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RESUMO 

 

SOUSA, Gustavo Rugoni de. Da indústria à escola: relações 

da fábrica Móveis CIMO com o mercado escolar (1912-1952). 

2015. 212 f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências 

Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2013.  

 

O objetivo principal deste estudo foi o de compreender 

relações existentes entre a fábrica Móveis CIMO e o mercado 

escolar, com o intuito de aprofundar a compreensão em torno 

de aspectos que envolvem o provimento material da escola 

primária. Os dados levantados apontam a tríade indústria, 

escola e Estado como construção com potencial para avançar 

nas análises, tomando por base à fabricação, idealização e 

comercialização de mobiliários escolares produzidos por esta 

indústria. A escolha por estas categorias se fundamenta na 

compreensão de que a escola de massas é um fenômeno do 

mundo ocidental que se articula com a expansão industrial. 

Nesse movimento, a obrigatoriedade escolar alça os Estados a 

importantes compradores do emergente mercado industrial que 

se organiza para atender às demandas escolares. A delimitação 

temporal, ou seja, o período de 1912 a 1954, foi definida a 

partir de investigações que permitiram identificar que a Móveis 

CIMO iniciou suas atividades na cidade de Rio Negrinho, 

localizada na região de São Bento do Sul, porção norte do 

estado de Santa Catarina, na primeira década dos novecentos e 

que manteve sua sede administrativa nesse município até os 

anos 1950, período em que foi transferida para a cidade de 

Curitiba, Paraná. A escolha por estudar relações em torno da 

Móveis CIMO e o mercado escolar ocorreu na medida em que 

as investigações sobre os objetos da escola demonstraram que a 

fábrica idealizou e comercializou mobiliários escolares com o 

Estado, a fim de prover materialmente as escolas públicas. As 

pesquisas efetuadas, as quais se articulam com um conjunto de 



trabalhos que têm como foco os artefatos escolares, 

demonstram a necessidade da realização de estudos que 

problematizem os investimentos realizados em torno da escola 

e não apenas os aspectos pedagógicos. Nesse sentido, optou-se 

por utilizar as categorias “indústria escolar” e “escola como 

mercado” para auxiliar em uma maior compreensão sobre a 

escola e seus artefatos. Essa escolha se sustenta em 

investigações que têm como tema as demandas fabris e que 

demonstram uma mobilização da indústria em idealizar, 

fabricar e comercializar produtos escolares. Compreende-se 

que a escola moderna demandou uma grande quantidade de 

mobiliários, que eram fabricados pela indústria e adquiridos 

pelo Estado, caracterizado como um forte comprador. Contudo, 

não se pode restringir o papel da indústria escolar apenas como 

o de uma reprodutora das solicitações do Estado, as quais eram 

elaboradas por educadores, médicos e políticos. Ao contrário, 

na perspectiva aqui defendida, a indústria também criou e 

desenvolveu novas soluções e produtos para a escola, as quais 

formaram novas demandas e contribuíram para alterações na 

cultura escolar. Pode-se identificar que para elaborar o perfil 

dos mobiliários escolares, a circulação de ideias pedagógicas 

em torno de um modelo ideal de escola difundiu saberes que 

modificaram não apenas as escolas, mas também a idealização 

dos artefatos escolares a partir de um padrão referencial, aceito 

internacionalmente. Desse modo, compreende-se que a Móveis 

CIMO esteve articulada com o movimento de difusão de 

saberes pedagógicos, uma vez que seus mobiliários estavam 

em consonância com os preceitos da escola moderna.      

 

Palavras-chave: Escola como mercado. Indústria escolar. 

Mobiliário escolar. Cultura material escolar. Circulação de 

ideias pedagógicas. Móveis CIMO. 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SOUSA, Gustavo Rugoni de. From the industry to the 

school: relationship between the furniture factory Móveis 

CIMO and the school market (1912 to 1954). 2015. 212 f. 

Master-s Thesis – Center of Human Science and Education, 

University From de State of Santa Catarina, Florianópolis, 

2013. 

 

The objective of this study was to understand the relationship 

between the furniture factory Móveis CIMO and the school 

market, in order to deepen the understanding of issues about 

the material provision for primary school. The collected data 

indicate the triad - industry, school and state as a potential 

construction to advance in the analysis, based on the 

manufacture, idealization and commercialization of school 

furniture produced by such industry. The option for these 

categories is stationed on the awareness that the school for the 

masses is a Western world phenomenon linked to the industrial 

expansion. In this movement, the compulsory school elevated 

the states to the position of important buyers in the emerging 

industrial market, which was organized to meet the school 

demands. The time scope of the study, the period from 1912 to 

1954, was set from investigations, which allowed to identify 

that the Móveis CIMO began its operations in the city of Rio 

Negrinho - located in the region of São Bento do Sul, northern 

part of Santa Catarina State‟s - in the first decade of the 1900s 

and maintained its head office in that city until the 1950s, when 

it was transferred to Curitiba, Paraná. The choice of studying 

the relationships around the Móveis CIMO and the school 

market occurred while the investigation into the school objects 

showed that the factory created and marketed school furniture 

together with the State, in order to materially provide to public 

schools. The resulting research, articulated with a set of works 

focusing on the school artifacts, demonstrates the need for 



studies that problematize the investments on the school and not 

only the educational aspects of schools. By this, it is chosen to 

follow the categories "school industry" and "school as a 

market" to assist in a finer comprehension of the school and its 

artifacts. This choice is also based on researches that have as 

their main question the manufacturing demands, and 

demonstrate an industry mobilization to idealize, manufacture 

and market the school products. It is known that the modern 

school required a large amount of furniture, which were 

manufactured by the industry and acquired by the State, which 

was characterized as a strong buyer. However, one cannot 

restrict the role of the school industry just as reproductive of 

State requests developed by educators, doctors and politicians. 

Rather, on the defended perspective here, the industry also 

created and developed new solutions and products for the 

school, which created new demands and contributed to changes 

in the school culture. It can be highlighted that to develop the 

profile of the school furniture, the circulation of pedagogical 

ideas around an ideal model of school spread a knowledge that 

changed not only the schools, but also the idealization of 

school artifacts from a referent and internationally accepted 

standard. Thus, it is presumed that the Móveis CIMO was 

linked with the distribution movement of pedagogical 

knowledge, since its furniture was aligned to the precepts of 

the modern school. 

 
Keywords: School as a market. School industry. School furniture. 

Culture school supplies. Circulation of pedagogical ideas. Móveis 

CIMO. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As primeiras reflexões que embasaram essa 

investigação, ainda que indiretamente, surgiram do interesse 

por estudar as temáticas referentes ao campo da Educação 

ainda como aluno de graduação do curso de Ciências 

Econômicas, na Universidade Federal de Santa Catarina. Com 

o desejo de ser professor, e sabendo das exigências que o cargo 

necessita, foram realizados estudos em disciplinas do campo da 

Educação para aprofundar conhecimentos. A partir do contato 

com produções da área e das lembranças de um estágio 

realizado anteriormente, em uma creche municipal, localizada 

na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, houve o 

interesse em cursar mais do que algumas disciplinas, mas a 

graduação em Pedagogia, o que foi feito na Universidade do 

Estado de Santa Catarina.  

