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  Este texto apresenta atividades do plano de trabalho “História oral: o caso da evocação de 
memórias do CCT” vinculado ao projeto de pesquisa “Evocação de memórias do Centro de 
Ciências Tecnológicas da UDESC: percursos e histórias de professores e técnicos”, aprovado em 
Comitê de Ética sob o número CAAE 10779319.5.0000.0118, cujo objetivo é constituir fontes 
históricas do CCT a partir de entrevistas realizadas com docentes e técnicos que trabalham no 
Centro. Por ser parte de um projeto de pesquisa, o plano de trabalho se articulou com as etapas de 
pesquisa que estavam em andamento, iniciando com um estudo sobre História Oral para 
compreensão dos procedimentos metodológicos que seriam adotados nas entrevistas e também 
das teorias que suportam tais estudos. As atividades de pesquisa na bolsa de Iniciação Científica 
foram: apoiar a preparação das entrevistas; apoiar a realização das entrevistas; transcrever e 
textualizar os áudios das entrevistas realizadas e elaborar uma síntese dos resultados encontrados. 
Após os trâmites de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética, a metodologia da 
História Oral foi utilizada para preparação, realização e tratamento de uma entrevista que foi 
realizada com o Diretor Geral do CCT que serviu como disparadora para o planejamento das 
entrevistas seguintes. A decisão pela escolha dos próximos participantes se apoiou nessa primeira 
entrevista e também em relatório solicitado à Coordenação de Recursos Humanos que informou 
quais são os servidores lotados no CCT que estão próximos de se aposentarem; optou-se por 
entrevistar outros oito colaboradores, no próximo ciclo de plano de trabalho no projeto, a ser 
iniciado em agosto de 2019. A entrevista com o Diretor Geral do CCT foi realizada no 
laboratório de TICs e Mídias Educacionais (TECMID) utilizando recursos de áudio e vídeo para 
registros das falas do entrevistado. Posteriormente à entrevista, os áudios foram transcritos 
utilizando recursos adequados (computador e software) e serão textualizados e tratados segundo 
os procedimentos da História Oral. Os referenciais que apoiaram o estudo sobre História Oral e o 
desenvolvimento dos procedimentos utilizados foram os livros Manual de história oral, de Verena 
Alberti e História Oral: possibilidades e procedimentos, de Sônia Maria de Freitas e o artigo 
Registrar oralidades, analisar narrativas: sobre pressupostos da História Oral em Educação 
Matemática, de Antonio Vicente Marafioti Garnica. Ao mesmo tempo em que eram feitas as 
leituras sobre a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, buscamos outros 
registros históricos sobre o CCT para contextualizar as informações obtidas com os entrevistados. 
Diante disto encontramos o livro: UDESC 50 Anos: Uma Trajetória de Sucesso no Ensino 
Público Superior de Santa Catarina que foi organizado por Jurema Iara Reis Belli, Marilena 
Manske e Sergio Sestrem. A partir deste livro, foi entrado em contato com Marilena Manske, que 
nos disponibilizou para pesquisa oito portfólios com recortes de jornais que retratam fatos 
históricos do campus. Também, conversamos com Jonas Porto, que nos apresentou o 
documentário produzido por ele chamado: Faculdade de Engenharia de Joinville - 50 anos “A 
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história da UDESC Joinville”, que contém as falas dos primeiros professores, da primeira 
bibliotecária e do primeiro Engenheiro formado. Como este documentário retrata com maior 
ênfase como foi o período de criação, instalação e consolidação da faculdade nos anos 1956 até 
1980, decidimos entrevistar professores e técnicos que estão efetivos ou em processo de 
aposentadoria e trabalham desde os anos 80 até 2019, assim conseguimos com o auxílio do setor 
de recursos humanos, quais os possíveis professores e servidores que estariam dispostos a 
contribuir com sua experiência de vida no CCT. Com as entrevistas de todos os colaboradores, 
serão obtidas narrativas escritas que serão reinterpretadas à luz da Hermenêutica de 
Profundidade. As fontes históricas constituídas a partir das narrativas ajudarão na composição de 
uma história do Centro de Ciências Tecnológicas, a ser publicada na forma de um livro impresso 
ou digital. Como resultados do plano de trabalho realizado, contribuímos gerando estudos e dados 
que serão relevantes para a pesquisa vinculada – em desenvolvimento, com conclusão prevista 
para 2022 –, organizando procedimentos e criando registros históricos do CCT, como centro de 
ensino, pesquisa e extensão da UDESC, a partir das vozes de pessoas que dele fazem parte.  
 


