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Os livros são o meio mais comum de
buscar informação histórica, mas o

acesso direto às fontes das quais os
próprios livros nascem pode ser muito
mais fascinante para um leigo, e é obri-
gatório para um pesquisador de história.

Uma importante fonte de pesquisa
histórica paranaense está na UEL, e já
vai pelos 20 anos de existência e cresci-
mento constante. Trata-se do Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica
(CDPH), órgão do Departamento de
História que, concebido para responder
inicialmente às necessidades de ensino
e pesquisa do curso de graduação e dos
programas de pós-graduação em Histó-
ria, fez, na última década, “uma transi-
ção em direção à interdisciplinaridade e
hoje abrange fontes das Ciências Hu-
manas de maneira global”, segundo seu
coordenador, professor Márcio Santos
de Santana.

As fontes encontradas no CDPH
vão da literatura à história das Ciências
Médicas ou do Direito, observa o coor-
denador. E também podem ser úteis aos
interessados em línguas – existem fon-
tes em alemão, japonês, espanhol “e
muita coisa em inglês”.

O CDPH nasceu londrinense, inte-
ressado na história da cidade. A ex-
pansão foi espontânea, com a proje-
ção que o centro alcançou, diz Santana.
“Passamos a obter cada vez mais do-
ações de pesquisadores e pessoas da
comunidade, de todas as regiões. A
mais recente foi a documentação da
Comissão Pastoral da Terra do Paraná,
que tem registros desde a década de
1940”. Assim, o CDPH se tornou uma
entidade única do seu porte no Estado,
cujo trabalho é comparável ao de
congêneres das universidades estadu-
ais paulistas.

Para se ter uma ideia da amplitude de
temas cobertos pelo acervo do CDPH,
basta fazer uma visita ao seu site, no
endereço http://www.uel.br/cch/cdph/
portal/. Ali se fica sabendo, por exem-
plo, que uma professora aposentada re-
cuperou a história de seu pai, o pioneiro
londrinente Filippo Fóggia, imigrante ita-
liano, e reuniu mais de 1.200 documen-
tos que constituem a Coleção Amélia
Fóggia, com ricos fragmentos históricos
da imigração italiana para o Brasil, da
vida dos colonos em fazendas de café e
do trabalho dos carroceiros no início da
colonização de Londrina.

Também se podem reconstruir par-
tes importantes da história da UEL. Os

CDPH guarda documentos que fazem História
Com mais de 20 anos de atuação, Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL

possui rico e variado acervo e, embora pouco utilizado, está carente de espaço físico

ex-reitores Ascêncio Garcia Lopes
(1970-1974) e João Carlos Thomson
(1990-1994) fizeram doações. A atua-
ção da antiga AESI – Assessoria Espe-
cial de Segurança e Informação –, braço
do SNI (Serviço Nacional de Informa-
ções) na UEL nos tempos da ditadura
militar, está registrada e presente no
acervo, através do fichário do DOPS –
Departamento de Ordem Política e Soci-
al – tornado público em 1991.

SAÚDE - A Coleção Memória da
Saúde em Londrina trata do período
compreendido entre a década de 70 e
meados da década de 80, e documenta
os primeiros passos da implantação da
política de postos de saúde na cidade,
num momento em que a política de
saúde pública no Brasil estava no fundo
do poço. A Prefeitura de Londrina e a
própria UEL foram pioneiras, fazendo a
assistência à saúde chegar à periferia

da cidade, que se tornou modelo até
para a formulação do Sistema Único de
Saúde e hoje conta com mais de 40
Unidades Básicas de Saúde e outras
estruturas voltadas para o atendimento
da população.

Coleções de jornais, revistas e
fanzines, o CDPH tem muitas, e não só
de produções londrinenses. A relação
está no site. Quem quiser saber como é
que o “Jornal das Moças”, publicado na
cidade em 1969, cativava suas leitoras,
pode ter acesso à coleção. Uma curiosi-
dade de elevado valor para a pesquisa
histórica: o arquivo da Folha de Londrina
do CDPH é mais completo do que o da
própria Folha.

Existem ainda coleções de âmbito
nacional, como o Arquivo Histórico Ju-
daico Brasileiro, relativo à imigração
judaica e à vida dos judeus no Brasil. E
o período da ditadura militar pode ser

lembrado, também, em consultas às pá-
ginas censuradas d’O São Paulo, sema-
nário publicado pela Arquidiocese de
São Paulo nos anos de 1970.

Para fãs de música, o acervo do
CDPH é bastante extenso, incluindo
vários suportes – CDs, discos de vinil e
fitas cassete. Tudo isso – e muito mais –
está disponível para consultas, inclusive
cerca de 3 mil livros. O professor Santana
adverte que os números constantes do
site estão desatualizados. “Estamos fa-
zendo uma recatalogação”.

O número de consultas que o CDPH
recebe está aquém da expectativa do
professor: cerca de 15 por semana, com
picos no final dos semestres letivos dos
cursos de graduação. “Vêm muitos alu-
nos de História, Arquivologia, Ciências
Sociais, Direito, Comunicação. Temos
parcerias com essas áreas, temos esta-
giários. Mas, de fora da UEL, vem muito
pouca gente, mesmo de outras institui-
ções de ensino superior. Esse fato cons-
titui uma perplexidade para nós, porque
revela desinteresse pelo estudo da His-
tória. E não é por falta de divulgação”.
De fato, o CDPH realiza – e divulga –
exposições regulares de material históri-
co, muitas vezes em convênio com mu-
seus ou arquivos públicos de outras par-
tes do Brasil.

Para conhecer a extensão do que o
CDPH coloca à disposição da comuni-
dade, é melhor ir lá pessoalmente. Existe
uma sala própria para atendimento, na
qual são fornecidas todas as orientações
a respeito do acervo e da forma de ter
acesso aos documentos. Também são
avaliados pedidos de reprodução de do-
cumentos, o que pode ser feito através
da copiadora, digitalização ou fotografia.
O CDPH funciona diariamente nos três
períodos, e fecha às 22 horas.

O CDPH não escapa ao contexto de
escassez de pessoal que penaliza a ins-
tituição: sua equipe tem hoje três técni-
cos e três estagiários, “a menor forma-
ção em toda a nossa história”, segundo
o coordenador Márcio Santana.

O espaço físico também já não per-
mite grandes passos, conforme o pro-
fessor Santana. “Estamos chegando a
um índice de ocupação de 95% da área
disponível. Temos 200 m2, sendo 100
metros para o acervo, 50 a 60 de área de
consultas e o restante para a administra-

Grandes desafios:
digitalizar e ampliar as instalações

ção – o que inclui a sala de higienização.
Já estamos realocando material para
otimizar o uso do espaço e pensamos em
transformar uma parte da área adminis-
trativa em área de acervo”.

Outra preocupação central do pro-
fessor diz respeito à digitalização do
acervo. “Nós temos uma digitalizadora
alemã, mas o software dela veio com
defeito – e era a única parte do equipa-
mento que não era coberta pela garantia.
Antes da alta do dólar, esse software
custava R$ 10 mil. Gostaríamos de

comprá-lo, mas temos que aguardar um
edital do CNPq ou algo desse tipo para
obter os recursos”.

O professor adverte que colocar a
digitalizadora em funcionamento é ape-
nas a primeira parte da solução de um
problema maior. “Depois temos que
conseguir um servidor com capacida-
de adequada, porque o volume de
documentos é muito grande. O espa-
ço virtual que a UEL coloca à nossa
disposição hoje não atenderia nossa
necessidade”.

Márcio Santana:o número de consultas que o CDPH
recebe está aquém da expectativa