Considerando a importância da interdisciplinaridade 

que constitui redes de pesquisa, no caso, os dois cursos de 

graduação, Pedagogia e Ciências Econômicas – com 

disciplinas relativas aos campos da História da Educação e 

História Econômica, respectivamente – houve o interesse em 

desenvolver uma pesquisa historiográfica que contemplasse 

ambas as áreas. Inicialmente, havia uma predominância do 

olhar econômico em detrimento do educacional, o que poderia 

ter direcionado esta pesquisa a outro campo. Porém os 

questionamentos ganharam força no Seminário de 

Aprofundamento Teórico: Cultura Material Escola – 3ª 

Edição, coordenado pela professora Vera Lucia Gaspar da 

Silva, uma vez que o olhar sobre a escola se modificou e 

contribuiu para identificar outros elementos, projetos e 

construções em torno dessa temática. Nesse processo, destaca-

se o contato com os artigos intitulados Por uma história 

sensorial da escola e da escolarização e A pedagogy for the 

public: the place of objects, nobservation, mechanical 
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production and cupboards
1
, de Vidal & Gaspar da Silva (2010) 

e Martin Lawn (2005), respectivamente.  

O estudo dos textos indicados como bibliografia no 

Seminário propiciou a formulação de uma percepção acerca 

das potencialidades da realização de um estudo baseado na 

noção de cultura material escolar. Além disso, identificou-se 

como campo fértil na História da Educação a exploração de 

temas como a indústria escolar e a escola como um mercado 

para dar conta de atender à motivação inicial de se realizar uma 

investigação que também trouxesse contribuições de áreas 

aparentemente distintas, mas que se complementam. 

Especificamente, interessaram os trabalhos que contemplassem 

a escola não apenas sob o olhar pedagógico, mas, sobretudo, a 

partir dos vestígios materiais que podem – mais do que 

modificar as práticas desenvolvidas em sala de aula –, 

possibilitar reflexões da escola enquanto mercado, uma vez que 

desperta o interesse capitalista devido à significativa demanda 

por produtos, entre eles os mobiliários.  

As reflexões do grupo envolvido no projeto de pesquisa 

“Objetos da escola: Cultura material da escola graduada
2
”, 

escrutinaram indícios de relações da Móveis CIMO com 

grupos escolares catarinenses, o que motivou a elaboração de 

investigações que abrigassem estudos relativos à esta fábrica. 

A primeira iniciativa concreta para aprofundar os estudos em 

torno da história da Móveis CIMO, foi a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Móveis CIMO S.A: 

                                                 
1
 Trabalho resultante do Seminário Especial de Aprofundamento Teórico 

“Cultura Material da Escolar” – 3ª Edição – PPGE/UDESC, 2011.2, 

tradução de David Antonio da Costa e Gustavo Rugoni de Sousa. Revisão 

de Fernando Coelho e publicado na Revista Linhas, v. 14, n.26, jan/jun, 

2013. P. 222-243. 
2
 Projeto de pesquisa coordenado pela professora Vera Lucia Gaspar da 

Silva e vinculado ao Grupo de Pesquisa Observatório de Práticas Escolares 

- OPE, que conta com financiamento da CAPES, do CNPq, da FAPESC e 

da UDESC. 
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estudo exploratório de história econômica com foco 

empresarial e regional, monografia orientada pelo Professor 

Dr. Hoyêdo Nunes Lins, apresentada ao curso de Ciências 

Econômicas da Universidade Federal de Santa Catarina, como 

requisito obrigatório para a obtenção do grau de Bacharel 

(2012.2). Este trabalho buscou enriquecer os debates em torno 

da fábrica, por meio da realização de estudos a respeito das 

contribuições desta ao desenvolvimento do município de Rio 

Negrinho, localizado na região norte do estado de Santa 

Catarina. Desse modo, a pesquisa de mestrado teve como ponto 

de partida este estudo anterior – o qual faz uma descrição mais 

detida à trajetória da Móveis CIMO. 

Com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

mencionado
3
, foi possível perceber que, apesar da importância 

da fábrica para a região, são poucas as produções que a 

utilizam como objeto de estudo, persistindo lacunas e mistérios 

no que se refere à trajetória da empresa, principalmente no que 

diz respeito às suas relações com a educação na produção e 

fornecimento de mobiliários. 

Assim, tendo como ponto de partida o trabalho 

monográfico, o qual foi construído com relação mais próxima 

das Ciências Econômicas, procurou-se desenvolver uma 

pesquisa que tivesse como foco as relações em torno da Móveis 

CIMO com o mercado escolar, uma vez que essas podem 

fornecer reflexões para uma melhor compreensão dos 

investimentos realizados em torno da escola. Neste 

investimento um dos grandes desafios foi o de articular bases 

das Ciências Econômicas com pressupostos próprios da 

História da Educação. Com o intuito de aprofundar reflexões 

sobre os objetos da escola, os estudos se concentrarão na 

relação existente em torno da tríade indústria, escola e Estado. 

Para tanto, busca-se não restringir as análises às características 

                                                 
3
 Trabalho disponível em: http://cnm.ufsc.br/files/2013/09/Monografia-do-

Gustavo-Rugoni.pdf. Acesso em: 23 dez. 2014. 
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físicas dos objetos, mas contribuir para desdobramentos a partir 

da leitura de uma cultura material, para a visualização de 

investimentos realizados em torno da escola e não apenas no 

âmbito pedagógico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Figura 1: Móveis adequados fazem bons estudantes 

 

 

Fonte: Blogs Reclames do Estadão (2010)
4
. 

 

As crianças precisam de móveis adequados! A escolha 

do modo verbal indicativo (o que induz ao efeito de 

certeza/verdade), o uso do verbo “precisar” na segunda pessoa 

do plural e da exclamação ao final da oração, parecem produzir 

ao enunciado um tom imperativo, de reivindicação. Com esses 

mecanismos linguísticos, a antiga fábrica Móveis CIMO 

chamava a atenção dos leitores para o mobiliário escolar em 

uma campanha publicitária posta em circulação pelo jornal 

Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 1956
5
. Em 

                                                 
4
 Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/blogs/reclames-do-

estadao/banco-escolar/>. Acesso em: 23 dez. 2014. 
5
 Imagem localizada por Luani de Lis Souza, doutoranda do Programa de 

Pós Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(PPGE/UDESC) - linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, 

Bolsista CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). Integrante do projeto de pesquisa “Objetos em Viagem: 

Provimento material da escola primária em países ibero-americanos (1870 – 

1920)" (UDESC / CNPq / CAPES / FAPESC), 
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menor destaque, a propaganda aborda a importância dos 

móveis funcionais para as crianças: “tão importantes [...] 

quanto os bons livros e o ar puro” e, para finalizar, reassume o 

tom característico do anúncio: “móveis adequados fazem bons 

estudantes”. 

