacerdote no final 
da explicação, também se prosternou para orar em árabe, fazendo 
depois a tradução e explicação da prece. Nas três instituições os 
alunos foram levados a observar outros elementos importantes, co
mo a arquitetura. os hábitos dos fiéis e inclusive f ormular questões 
sôbre as possibilidades de fontes primárias existentes nessas insti
tuições. 

Foram visitadas também, o campus da Cidade Universitária. o 
Serviço de Documentação da Reitoria e a Discoteca Municipal. No 
Serviço de Documentação da Reitoria, os alunos puderam ter uma 
idéia sôbre os mais variados tipos de documentos, para servir os mais 
variados campos de pesquisas, assim como dos serviços que aquela 
instituição pode prestar aos pesquisadores em geral. Na Discoteca 
Municipal foram visitados o Museu Folclórico, a biblioteca especia
lizada e os alunos puderam compulsar os fichários para verificar a 
riqueza de documentação ali existente. 

Duas instituições que estão todos os anos no roteiro de visitas 
são: o Departamento do Arquivo do Estado e a Assembléia Legislati
va. O Arquivo é a instituição básica, por excelência, para ser observa
da por um estudante de Introdução aos Estudos Históricos. A visita à 
instituição foi rica de experiências, pois os estudantes ali tiveram opor
tunidade de observar muitas coisas sôbre as quais geralmente só liam. 
Inclusive podem ter uma idéia da divisão administrativa da Provín' 
cia de São Paulo 
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rêlhos especiais para fotografias, leituras, etc. A visIta à Assembléia 
Legislativa é outra parte importante das experiências para um jo
vem que se inicia nas ciências do homem. E' a oportunidade de vi
vência numa certa atmosfera de observações interessantes sôbre :1 

máquina política da nação, assim como de todo o maquinário moderno 
~ue facilita o trabalho de documentação. Foram visitadas diversas 
secções, principalmente as ligadas diretamente ao trabalho de do
cumentação das atividades do principal órgão legislativo do Estado. 
Após observar as diversas etapas do trabalho de uma taquígrafa. 
uma aluna exclamou: "Mas o que é publicado no Diário Oficial não 
é tôda a verdade, já que as taquígrafas interpretam e "melhoram" o 
português"! Em conseqüência, pois, de certas observações feitas pe
las alunas, na carta de agradecimentos ao deputado que nos havia 
guiado. foram feitas algumas sugestões diretamente ligadas aos pro
blemas das' fontes primárias daquela instituição: 1). - que o 
primeiro rascunho da tradução das notas taquigrafadas fôsse pre
servado; 2). - que se fizessem gravações especiais para identi
ficação das vozes dos parlamentares; 3). - que a Assembléia se 
interessasse no sentido de ser nomeada uma comissão para selecionar 
e arquivar os documentos entregues para obterem o talão da fortuna. 

As experiências da excursão a São Paulo foram completadas; 
com um almôço no restaurante da Faculdade de Ciências Econômi
cas e outro no Centro de Pesquisas Educacionais da Cidade Uni
versitária. À noite os estudantes tiveram a oportunidade de assistir 
duas peças teatrais. outro tipo de documentação. rico de possibili
dades. 

Os alunos dêsse ano ainda tiveram a oportunidade de fazer uma 
visita à Câmara dos Vereadores de Rio Claro e verificar, também, 
as possibilidades e riqueza de material que essa instituição repre
senta para o pesquisador. 

As atividades de 1965 foram complementadas com um curso 
planejado como parte integrante das aulas teóricas e obrigatório 
para os alunos. Desejávamos dar aos alunos possibilidades de con
tacto com pessoas acostumadas ao manuseio dos "papéis velhos", 
uma outra espécie de experiência, também interessante. Foi, poi;;, 
organizada uma série de palestras subordinadas ao título: "O traba
lho do pesquisador". O primeiro planejamento incluia uma série 
maior de palestras, englobando pesquisadores com prática desde os 
Arquivos que se encontram em São Paulo até o de países mais di,,
tantes. que oferecem possibilidades de fontes primárias interessantes 
para n6s. Não nos foi possível, porém. encontrar, na ocasião, todos 
os professôres que desejaríamos levar a Rio Claro. Finalmente, fi
cou assim programado: 1). -
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gumas máquinas ligadas ao tratamento de velhos documentos, apa-
2) - Profa. Nícia Vilela Luz, que realizou pesquisas em arquivos 
nacionais e norte-americanos; 3) - Profa. Maria Odila Dias' Curly, 
Que teve a oportunidade de experiências interessantes em arquivos 
particulares britânicos; 4) - Dr. Rubens Borba de Morais, que 
deu uma importante contribuição sôbre o tema: "O trabalho para 
publicação". O ciclo de palestras foi aberto a estudantes dos diver
sos Departamentos da Faculdade, assim como a todos os interessa
dos, sendo fornecido um atestado de freqüência no final do curso. 
As conferências foram realizadas sob os auspícios da Cadeira de 
História da Faculdade, do Museu Histórico "Amador Bueno da V I!Í
ga" e com a colaboração do Instituto de Educação "Joaquim Ri
beiro", onde se realizaram as conferências. O objetivo era propor
cionar à assistência uma experiência viva, não só das diversas et:l
pas do trabalho de pesquisa, mas também da importância das fon
tes primárias e estimular, através dos exemplos, a emulação no tra
tamento dos "papéis velhos". 

