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O projeto de iniciação científica em questão consistiu na realização de uma etapa de pesquisa 

mais ampla intitulada “'A expressão translúcida de Egon Schaden': imigração, território colonial e 

trajetória antropológica” em fase de execução junto à UDESC no período de março de 2015 a 

julho de 2020. A pesquisa completa visa levantar a trajetória pessoal do antropólogo Egon 

Schaden, sua origem familiar, formação acadêmica, atividade profissional e produção científica. 

Enquanto esta visa, especificamente, executar uma etapa deste trabalho que consiste na pesquisa, 

catalogação e apoio ao Projeto Egon Schaden. Para alcançar tais objetivos elaborou-se um plano 

de trabalho, o qual se divide nas seguintes etapas: 1) Revisão bibliográfica: que consistiu em 

estabelecer o recorte da bibliografia pertinente e desenvolver a leitura e documentação do 

material bibliográfico selecionado. 2) Apoio à comunicação: que consistiu em apoiar o processo 

de comunicação e divulgação de resultados da pesquisa em diferentes espaços, especialmente em 

meios virtuais. 3) Participação em eventos. 4) Pesquisa em São Bonifácio: cujo objetivo foi 

acompanhar os demais pesquisadores em trabalho de campo no Município de São Bonifácio, 

especialmente nas atividades relacionadas à estruturação do Instituto Egon Schaden. Conhecer o 

contexto da Família Schaden, em São Bonifácio ou em outros municípios. Acompanhar o 

trabalho de formação nas escolas de São Bonifácio acerca da participação da Família Schaden no 

processo de colonização da região. 5) Catalogação de documentos já levantados em arquivos: 

onde buscou-se catalogar e descrever documentos e publicações acumulados do arquivo do 

Instituto Egon Schaden, especialmente documentos levantados em arquivos da Alemanha. Estas 

etapas foram realizadas de maneira sincrônica, não necessariamente nesta disposição numérica 

apresentada.  

Após estes dois semestres de bolsa pode-se dizer que o bolsista obteve um saldo positivo em 

relação ao que havia sido proposto no plano de trabalho. Foram levantadas e lidas 

aproximadamente uma dezena de bibliografias. Ocorreu o apoio à comunicação e a participação 

em diversos eventos, como: o Café (Psico) Antropológico; a III Reunião Científica do Instituto 

Egon Schaden; a participação como monitor bilíngue no 18° Congresso Mundial da IUAES; 

enfim uma série de eventos pertinentes a temática da pesquisa. Foram realizadas três visitas a São 

Bonifácio, onde foi possível debater tudo que havia sido proposto pela quarta etapa do plano de 

trabalho. Por fim, foram catalogadas mais de seiscentas páginas de documentos coletados em 

arquivos da Alemanha, compondo um documento de aproximadamente vinte páginas onde é 
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possível conferir informações gerais (autoria, data, conteúdo, localização, etc.) destes 

documentos alemães que hoje fazem parte do acervo do Instituto Egon Schaden.   

 
 

 


