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RESUMO – Este projeto tem como objetivo principal levantar e catalogar as fontes primárias e 
secundárias que possibilitarão compreender as transformações históricas da educação na região de 
Itaiacoca. Para tanto, o projeto de catalogação e digitalização de Documentação Histórica têm por 
objetivo específico a catalogação e digitalização do acervo de periódicos, livros de atas das escolas, 
fotografias, documentos escolares datados do século XX e que pertencem aos moradores da região, 
as quais são fontes de pesquisa sobre a memória da comunidade e estão em precário estado de 
conservação, sendo por meio da digitalização preservados e disponibilizados na forma de mídias 
como CD, DVD e página na internet. Além disso, destaca-se a conscientização dos proprietários, 
moradores e autoridades locais da região quanto à necessidade de preservar os documentos 
históricos que retratam a história e o contexto econômico, político e social do distrito de Itaiacoca. O 
referencial teórico-metodológico é expresso por meio do materialismo histórico-dialético que permite 
analisar a totalidade e os seus determinantes. Já a metodologia utilizada é a identificação de fontes 
primárias disponíveis, catalogando-as por ordem cronológica e grupos temáticos, ou seja, periódicos 
do século XX, atas e documentos encontrados nos acervos particulares dos moradores da região. A 
inserção no projeto se dá na medida em que utilizam os conhecimentos teóricos adquiridos no curso 
de Licenciatura em Pedagogia, ampliando o acesso a fontes históricas na formação da identidade da 
comunidade. Os resultados visam conscientizar a comunidade da região e aos pesquisadores de 
história da educação, por meio da disponibilização das fontes primárias em formato on-line, sendo 
que todas as informações levantadas alimentarão uma base de dados nacional que servirá para a 
elaboração do catálogo nacional da história das instituições escolares do país.  
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