Para o ano de 1967 havia sido planejado uma série de ex
cursões (como o fôra em 1965 para as conferências sôbre ar
qui vos) partindo do próximo para o mais distante e que incluiriam 
o município de Rio Claro e vizinhanças, Campinas e São Paulo. 
Estavam programadas visitas a instituições técnicas, um jornal, o 
Museu de Arte, a Biblioteca Municipal, etc. Infelizmente, por ra
zões diversas, só nos foi possível realizar uma excursão a Piracicaba 
e a uma fazenda do município. O principal objetivo da excursão 
a Piracicaba foi visitar a Escola Superior de Agronomia "Luís de 
Queirós", onde os alunos tiveram a oportunidade de observar e co
mentar uma série de elementos documentais importantes, tanto para 
a vida da Instituição, como para a vida da nação. Foi discutido, 
inclusive, o papel de instituições como essas na vida de uma nação. 
A outra instituição visitada foi a Escola de Música, onde os estu
dantes tiveram a oportunidade de pensar em têrmos de outros se
tores da vida e portanto de outros tipos de documentos. Lá tam
bém puderam observar a influência do progresso através de tôd3 
uma série de apetrechos, instrumentos, inclusive na própria constru
ção e mobiliário da sala de audições, de acôrdo com os melhoramen
tos técnicos mais modernos. 

A própria cidade de Piracicaba 
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ca uma época. O eucalipto presente e o café, completamente desa
parecido, marcam hoje a fisionomia da região. 

Com as constantes dificuldades surgidas no presente ano, con
seguimos, entretanto, realizar pelo menos duas das quatro audições 
planejadas para o primeiro semestre. A música é outra fonte do
cumentaI importante para se compreender melhor uma época ou 
uma região. A música nos projeta com rapidez incrível no tempo e 
no espaço. O planejamento para o semestre constou de dois "tem
pos" diferentes: um histórico e outro geográfico. Isso porque a mú
sica erudita e ainda desconhecida, é mais difícil de ser apreciada à 
primeira vista. Como o programa de audição não visa apenas o con
tacto com a fonte histórica, mas também a apreciação artística, parte 
importante da formação cultural, principalmente para um historia
dor, achamos que seria importante dosar para não saturar, e repe
tir para educar o próprio ouvido. Na primeira parte das duas au
dições foram ouvidas músicas medievais (sendo um Canto Grego
riano, uma Messe de Notre Dame, du Sacre de Charles V do século 
XIV, e uma Messe de I1wmme armé do século XV), Renascimento 
espanhol e inglês, séculos XVIII e XIX, incluindo dois composito
res brasileiros. A segunda parte da primeira audição foi dedicada 
à canção internacional. sendo ouvidas músicas em russo, alemão. 
holandês, escocês e irlandês. Na segunda audição foram ouvidas 
músicas brasileiras com documentários de certas regiões do Brasil. 
de certos problemas geográficos. como a sêca. e de certa época (UlTI3 

canção de crítica da época de Washington Luís). O programa de 
audição contou também com a presença de estudantes do 1 Q ano UI! 
Geografia (que são também nossos alunos de História do Brasil) 
e que têm se mostrado muito interessados nessas atividades. 