O motivo de escolha dessa propaganda para iniciar o 

trabalho foi o de direcionar o olhar do leitor primeiramente 

para a materialidade propriamente dita. Espera-se que a partir 

da imagem do modelo da carteira escolar veiculada no anúncio, 

e aqui apresentada, sejam evocadas memórias que remetam a 

comparação a outros modelos de carteiras conhecidos ou, 

ainda, que a imagem possa provocar lembranças referentes à 

escola e ao mobiliário nela contidos, aguçando percepções 

sobre os formatos dos objetos e práticas com eles realizadas. 

Para além dessas questões, esta pesquisa destaca não 

apenas a importância do mobiliário escolar como um 

componente pedagógico, mas, sobretudo, como um produto da 

indústria idealizado para atender às demandas materiais da 

escola. Na propaganda apresentada (Figura 1), o mobiliário é 

ofertado pela Móveis CIMO, empresa que dentre as suas linhas 

de produção possuía uma especializada na fabricação de 

mobiliários escolares e recebe atenção especial nessa 

investigação.  

O anúncio – publicado em um jornal já na época de 

grande circulação no Brasil – ao apresentar que os mobiliários
6
 

“atendendo às sugestões científicas e pedagógicas, 

proporcionam conforto, favorecem o desenvolvimento físico, 

corrigem defeitos anatômicos, facilitam a atenção e tornam a 

sala de aula um ambiente agradável”, indica uma preocupação 

                                                 
6
 Optou-se por utilizar os termos “mobiliários” no plural, uma vez que a 

fábrica Móveis CIMO trabalhava com diversas tipologias de mobiliário, 

específicos para ambientes diversos – mesmo que, muitas vezes, com 

funções semelhantes. O conjunto de mobília, portanto, dependia das 

especificidades apresentadas ou oferecidas para cada cliente. 
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da fábrica Móveis CIMO em idealizar e vincular seus 

mobiliários aos preceitos médico-higienistas que influenciaram 

a elaboração de condutas e práticas no cenário escolar. O tom 

imperativo, adotado pelo anúncio, evidencia, de certa maneira, 

a força de um movimento que buscava evocar um imaginário 

do mobiliário escolar como higiênico e saudável, o que, 

consequentemente, poderia facilitar a adesão de mais 

compradores.  

Nos estudos de Stephanou (2006) identifica-se que, nas 

primeiras décadas dos novecentos, discursos médicos se 

voltaram para a educação, proporcionando alterações nos 

espaços educativos e na materialidade que o compõe. A autora 

destaca que no Brasil os discursos do período contribuíram 

para investimentos em educação e saúde, uma vez que tais 

aplicações poderiam, na visão da época, ““salvar o país” do 

atraso, da degeneração, da catástrofe [...] Curar implicava, 

necessariamente, instruir e educar, para prevenir e erradicar as 

doenças e a ignorância a que o povo estava condenado” (p. 34). 

Nesse cenário, para a autora, a escola passou a ser 

considerada um campo mais apropriado para o ensino de uma 

educação sanitária, uma vez que as práticas higiênicas e hábitos 

aprendidos poderiam chegar às famílias por meio dos 

estudantes. Desse modo, buscando criar um espaço educativo 

alinhado aos preceitos médicos, foram realizados investimentos 

na adequação da arquitetura escolar
7
, em sua organização e 

                                                 
7
 A arquitetura escolar não é o foco central deste trabalho. Para aprofundar 

as discussões acerca do tema, indica-se o texto intitulado A arquitetura 

como uma dimensão material das culturas escolares, de autoria de Rita de 

Cássia Gonçalves e publicado no livro Objetos da Escola: Espaços e lugares 

de constituição de uma cultura material escolar (Santa Catarina – Séculos 

XIX e XX), organizado por Vera Lucia Gaspar da Silva e Marília Gabriela 

Petry (Florianópolis / SC: Insular, 2012).   
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também em seus objetos
8
. Os artefatos da escola receberam 

grande atenção, pois um mobiliário não adequado, por 

exemplo, poderia causar “prejuízos físicos e morais aos alunos, 

como os problemas de visão, os focos de contágio, os 

distúrbios posturais e danos à coluna” (STEPHANOU, 2006, 

p.46).  

A preocupação com a adequação dos mobiliários não 

foi apenas uma característica do contexto brasileiro, mas um 

projeto que fez parte de um modelo ideal de escola, difundido 

em diversos países a partir do final dos oitocentos e início dos 

novecentos. Com base nos trabalhos organizados por Nóvoa & 

Schriewer (2000), entende-se esse processo como a “difusão 

mundial da escola”, no qual se destaca a participação de 

Exposições Universais, conferências e também da indústria na 

elaboração e promoção de estratégias que pudessem auxiliar 

em uma circulação mais ampla de ideias, modelos e objetos.  

Incluindo aqui trabalhos de Lawn (2014), destaca-se a 

necessidade de um olhar que possa romper com as 

demarcações nacionais, as quais, muitas vezes, são tratadas 

como uma “unidade de análise apropriada” para o pesquisador. 

A percepção de que a idealização do mobiliário escolar recebe 

influências de movimentos que perpassam fronteiras contribui 

para a escolha metodológica desta investigação: o cruzamento 

de dados e fontes de diversos países, em especial Brasil, 

Estados Unidos e França. Esse movimento torna-se necessário 

a fim de perceber e/ou formar uma ideia sobre a circulação e 

divulgação de modelos ideais acerca do provimento material 

escolar, os quais influenciaram a constituição do espaço escolar 

brasileiro, por exemplo.  

Desse modo, não se pretende restringir as análises a 

discussões a respeito das características materiais e 

                                                 
8
 Entende-se que a arquitetura também faz parte da materialidade escolar, 

no entanto, este estudo dá ênfase aos mobiliários escolares como fontes de 

pesquisa.  
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ergonômicas dos mobiliários – os quais sofreram contribuições 

dos preceitos pedagógicos e higienistas. Diferente disso, busca-

se encaminhar as investigações com o intuito de identificar 

influencias de aspectos econômicos que se fazem presentes em 

torno da escola e que parecem contribuir para alterações em 

seu interior, o que pode se configurar em importantes 

elementos para identificar diferenças e alterações na cultura 

escolar (ALCÂNTARA, 2014).  

