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O que é o LIM CAC? 

 Laboratório de Informações e Memória do Departamento de 
Artes Cênicas (LIM CAC) da Escola de Comunicações e Artes da 
USP surgiu em 1997, fundado pela professora Maria Cristina 
Costa, do Departamento de Comunicações e Artes (CCA) da 
ECA/USP ; 

 O LIM nasceu a partir da doação de parte do acervo pessoal do 
professor Clóvis Garcia, do CAC, e recebeu doações de outros 
professores e artistas.  

  O acervo compõe a história do teatro paulistano, desde 
componentes inusitados até peças raras, como vestígios de um 
programa de teatro da década de 30. 

 



Objetivo 
 É que a memória teatral paulistana possa ser organizada e 

preservada na Universidade de São Paulo, como um centro de 
documentação e referência especializado e único.   



Centro de 
Documentação 

Teatral (CDT) 

 Em 2003, o LIM CAC se renovou e ampliou os seus objetivos, e 
com auxílio de bolsas de iniciação científica e pesquisa está 
reorganizando os conjuntos documentais e inserindo as 
informações do acervo em uma base de dados, e em 2006 
associou-se ao do Núcleo de Traje Teatral (NT). 

 É coordenado pelos professores Elizabeth R. Azevedo e Fausto 
Viana. 

 

 



Base de Dados 
integrada 



Relato da 
experiência: 

como funciona 
o LIM CAC? 

 

 Tratamento do corpus documental  
 em decorrência dos tipos documentais e sua organicidade,  

 considerando o princípio arquivístico de respeito à procedência  e a 
integralidade,  

 independente de forma  de origem ou configuração física;  

 Descrição de documentos 
 do acervo do LIM CAC (dez conjuntos documentais) 

 documentos relacionados ao teatro paulistano que estão sob a 
custódia de outras instituições, como documentos referenciados. 

 processados conforme editais de incentivo a pesquisa (projetos); 

 no CDT são 27 conjuntos documentais (LIM CAC + Núcleo de 
Pesquisa Traje de Cena).  

   



Relato da 
experiência: 

como funciona 
o LIM CAC? 

 

 cada conjunto é organizado considerando o arranjo documental 
que resulta das atividades do doador titular; 

 regra geral e elemento norteador de controle da descrição, 
unidade de descrição o item documental, independentemente de 
seu suporte, formato ou forma (característica de centro de 
documentação – concepção integrada).  

  Sistema de Gerenciamento de Acervos, o SGA, customizado a 
partir de base de dados para contemplar as especificidades dos 
documentos e objetos de conteúdos dos acervos teatrais.  

 



Para saber 
mais... 

 O acervo está disponível para consulta: 

 

            (11) 3091 8203 

 limcac@usp.br 

 http://www2.eca.usp.br/cdt/ 

 Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Bloco B, Sala 13 

 Cidade Universitária - São Paulo 



Pesquisa 
online 



Parceria 

 Em 2016, inicio de parceria entre o LIM CAC e a área de 
Organização da Informação do Departamento de Informação e 
Cultura (CBD/ECA/USP) para 

 pesquisa interdisciplinar 

 estudos para aprimoramento da descrição,  

 representação temática dos conjuntos documentais 

 e melhorias no  SGA. 
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Obrigada! 

 Contatos:  

 

 Elizabeth Ferreira Cardoso Ribeiro Azevedo. Escola de Comunicações e 
 Artes da USP. Departamento de Artes Cências. E-mail: 
 bethazevedo@usp.br 

 Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos. Escola de Comunicações e 
 Artes da USP. Departamento de Informação e Cultura. E-mail: 
 cibeleac@usp.br 

 Andréia Alves Ferreira Lourenço. Especialista em Gestão de Arquivos pela 
 Escola Pós-Graduada da FESPSP. E-mail: ideinhas@gmail.com 
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