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O projeto de pesquisa “Do manual ao digital: Arquivos pessoais de educadores catarinenses: 

Elpídio Barbosa e Walter Piazza/Século XX”, orientado pela profª Drª Maria Teresa Santos 

Cunha, visa dar continuidade ao projeto ‘‘’Do traçado manual ao registro digital: o acervo 

profissional do professor catarinense Elpídio Barbosa (1909-1966): dimensões e possibilidades’’
1
 

, que se centrava no arquivo do professor, inspetor, deputado estadual e primeiro reitor da 

UDESC, Elpídio Barbosa. A partir da doação familiar voluntária do acervo pessoal do Prof. 

Walter F. Piazza (1926-2016), o projeto foi ampliado, incorporando-se, a ele,  mais de  5.000 

peças diversas, variando-se em sua biblioteca pessoal, fotografias, correspondências, textos, 

planos de aula e diários. agendas.  

Uma vez recebido, as atividades que estão sendo realizadas pelo projeto consistem em  

inventariar, catalogar, digitalizar e analisar os documentos que constam no acervo. Concomitante 

às ações de salvaguarda, buscou-se refletir acerca da educação escolarizada, da constituição de 

ambos os arquivos enquanto entendidos como  patrimônios culturais documentais (histórico-

educativos) e sobre as possibilidades de pesquisa em História da Educação catarinense e 

brasileira entre as décadas de 1930 e 1990. Os materiais reunidos nestes arquivos permitirão 

analisar a configuração de projetos educacionais em Santa Catarina neste período tanto na 

proposição de políticas públicas para a educação primária, secundária e superior, como nas ações 

efetivas para a gestão destas políticas a nível nacional. 

As atividades realizadas durante o atual andamento da pesquisa foram: Higienizar e numerar as 

pastas do arquivo de Walter Piazza sob a supervisão da bibliotecária Iraci Borszcz. Ao mesmo 

tempo deu-se continuidade ao levantamento das referências ao nome do professor e educador  

Elpídio Barbosa (1909-1966) , consultando o site da Hemeroteca Catarinense
2
, com a finalidade 

de alimentar o banco de dados anterior em que se anota a presença/trajetória  deste educador nos 

jornais estaduais e nacionais. Nossa atuação também contemplou a participação no Grupo de 

Estudos História, Cultura Escrita e Leitura (GEHCEL), realizando-se leituras e discussões de 

textos escolhidos pela  orientadora da pesquisa com vistas a auxiliar desenvolvimento do projeto; 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.faed.udesc.br/?id=2045 

 
2
 Disponível em: http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/. 
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participação de palestras e aulas magnas realizadas tanto na UDESC quanto na UFSC; 

participação em Bancas de Dissertação e de Teses; divulgação da pesquisa em congressos, tais 

como o III Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, realizado em 

Criciúma; visitação de outras instituições de Salvaguarda, como, por exemplo, o CEDOC, na 

UNESC; e auxílio em atividades realizadas em disciplinas da graduação, como a apresentação da 

plataforma Lattes e o cadastramento dos alunos junto à plataforma na disciplina de Iniciação à 

Pesquisa Histórica, oferecida na primeira fase do curso de História.  

Por fim, as atividades executadas no andamento do projeto tem como objetivo final a 

preservação, disponibilização e facilitação à consulta, física ou virtual, dos materiais disponíveis 

no Instituto de Documentação em Ciências Humanas (IDCH-UDESC)
3
 para pesquisadores 

interessados em temas relativos à História da Educação catarinense. 

 

                
Fig.1:O Estado (SC) 1932, 7 de janeiro-   

nomeações e exonerações.               Fig. 2: O Estado (SC) 1931, 17 de setembro- 
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 Link para acesso o site do IDCH: http://www.faed.udesc.br/?id=1033. 
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