Assim anunciada, esta pesquisa tem como objetivo 

principal: compreender relações existentes entre a fábrica 

Móveis CIMO e o mercado escolar. Para tanto, foi realizada 

uma análise descritivo-interpretativa do perfil idealizado para 

os artefatos escolares (com ênfase no mobiliário), as defesas de 

seus usos e sua fabricação e a comercialização com o Estado – 

o qual é apontado como um comprador assíduo. Para atender a 

este objetivo, foram percorridas cinco etapas específicas: (i) 

levantamento e sistematização de dados que favoreçam a 

compreensão sobre a trajetória da fábrica Móveis CIMO; (ii) 

identificação de conexões entre a idealização, fabricação, 

comercialização e usos de objetos e mobiliários, produzidos 

pela fábrica Móveis CIMO; (iii) identificação da participação 

da fábrica Móveis CIMO em Exposições Universais e 

premiações obtidas e sua relação com a expansão/consolidação 

no mercado escolar; (iv) identificação de transações comerciais 

realizadas entre a fábrica Móveis CIMO e os Estados de Santa 

Catarina e São Paulo embaladas pelo movimento de expansão 

escolar ocorrido no século XX e; (v) partindo dos vestígios 

encontrados sobre a Móveis CIMO, pretendeu-se ampliar as 

reflexões em torno da tríade indústria, escola e Estado, com o 

intuito de formar uma ideia mais aproximada sobre como era 

realizado o provimento material das instituições públicas 

escolares. Assim, sinaliza-se uma diferença metodológica 
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quando comparado a pesquisas já desenvolvidas
9
 e que se 

ocupam do mobiliário escolar as quais utilizaram como o 

principal elemento de guia para as suas análises uma peça do 

mobiliário escolar, no caso, a carteira. Na presente pesquisa as 

reflexões estão centradas em torno da tríade indústria, escola e 

Estado e, para tanto, seguiu vestígios da antiga fábrica Móveis 

CIMO para que se pudesse refletir sobre o que tange à 

fabricação, idealização e comercialização de mobiliários 

escolares. Assim como na propaganda (Figura 1), busca-se 

identificar discursos e movimentos em torno da materialidade 

escolar para estabelecer relações entre demandas fabris, a 

formação da escola como um mercado consumidor e o Estado, 

caracterizado como um forte comprador de materiais escolares. 

Nesse sentido, a escolha do título “DA INDÚSTRIA À 

ESCOLA: relações da fábrica Móveis CIMO com o mercado 

escolar (1912-1954)” teve o intuito de reforçar essa opção 

metodológica: a partir da Móveis CIMO busca-se elaborar 

reflexões em torno da expansão e da institucionalização da 

escola primária. Por outro lado, o sintagma inicial, “da 

indústria à escola”, pode ser interpretado como se apenas a 

indústria tivesse influenciado alterações no espaço escolar, no 

entanto, destaca-se que essa não é a perspectiva aqui adotada. 

Considera-se que a escola moderna, por demandar grande 

quantidade de produtos, elaborou prescrições e modelos que, 

além de movimentarem o mercado, influenciaram a fabricação 

                                                 
9
 Destacam-se aqui dois trabalhos, a dissertação de Mestrado em Educação, 

apresentada em 2009 por Raquel Xavier de Souza Castro, intitulada Da 

cadeira às carteiras escolares individuais: entre Mudanças e Permanências 

na Materialidade da Escola Primária Catarinense (1836-1914), na 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e orientada pela 

professora Doutora Vera Lucia Gaspar da Silva; e a tese de Doutorado em 

Educação, elaborada por Wiara Rosa Rios Alcântara, intitulada Por uma 

história econômica da escola: a carteira escolar como vetor de relações 

(São Paulo, 1874-1914), defendida em 2014, na Universidade de São Paulo 

– USP e orientada pela professora Doutora Diana Gonçalves Vidal (2009). 
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de vários artefatos. Por sua vez, para atender a essa expectativa 

de demanda, a indústria também elaborou “objetos de desejo”, 

os quais passaram a fazer parte do imaginário de educadores 

para uma modernização do espaço escolar (ALCÂNTARA, 

2014). 

 No levantamento de fontes para o presente estudo foram 

realizados investimentos em pesquisas presenciais no Arquivo 

Público do Estado de Santa Catarina – localizado em 

Florianópolis; no Acervo Municipal de Rio Negrinho, no 

Museu Carlos Lampe e no Acervo da Escola de Educação 

Básica Professora Marta Tavares – os dois últimos também 

com sede em Rio Negrinho, SC; na Biblioteca Nacional - Rio 

de Janeiro, RJ; e consultas no Centro de Memória do Colégio 

Estadual do Paraná, Curitiba - PR. Além desses espaços, 

buscaram-se informações e documentos em bases de dados 

disponíveis on-line
10

, como a Biblioteca do Senado Federal
11

, a 

Biblioteca do Congresso
12

, o Hathi Trust: Digital Library
13

, a 

Biblioteca Nacional da França
14

, o Banco de Teses da 

CAPES
15

 e os principais periódicos brasileiros no âmbito da 

História da Educação. A partir da investigação, localizou-se um 

conjunto de documentos e mobiliários produzidos no interior 

da escola e/ou emitidos pelo Estado ou pela fábrica Móveis 

CIMO. Nesse processo, foram utilizadas correspondências 

produzidas por escolas que requisitavam materiais escolares, 

                                                 
10

 Optou-se por apresentar apenas as principais bases de dados on-line 

utilizadas no processo de pesquisa. 
11

 Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/biblioteca/. Acesso em 

23 de dez. de 2014. 
12

 Tradução livre: Library of Congress. Disponível em: http://www.loc.gov/. 

Acesso em: 23 de dez de 2014. 
13

 Disponível em: http://www.hathitrust.org/home. Acesso em: 23 de dez. 

de 2014. 
14

 Tradução Livre: Bibliotheque Nationale de France. Disponível em: 

http://gallica.bnf.fr/. Acesso em: 23 de dez de 2014. 
15

 Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/. Acesso em: 23 de dez. de 

2014. 
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como relatórios, livro caixa, livro ouro, ofícios, notas fiscais, 

catálogos da empresa
16

, balanço de pagamentos, prescrições e 

licitações, manuais e revistas pedagógicas.   

A escolha pela Móveis CIMO como elemento que 

guiou as análises deste trabalho ocorreu na medida em que os 

estudos acerca da trajetória dessa empresa trouxeram indícios 

que a apontam como uma das pioneiras na produção de móveis 

seriados do Brasil (e não apenas de relações com grupos 

escolares catarinenses). Além disso, a fábrica é, ainda hoje, 

reconhecida pela expressiva presença de seus mobiliários em 

residências, escolas, cinemas e teatros, e também pelas 

participações e premiações em Exposições Universais. Os 

dados até aqui registrados indicam que a CIMO possui uma 

trajetória interligada à história de uma cidade e, possivelmente, 

de uma região que hoje se caracteriza como o maior polo 

brasileiro de exportação de móveis.  

