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Apresentação

 
Desta vez, são três artigos e vários os autores convidados pela editoria da Revista para publicação nesta 
edição.

Bons artigos que não dialogam diretamente com o tema do dossiê temático proposto, mas que têm forte 
aderência ao perfil editorial da Revista, apresentam temas bastante relevantes e que merecem ampla di-
vulgação.

O tema abordado por Elizabeth Azevedo, tem como objeto mais geral um bem patrimonial do teatro brasi-
leiro, pouco tratado entre nossos pares. É de suma importância.

Já o artigo coletivamente assinado por Phablo Roberto M. Fachin Vanessa M. do Monte, Sílvio de Almeida 
Toledo Neto, Ana Carolina E. P. do Amaral, Ana Laura M. Cinto, Carla A. di Lorenzo Midões de Mello, Heloisa 
Ribeiro Bastos e Luisa Biella Caetano nos estimula a pensar sobre o uso dos arquivos em projetos multi-
disciplinares. Linguistas, sociólogos e historiadores usufruem da riqueza informativa de um fragmento de 
processo judicial do final do século XIX.

Temos ainda a honra de publicar o artigo sobre o trabalho de construção do Plano de Classificação e da 
Tabela de Temporalidade de Documentos da Universidade de São Paulo (USP), subscrito por Ana Silvia Pires, 
Johanna Wilhelmina Smit, Lílian Miranda Bezerra e Marli Marques de Souza de Vargas.

 
Boa leitura.

 Autores Convidados

> A Revista do Arquivo está consolidando o seu conceito de periódico voltado para o mundo dos arquivos e suas 
interfaces, com sua face “acadêmica” e também de diálogo mais horizontal com os conhecimentos da área. A 
subseção na seção Artigos, intitulada Autor(a) Convidado(a) abre espaço para divulgação científica de artigos 
de diversas áreas do conhecimento, cujo objeto se baseia fortemente em pesquisa no acervo do APESP, ou 
considerados, pelos editores, de grande relevância para ampliação do conhecimento na área da arquivologia. 
Para essa seção, os autores são convidados pela editoria da Revista.


