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- Prêmios: Em 2010, o Arquivo Público do Estado de São Paulo conquistou o 2º 

lugar no Prêmio Jabuti, na categoria Ciências Humanas, com o livro A Luta pela 

Anistia. 

- Proposta, projeto: “O Arquivo Público do Estado de São Paulo possui um dos 

mais ricos acervos do Brasil, formado por, aproximadamente, 20 milhões de 

documentos, 1,5 milhões de imagens, uma grande coleção de jornais com mais 

de 200 títulos, 32 mil exemplares de revistas, além de uma biblioteca formada 

por cerca de 45 mil volumes. 

“Esse acervo, de guarda permanente em função do seu valor, é formado por 

documentos textuais, fotografias, mapas, ilustrações, jornais, revistas e livros. 

Qualquer cidadão pode consultá-lo gratuitamente, na sede do Arquivo Público 

ou pela Internet. Já são mais de 1 milhão de páginas de documentos 

digitalizados e disponíveis para consulta em nosso site.” [Acervo] 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Em Difusão há a Revista do Arquivo, no qual estão 

disponíveis artigos acadêmicos produzidos por pesquisadores que utilizaram o 

acervo como base de suas pesquisas.   

 Livros: Em Publicações há os livros publicados pelo Arquivo, publicações 

técnicas, e-books, matéria de apoio e a Revista Histórica. Alguns desses 

materiais estão disponíveis para download. 

 Artigos em jornais e revistas: O Arquivo Nacional de São Paulo tem o seu 

próprio periódico, a Revista Histórica, disponível em PDF. Não há uma parte 

especifica para artigos produzidos pelos membros do Arquivo publicados em 

outros jornais e revistas. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há.  

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Em Difusão há a 

entrada Exposições Virtuais. Vinculados à exposição, estão disponíveis 

materiais relacionados ao tema, tais como palestras em vídeos, artigos 



científicos, indicações bibliográficas entre outros. Há diversas “Exposições 

educativas”, com temas como a Revolta da Chibata, a Revolução de 1932 e a 

Imigração em São Paulo.  

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Não há. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Diversos acervos 

estão disponíveis online, como o do DEOPS e o do jornal Última Hora. Há cervo 

iconográfico, textual, cartográfico, jornais e revistas, além da Memória do 

Imigrante, da Maternidade de São Paulo e do projeto Memórias Reveladas - 

Centro de Referência das Lutas Políticas, 1964-1985. 

- Cronologia: Em Institucional/História há uma linha do tempo do Arquivo do 

Estado; em Guia do Acervo/História do Acervo há uma linha do tempo da 

formação do acervo da instituição. 

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: não há. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: não há. 

- Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 596, Santana, São Paulo – SP. 

- Telefone: (11) 2089-8100. 

- E-mail: faleconosco@arquivoestado.sp.gov.br. 

 