Assim, através de múltiplas atividades, o curso de Introdução 
aos Estudos Históricos tem procurado proporcionar ao aluno uma 
série de experiências para que êle possa melhor compreender, não 
só a história, mas dominar também as suas técnicas e o seu método 
de trabalho. Por outro lado. através das diversas atividades desen
volvidas, tem-se procurado também atingir as várias esferas da so
ciedade, numa obra bastante educativa, a fim de que todos se tor
nem mais conscientes do valor dos documentos e cooperem com tô
das as organizações especiais, para que se possa salvar ainda o que 
nos resta de documentos escritos - essas extraordinárias fontes pri
márias para o historiador! 

• 
• • 
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INTERVENÇOES. 

Do Prof. Danilo Lazzarotto (FFCL. de Ijuí. RS.). 

Manifesitou o des'ejo de ser informado sôbre modo de catalo
gação dos dorumentos do Museu Amador Bueno da Veiga. Pergunta 
também se são recolhidos somente documentos ou fotocópias, etc.? 

* 
Da Profa. Alice Piffer Canabrava (Faculdade de Ciências Econômi

cas e Administrativas da Universidade de São Paulo). 

Inicialmente diz que o trabalho da Profa. Maria Conceição 
Martins Ribeiro tem um grande mérito: o de servir de guia aos que, 
na Cadeira de "Introdução aos' Estudos Históricos" desejam orien
tação quanto ao aproveitamento, valorização e conservação do ma
terial histórico local. Com sua grande sensibilidade histórica e es
pecializada em pesquisa de campo, a Profa. Maria Conceição Mar
tins Ribeiro coloca seus ouvintes a par de sua experiência em ini
ciar os alunos no conhecimento do material empírico fundamental ao 
estudo da História. Diz ter apenas' uma ressalva: pena é que a Auto
ra não tenha inform,ado sôbre os cursos teóricos e a bibliografia bá
sica. 

* 
Da Profa. Leyda Tubino Abelin (FFCL. de Passo Fundo. RS.). 

Pergunta: como os alunos se lançam à pesquisa? Os professô
res' os acompanham? O tempo é determinado? 

* 
* * 

RESPOSTAS DA PROFA. MARIA CONCEIÇÃO RIBEIRO 
MARTINS. 

Ao Prof. Danilo Lazzarotto. 

Diz que o processo de catalogação foi apenas iniciado e inter
rompido por falta de elemento humano. O que foi feito, porém, 
baseia-se na organização do Arquivo Histórico do Museu Imperial 
de Petrópolis. 

Afirma que o Arquivo do Museu Histórico de Rio Claro, de 
acôrdo com o planejamento feito contará de diversos tipos de arqui
vos de acôrdo com o tipo de documento. Já conta com alguns tipos 
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diferentes de documentos como: impres'sos, discos, fotografias, etc, 
Terá inclusive um arquivo de gravações de diversos tipos de teste
munhos, como teve a oportunidade de explicar numa comunicação 
apresentada ao IH Simpósio da A, P . U . H. em Franca, 

• 
A Profa, Alice Piffer Canabrava. 

Inicialmente agradece as palavras amigas de quem aliás sem
pre lhe tem dado apoio quando com ela troca idéias a propósito de 
História. Diz também que, de fato, não se preocupou nesta comunica
ção com o problema do Curso Teórico, nem com uma bibliografia 
básica, porque êsse não foi o objetivo que se propuzera fazer. :E:ste 
foi de trazer a experiência que tivera a oportunidade de desenvolver 
numa pequena Faculdade do interior 

• 
A Profa. Leyda Tubino Abelin. 

Diz que logo no primeiro dia de aula os alunos tomam conhe
cimento do planejamento de atividades do curso. Já ficam sabendo 
que têm que escolher uma instituição local (os que moram em outros 
municípios têm liberdade de escolher instituições nas cidades de on
de procedem) de qualquer tipo, oficial ou particular, que será o ob
jeto de uma pesquisa para o semestre. E-lhes dado um prazo de 
duas a três semanas para verificarem as possibilidades de pesquisa 
para obterem os resultados exigidos para o trabalho, isto é, um his
tórico da instituição e o levantamento da documentação existente. 
Quanto à segunda parte, deve dizer que acha que o aluno, depois 
de certa orientação, deve ser deixado a só para resolver seus pró
prios problemas. Aliás, logo no primeiro dia de aula êle já fica sa
bendo que tem um prazo certo para a escôlha definitiva da institui
ção a ser pesquisada e também do tempo para a entrega do traba
lho definitivo. Geralmente marca entre os últimos dias do penúl
timo mês de aulas e os primeiros do último. Dessa maneira está 
certa, também, que os trabalhos serão entregues com tempo bastan
te para que possam ser corrigidos com calma. Os 
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