A Móveis CIMO ou apenas CIMO – como os 

moradores da cidade de Rio Negrinho costumam chamar a 

empresa – recebeu esse nome apenas a partir de 1954, quase 50 

anos após ser fundada. Conforme identificado na 

documentação localizada, a fábrica apresentou diferentes 

razões sociais
17

 ao longo de sua trajetória, as quais merecem 

um olhar atento do pesquisador durante a investigação; além de 

representarem mudanças que ocorreram na empresa, também 

                                                 
16

 Entende-se que ao elaborar e idealizar catálogos e mobiliários, a indústria 

buscava atender aos preceitos de uma determinada época, para que assim 

pudesse auferir lucros com as vendas. 
17

 As razões sociais dessa fábrica durante suas atividades foram: Jung & 

Cia; A. Ehrl & Cia; N. Jacob & Cia; Jorge Zipperer & Cia; Indústrias 

Reunidas de Madeiras – Jorge Zipperer e Cia.; Cia. Martim Zipperer – 

Móveis Rio Negrinho S/A; Cia. Industrial de Móveis S/A; Móveis CIMO 

S.A. No entanto, este estudo adota a razão social Móveis CIMO ou apenas 

CIMO para referenciar a fábrica, pois esta é a identificação mais presente no 

imaginário das pessoas e das obras encontradas. 
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podem ocultar informações importantes, por não associar a 

trajetória da CIMO com suas outras razões sociais. 

O período de atividade da fábrica Móveis CIMO 

coincidia, inicialmente, com o recorte temporal escolhido para 

esta pesquisa, isto é, entre os anos 1912 – ano em que foi 

fundada – e 1982, – ano em que a empresa declarou falência. 

No entanto, ao serem realizados levantamentos em acervos de 

museus e arquivos públicos municipais e estaduais, na busca de 

documentos que pudessem apresentar vestígios sobre a fábrica, 

optou-se, a partir dos rastros encontrados, alterar a delimitação 

temporal, definindo-se pelo período de 1912
18

 até 1954, ano 

em que a empresa transfere sua sede administrativa de Rio 

Negrinho para Curitiba. 

Além dos documentos e trabalhos encontrados em 

acervos públicos, em bases de dados de periódicos e banco de 

teses, relatos de moradores de Rio Negrinho também subsidiam 

este estudo na medida em que agregam dados sobre o contexto 

das atividades da fábrica que muitas vezes fogem aos 

documentos escritos. É a partir da memória
19

 que novos 

                                                 
18

 O ano de 1912 é adotado por este estudo como o de fundação da Móveis 

CIMO, pois compreende-se que o primeiro empreendimento dos irmãos 

Zipperer – fundadores da fábrica – inaugurado neste ano lançou as bases 

para a formação da empresa. Colaborando com essa informação, nas 

pesquisas realizadas no Arquivo Público de Rio Negrinho, localizou-se uma 

carta assinada por Jorge Zipperer – fundador da CIMO  –  dizendo que o 

seu empreendimento foi fundado no ano de 1912, no território hoje 

conhecido como Rio Negrinho. O Capítulo 1 desse trabalho aborda mais 

detalhadamente o desenvolvimento da região de São Bento do Sul, assim 

como o da fábrica.  
19

 As informações obtidas com base em memórias de moradores não foram 

registradas a partir de entrevistas elaboradas com o devido rigor 

metodológico, mas em conversas informais com funcionários do Museu 

Carlos Lampe e moradores da cidade de Rio Negrinho. Ainda que 

informais, estas “conversas” foram fundamentais na localização de 

informações para a presente pesquisa. 
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caminhos são construídos no processo de pesquisa, o que leva a 

novos documentos e histórias.  

Ao seguir os vestígios da Móveis CIMO, observa-se 

que seus produtos, particularmente o mobiliário idealizado e 

comercializado para as escolas, podem contribuir para uma 

maior compreensão a respeito das tendências e/ou modelos 

pedagógicos de cada período. Em outras palavras, os artefatos 

estudados apresentam sinais e, um olhar atento a estes, pode 

fornecer indícios para uma maior compreensão de uma cultura 

escolar.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa adota a compreensão 

de que os objetos não são coadjuvantes no contexto escolar, 

mas afetam as dinâmicas e as relações dentro da escola, além 

de estarem direta e intimamente ligados às rotinas e práticas 

(LAWN, 2013). Desse modo, entende-se, apoiado nos 

trabalhos de Souza (2007), que os “artefatos materiais 

vinculam concepções pedagógicas, saberes, práticas e 

dimensões simbólicas do universo educacional” (p. 165). A 

noção de cultura material (BUCAILLE & PESEZ, 1989) é 

utilizada aqui como um elemento que contribui para melhor 

compreensão sobre a história escolar, pois se entende que os 

vestígios e sinais encontrados na materialidade da escola 

podem colaborar para um maior entendimento acerca de 

práticas e discursos na educação, além de “elucidar questões 

que outros registros não possibilitam” (PETRY, 2013, p. 21). 

Optar por uma definição para a noção de cultura 

material para a ela incorporar o elemento escolar não é uma 

tarefa simples, uma vez que existem diversas formas de 

abordagens sobre os artefatos e seus usos. Baseado nos 

trabalhos de Bucaille & Pesez (1989), Candido (2005) afirma 

que “a noção de cultura material é por demais imprecisa para 

ser conceito, e convive com os riscos da apreensão imediata 

dos aspectos técnicos e funcionais, pela facilidade com que se 

sobrepõem aos outros significados do objeto” (p.80). Na obra 

de Bucaille & Pesez (1989) que tem servido de referência 
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nestas discussões, os autores destacam que a ideia de cultura 

material está difundida, “dispersa nos países, disciplinas e nos 

últimos cem anos de pesquisas das ciências humanas” (p. 13), o 

que provaria o seu “valor” e a “necessidade” nos estudos do 

campo. No entanto, ressaltam a ausência de uma definição 

comum para a noção e identificam que “só progressivamente, 

depois de ter percorrido todo o campo epistemológico em que 

se desenvolve, se descobriram todos os seus aspectos” (p. 13).   

No Brasil, embora se tenha atualmente um maior 

número de trabalhos que discutem questões relacionadas à 

cultura material, Vidal & Gaspar da Silva (2010) destacam o 

baixo número de produções que evidenciam as “conexões entre 

a idealização dos artefatos, as defesas de seus usos e sua 

fabricação e comercialização; ou seja, o mapa das rotas entre 

idealização, fabricação, comercialização e usos” (p. 36). Dentre 

alguns estudos, as autoras indicam o trabalho realizado em 

nível de mestrado do português Joaquim Manuel Fernandes de 

Carvalho (2004), em que esta investigação também se apoia, e 

apontam a fábrica Móveis CIMO como uma empresa a ser 

estudada em função de seu papel na produção de mobiliários 

escolares. 

