O Arquivo Público do Estado
e a Pesquisa Histórica
por Walter F. Piazza
"A evolução dos estudos de História do Brasil, à sombra da
Universidade... está marcada justamente pelo momento
em que exigências legais e estímulos diversos concorreram para remeter os historiadores para os arquivos."
(LAPA, José Roberto do Amaral. A história em questão.
Petrópolis, RJ, Edit. Vozes, 1976, p. 57)
O Arquivo Público do Estado de Santa Catarina tem um acervo valioso
para a reconstituição da História Regional.
Na medida em que esse acervo for sendo melhor conhecido — com a
feitura de inventários e catálogos dos seus "fundos" —, com a realização de
pesquisas sistemáticas ter-se-á, então, delineada, com precisão, a História de
Santa Catarina.
Pode-se, face à experiência vivenciada, dizer que o Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina dinamizou-se na medida que se sentiu o seu papel
dentro do contexto da pesquisa histórica sistemática e cientificamente, bem
orientada, capitaneada pelo Curso de Pós-Graduação em História, a nível de
Mestrado, da Universidade Federal de Santa Catarina.
A partir de 1975, com a implantação do aludido Curso o Arquivo Público,
por sua direção, vai se aperceber da sua importância e, portanto, vai determinar novos rumos nos seus procedimentos burocráticos e técnico-científicos, ocasião em que se fez uma primeira avaliação. (1)
A integração Arquivo-Curso de Pós-Graduação em História passa a ser
efetiva com as aulas práticas de "Metodologia da pesquisa histórica", realizadas em suas salas, com as suas coleções documentais e, mais se estreita o
relacionamento com as pesquisas para as dissertações de Mestrado.
A busca de documentação para fundamentar a elaboração de dissertações de Mestrado passa a ser diária e ininterrupta.
Enseja tal trabalho a catalogação dos acervos e a sua indexação, apontando, paralelamente, a necessidade de restauração de códices e documentos, o preparo de pessoal habilitado para atendimento às várias preocupações
dos usuários do Arquivo.
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Assim, em 1979, já se pode, pela vez primeira, dizer da validade deste
relacionamento, em termos objetivos, porquanto são, então, dezessete dissertações já submetidas às bancas examinadoras e aprovadas e, também, algumas delas publicadas (2) e este trabalho vai continuar, progressivamente, até
os dias presentes, já com quarenta e uma dissertações defendidas.
Mas. paralelamente, outros trabalhos de pesquisa histórica ativam o
Arquivo Público e o seu conteúdo interessa de outra forma, para áreas
específicas, dentro do seu universo documental. (3)
A integração do Arquivo com a Universidade Federal de Santa Catarina
se faz sentir, ainda. dentro do Curso de Bacharelado em História, quando os
bacharelandos ali estagiam e redigem as suas monografias de conclusão-decurso, analisando núcleos de documentação específica. como: os "Livros dos
Engenheiros" (Correspondência de Engenheiros para a Presidência da Província), onde se extraem dados relativos às obras civis e militares da Província
e, também, sobre colonização. Assim, deste "núcleo" foram, da mesma
forma, extraídos elementos para elaborar uma síntese sobre a colônia "Luís
Alves" (1877-1880); de outro lado, o "núcleo" "Câmaras Municipais com a
Presidência da Província" forneceu oportunidade de elaborar-se pequena
análise do Município de Araranguá ou, então, de Gaspar. Há, ainda, "núcleos" como o da Guarda Nacional, já inventariado. Por outro lado há esparsa
documentação que retrata a "República Catarinense" (1839), a "Estrada
Dona Francisca", a "Campanha do Contestado" (1912-1916), os problemas
de desenvolvimento urbano da cidade do Desterro (1822-1889), além de
estudos inerentes à educação e à segurança pública, para só apontar aqueles
que foram objeto dé pesquisa mais aprofundada.
Pode-se, em conclusão, dizer que a messe oferecida pelo Arquivo ao
pesquisador da História de Santa Catarina ainda não foi devidamente dimensionada e. naquele acervo, há muito ouro, ainda, a garimpar...(4)
Florianópolis, abril de 1985.
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