Além dos já indicados, esta pesquisa baseia-se também 

em estudos de Escolano Benito (2010), ao considerar a cultura 

material escolar “como uma espécie de registro objetivo da 

cultura empírica das instituições educativas” (p. 14). Para este 

autor, a cultura material é considerada como o “expoente 

visível” que traz na sua leitura a interpretação dos signos e 

significados obtidos a partir dos objetos e fontes. A cultura 

material – ou, o “expoente visível” – é construída a partir do 

uso ou da relação dos sujeitos com as materialidades, o que 

contribui para a formação de diferentes culturas.  

Ao refletir sobre o papel da escola, Escolano Benito 

(2012) ressalta a importância das práticas escolares na 

produção de culturas que, por sua vez, se materializam a partir 

dos usos dos espaços, objetos, ícones e textos, os quais fazem 
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parte do patrimônio histórico-educativo e são considerados 

componentes essenciais para a educação escolar. O termo 

patrimônio histórico-educativo, indicado pelo autor, faz 

referência a uma cultura compartilhada nas instituições 

escolares que, com a obrigatoriedade de ensino e a 

escolarização de massa, tornou as diferentes socializações 

vivenciadas nesse espaço como um patrimônio comum. Nesse 

sentindo, os “objetos da história escolar”, entendidos por 

Escolano Benito (2012) como portadores de mensagens, 

emitem sinais que devem ser rastreados pelos pesquisadores no 

intuito da produção de uma história da educação.  

Em relação aos estudos que têm como foco a cultura 

material escolar, Juri Meda (2015) evidencia a existência de 

uma distinção epistemológica entre os trabalhos no campo 

elaborados por autores espanhóis e italianos. Enquanto na 

Espanha tem-se como característica uma abordagem etno-

antropológica acerca da cultura material escolar, na Itália as 

análises centraram-se nas dimensões econômicas dos processos 

da escolarização de massa. Para Meda (2015), essa perspectiva, 

metodologicamente inovadora e multidisciplinar, adota 

algumas categorias interpretativas da história econômica e, 

mais precisamente, da história da indústria; 

 
o primeiro enfoque [espanhol] insiste, 

sobretudo, na parte exclusivamente material 

desta categoria, com o objetivo de definir as 

relações, por assim dizer, originárias com as 

práticas educativas reais realizadas em sala de 

aula; o segundo [italiano], no entanto, entende 

tal componente não tanto como o requisito 

prévio das práticas educativas em si, senão 

como o epílogo de um processo de produção 

originado precisamente pela crescente demanda 

educativa, que constitui o verdadeiro eixo da 

pesquisa. Para o primeiro, o material escolar é, 

essencialmente, um objeto material, com uma 

forte inclinação didática e um destino e uso 
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bem preciso; para o segundo, sem dúvida, além 

de ser um objeto material é, antes de tudo, um 

produto industrial e um objeto de consumo, 

cuja natureza pedagógica passa quase ao 

segundo plano (MEDA, 2015, p. 9). 

 

 Com base nessas reflexões – embora não se proponha a 

avançar nas discussões em torno das distinções 

epistemológicas no âmbito da cultura material –, compreende-

se, a partir dos estudos de Juri Meda (2015), que o olhar 

econômico sob a escola e sua materialidade pode contribuir 

para avanços no campo da História da Educação. Passou-se, 

assim, a procurar categorias de análises que pudessem atender 

aos objetivos aqui propostos. 

As categorias centrais a serem investigadas são: 

indústria, escola e Estado, as quais formam a tríade que deverá 

guiar as análises. A escolha por estas categorias se sustenta na 

compreensão de que a escola de massas é um fenômeno do 

mundo ocidental que se articula com a expansão industrial. 

Nesse movimento, a obrigatoriedade escolar alça os Estados a 

importantes compradores do emergente mercado industrial que 

se organiza para atender às demandas escolares (NÓVOA & 

SCHRIEWER, 2000).  

Na análise acerca da cultura material escolar, este 

estudo considera a escola como mercado e a indústria escolar 

como categorias que contribuem para uma maior compreensão 

sobre a escola. Identifica-se que estes conceitos foram 

cunhados a partir de pesquisas historiográficas que têm como 

tema as demandas fabris e que demonstram uma mobilização 

da indústria em idealizar, fabricar e comercializar produtos 

escolares. Nesse sentido, busca-se analisar as fontes de modo a 

perceber investimentos realizados pelas empresas com o intuito 

de atender a um mercado específico e identificar de que forma 

as necessidades escolares aparecem nos documentos 

encontrados.  
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Com a aprovação das leis de obrigatoriedade do ensino 

e a organização da aula a partir do método simultâneo, a escola 

passou a ser um mercado consumidor atraente, tendo em vista 

o fortalecimento da noção de que os objetos escolares 

(carteiras, bancos, quadros negros, mesas, livros, entre outros) 

eram requisitos para uma boa qualidade de ensino e 

aprendizagem, além do lastro do Estado como um forte 

comprador. Destaca-se que a produção dos objetos escolares 

seguiu prescrições elaboradas pelos Estados e esteve 

fundamentada em diversos preceitos médico-higienistas e 

pedagógicos. No entanto, não se pode restringir o papel da 

indústria escolar apenas como uma reprodutora de tais 

solicitações. Salienta-se que esta criou e desenvolveu novas 

soluções e produtos
20

 para a escola que, por sua vez, formou 

novas demandas e contribuiu para alterações na cultura escolar 

(VIDAL, 2013).  

Em entrevista concedida à equipe editorial da Revista 

Educação e Pesquisa - Blog Humanas - Scielo em perspectiva, 

em 18 de outubro de 2013
21

, Diana Vidal (2013) indica que as 

pesquisas acerca da cultura material escolar levaram-na a 

elaborar as categorias “escola como mercado” e “indústria 

escolar”, as quais vêm auxiliando na compreensão da escola do 

passado e do presente. Ao destacar que o estabelecimento da 

obrigatoriedade escolar, a disseminação dos métodos 

simultâneos de ensino e a entrada em cena dos objetos 

escolares contribuíram para a formação da escola pública como 

um grande mercado consumidor, esta investigação, apoiada 

nessas categorias, analisa os documentos elaborados pelo 

                                                 
20

 Destaca-se que muitos dos produtos elaborados, muitas vezes, não 

atendem os aspectos pedagógicos da escola, mas sim aos interesses 

capitalistas de produção. Essas tensões também passam a influenciar o 

cenário escolar, exemplo que destaca dessa forma a escola como um grande 

centro consumidor de produtos.  
21

 Entrevista disponível em: http://humanas.blog.scielo.org/blog/2013/10/ 

18/entrevista-com-diana-goncalves-vidal/. Acesso em: 23 dez. 2014. 
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Estado e pela fábrica Móveis CIMO, a fim de identificar não só 

os investimentos realizados pela empresa para atender a um 

determinado mercado, neste caso o educacional, mas também a 

procura do Estado em prover materialmente às instituições 

escolares, adequando-as ao imaginário escolar moderno.  

Além das categorias já mencionadas, esta investigação 

também chama a atenção para as questões relativas à cultura 

política, uma vez que a considera fundamental para as 

reflexões em torno da tríade indústria, escola e Estado, 

principalmente no que concerne ao provimento material das 

escolas. Salienta-se que a escolha dos mobiliários escolares, 

assim como as fábricas que irão fornecê-los, pode ocorrer não 

apenas por questões técnicas, mas também por decisões 

baseadas para atender interesses de grupos políticos. Além 

disso, a idealização dos artefatos também podem sofrer 

alterações de acordo com as características políticas de uma 

determinada região, uma vez que essas podem afetar questões 

relativas a produção, a obtenção de materiais-primas e também 

no perfil de design pretendido.  

Ao refletir sobre o significado de cultura política, 

percebe-se que tal noção não se apresenta com um único viés, 

uma vez que existem diversas abordagens. Uma das propostas 

existentes, na qual esse estudo se baseia, foi elaborada por 

Berstein (1998), que, a partir das ideias de Jean-François 

Sirinelli (1992), afirma que a cultura política pode ser 

entendida como “uma espécie de código e de um conjunto 

referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais 

largamente, difundidos no seio de uma família ou de uma 

tradição política” (SIRINELLI apud BERSTEIN, 1998, p. 

350). Nesse sentido, os trabalhos do autor possibilitam 

identificar que “a cultura política” precisa ser tratada no plural, 

como “as culturas políticas”, tendo em vista que sua construção 

está sujeita às especificidades sociais, políticas e econômicas. 

Por isso, não é possível afirmar a existência de uma cultura 
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política nacional, hierarquizada e transmitida diretamente de 

geração a geração. 

Desse modo, instigado pelas investigações que possuem 

como foco de análise as reflexões sobre o mercado escolar e 

relações entre a tríade indústria, escola e Estado, foi suscitada 

a seguinte problemática de pesquisa: Da indústria à escola, da 

escola à indústria? Qual a relação da fábrica Móveis CIMO 

com o mercado escolar? 

Juri Meda (2015), baseado nos trabalhos de Moeglin 

(2010), aborda que o crescimento industrial verificado no 

período entre o final dos oitocentos e início dos novecentos 

contribuiu, ainda que indiretamente, para que as escolas 

passassem a adotar um modelo de ensino mais eficaz e 

racional. Esses inventos são denominados pelo autor como 

tecnologias educativas e tinham como objetivo implementar 

nas escolas primárias conceitos de um capitalismo nascente, 

além de acelerar e consolidar a aprendizagem por meio de uma 

rigorosa inspeção e organização. Como exemplo de uma 

tecnologia educacional abordada pelo autor, pode-se citar a 

introdução de práticas de ensino que pudessem, 

simultaneamente, diminuir o tempo de aprendizagem e atingir 

um número maior de alunos.   

No entanto, ao analisar o trabalho de Moeglin (2010), 

com relação à perspectiva de que as escolhas por determinadas 

metodologias de ensino e o aumento na quantidade de 

materiais escolares adequados se deram a partir de uma 

modernização da sociedade ocidental, no que diz respeito ao 

seu desenvolvimento cultural e científico, Juri Meda (2015) 

acrescenta que esse investimento não ocorreu apenas 

incentivado por um progresso social, mas foi induzido por 

empresas comerciais que viram na expansão escolar um 

mercado atraente, não apenas para atender suas demandas, mas 

também para criar novas necessidades.  

Dessa forma, o autor chama a atenção para que as 

pesquisas no âmbito da História da Educação passem também a 
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levar em consideração a história dos meios e métodos 

utilizados na produção e consumo de materiais e tecnologias do 

ensino, pois esses processos econômicos estão relacionados 

com a expansão escolar e a formação de um setor produtivo 

especializado em atender uma demanda de mercado crescente, 

o educacional. Sendo assim, Juri Meda (2015) salienta a 

necessidade de um caráter multidisciplinar nas investigações 

que tenham como tema as demandas fabris. 

Com base nas questões apontadas, identifica-se que a 

implantação de um modelo ideal de escola ganhou força a 

partir do desenvolvimento industrial e logístico, o qual foi 

capaz de assegurar que os produtos pudessem ser fabricados 

em larga escala e fossem escoados a diferentes locais. Em 

outras palavras, o “espetáculo da indústria” (PESAVENTO, 

1997) forneceu as bases produtivas para a realização de um 

projeto que buscava um amplo provimento material escolar. 

Assim, é necessário levar em consideração a influência do 

desenvolvimento econômico e também tecnológico como 

categorias de análise que podem contribuir para um maior 

entendimento sobre as alterações ocorridas no interior da 

escola. 

Nessa direção, ao analisar a fábrica Móveis CIMO, 

verifica que a empresa adotou diferentes tecnologias na sua 

linha de produção ao longo do tempo. Por meio dos catálogos, 

nota-se que seus produtos foram sofrendo alterações não 

apenas para atender às exigências de design, ergonômicas e 

também produtivas, mas também para que a CIMO pudesse 

ofertar ao mercado escolar uma maior quantidade de produtos 

e, muitas vezes, com valores menores, o que poderia 

influenciar diretamente a quantidade adquirida pelos Estados.  

Do ponto de vista econômico, uma maior oferta de 

fábricas nacionais capazes de atender às altas exigências do 

mercado escolar significava também a possibilidade de 

diminuir os custos de compra, uma vez que os produtos 

importados, além de preços superiores, poderiam ser taxados 
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por altos impostos de importação. Desse modo, o 

desenvolvimento econômico e tecnológico nacional poderia 

contribuir para a diminuição de custos, oferecendo a 

possibilidade para que mais escolas pudessem ser atendidas. 

Além disso, a expansão de indústrias no país poderia 

proporcionar também, avanços no número de empregos e na 

renda da população. 

Nesse contexto, considerando a importância regional e 

nacional da fábrica Móveis CIMO na produção de inúmeros 

artefatos e mobiliários para museus, teatros, auditórios, 

cinemas, residências e também para grupos escolares 

catarinenses
22

, busca-se encontrar informações que possam 

evidenciar e explicar as seguintes questões de pesquisa: quais 

foram as atividades econômicas entre a fábrica e os grupos 

escolares?; havia uma produção específica por parte da fábrica 

para atender às demandas das escolas? Se sim, quais eram os 

produtos?; esses eram regidos por normas pedagógicas ou 

apenas comerciais?; foram elaborados catálogos específicos 

para as escolas?; existe relação entre a escolarização em massa 

e o crescimento econômico da fábrica?; Quais contribuições a 

circulação de modelos ideais de escolas do início do século XX 

forneceram ao processo de idealização dos artefatos fabricados 

pela Móveis CIMO?. 

Para atender a esses questionamentos, esta investigação 

foi dividida em três capítulos. No primeiro, o intuito é 

apresentar a Móveis CIMO como uma fábrica que possui uma 

trajetória interligada com a região de São Bento do Sul, mas 

também com um processo de circulação internacional de 

                                                 
22

 Algumas atividades comerciais realizadas entre a fábrica Móveis CIMO e 

grupos escolares catarinense foram abordadas no artigo elaborado por 

Ferber; Kinchescki; Sousa (2012). No trabalho os autores evidenciam a 

necessidade da realização de outros estudos, uma vez que não foram 

encontradas até então outras referências que abordam a conexão entre a 

idealização, fabricação, comercialização e usos a respeito dos artefatos 

produzidos pela fábrica Móveis CIMO.  
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discursos e saberes, o qual contribuiu para mudanças não 

apenas nas escolas, mas também no processo de idealização 

dos artefatos fabricados pela indústria. Para tanto, os 

investimentos se concentram, primeiramente, nos aspectos 

locais em torno da fábrica e posteriormente avançam no 

sentido de compreender um processo de difusão mundial da 

escola, no qual, o movimento higienista teve papel de destaque. 

O foco também se concentra nos mobiliários escolares, que são 

compreendidos aqui como artefatos em movimento, uma vez 

que sua idealização, funções e soluções tinham que 

acompanhar as novas demandas do mercado escolar.  

  Ao seguir as evidências em torno da circulação de 

ideias e dos documentos elaborados pela Móveis CIMO, no 

Capítulo dois, passa-se a problematizar a importância das 

Exposições Universais como espaços de difusão de um 

determinado modelo de escola. Nesses “palcos da 

modernidade”, pôde-se identificar a presença das indústrias, 

que utilizavam esses locais para apresentar a sociedade suas 

inovações e soluções para a escola. Devido a grande 

ressonância e importância dada ao que estava sendo exposto 

nas Exposições, os artefatos e modelos que ali se faziam 

presentes eram tomados como referenciais, por isso, comitivas 

foram criadas pelos países para conhecer e transferir o que 

estava sendo apresentado nesses eventos, contribuindo assim 

com o caráter didático e difusor de ideias das Exposições. Para 

melhor compreender as relações entre as indústrias e a 

Exposições Universais, as pesquisas avançaram com o intuito 

de melhor compreender a presença da Móveis CIMO nesses 

eventos. A partir dos indícios da fábrica, pode-se identificar 

que as empresas utilizavam as Exposições para apresentar seus 

produtos para conquistar novos mercados, para conhecer 

modelos aceitos internacionalmente e para obter certificados 

internacionais de qualidade, os quais poderiam alçar seus 

produtos a excelência do período.  
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 No Capítulo três, o objetivo é avançar nas investigações 

sobre a circulação de ideias pedagógicas para identificar se os 

móveis fabricados pela Móveis CIMO estão em consonância 

com os modelos aceitos internacionalmente. Para isso, são 

analisados os catálogos de diferentes empresas do mercado 

escolar. A estratégia utilizada foi de comparar os móveis 

fabricados por firmas localizadas em países considerados como 

referenciais para a educação brasileira – Estados Unidos, 

Inglaterra e França, com os mobiliários fabricados pela CIMO. 

Para também identificar qual a circulação dos mobiliários da 

Móveis CIMO, assim como possíveis tendências do mercado 

escolar, as pesquisas buscaram localizar informações acerca da 

comercialização realizada pela fábrica com o Estado, na busca 

por criar uma ideia de como era realizado o provimento 

material das escolas públicas.  

 Por fim, ao identificar a “ausência” de um catálogo 

elaborado pela Móveis CIMO, especificamente para a escola, 

no apêndice busca-se apresentar os mobiliários fabricados pela 

empresa para atender o mercado escolar, identificado a partir 

das pesquisas realizadas.  
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2 A ESCOLA COMO UM MERCADO ATRAENTE 

PARA A INDÚSTRIA 

 

 “Não é raro, antes o contrário, que trajetórias locais ou 

regionais se apresentem entrelaçadas como percursos 

territorialmente enraizados de setores produtivos e/ou de 

empresas. Diferentes países e períodos permitem observar esse 

tipo de inter-relação” (LINS & SOUSA, 2014, p. 1). Neste 

capítulo o intuito é, primeiramente, apresentar a trajetória da 

Móveis CIMO, empresa que iniciou suas atividades a partir do 

início do século XX. Para isso, as análises iniciais se 

concentram não apenas na fábrica, mas também no território de 

São Bento do Sul, localizado na região norte do estado 

catarinense, tendo em vista suas trajetórias entrelaçadas.   

 Seguindo os indícios deixados pela Móveis CIMO – 

empresa que iniciou suas atividades em 1912 e decretou 

falência em 1982 na cidade de Rio Negrinho, esta investigação 

adentra a uma região específica, o norte do estado catarinense, 

mais precisamente aos limites da região do Alto Vale do Rio 

Negro, composto pelos municípios de Rio Negrinho, Campo 

Alegre e São Bento do Sul, este como “centro de gravidade de 

uma das mais importantes aglomerações de produtores de 

móveis de madeira do Brasil - especialmente por conta do 

desempenho exportador” (LINS & SOUSA, 2014, p. 2).  

O polo moveleiro de São Bento do Sul é o maior 

exportador de móveis do Brasil; no final da primeira década 

dos anos 2000 contava com aproximadamente 290 empresas, 

as quais se destacam na região pela geração direta e indireta de 

emprego e renda (SEABRA et al., 2008).  
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Figura 2: Localização do aglomerado moveleiro no planalto 

norte catarinense. 

 
Fonte: Seabra, et al. (2008, p. 269). 

 

Para recompor parte desta trajetória também foram 

feitos contatos informais com alguns moradores da cidade e ex-

funcionários da CIMO, com intuito de esclarecer alguns 

pontos, já que as investigações realizadas em arquivos públicos 

e em documentos demonstraram tendências em curso da CIMO 

já no início dos novecentos, enquanto a literatura interessada 

no tema, normalmente destaca o crescimento econômico da 

região de São Bento do Sul a partir dos anos 1970 (LINS & 

SOUSA, 2014). Desse modo, ao embarcar pelos caminhos da 

História Econômica de Santa Catarina, parece ser possível 

contribuir com reflexões para a História e Historiografia da 

Educação, em especial às discussões no campo da cultura 

material escolar, uma vez que um olhar mais amplo sobre o 

contexto histórico, político e econômico do período colabora 

para um maior entendimento sobre como ocorriam as 

atividades econômicas e as relações entre a tríade indústria, 

escola e Estado.  

O olhar sobre esse território também possibilita 

compreender influências na fabricação e na idealização do 

mobiliário produzido pela fábrica Móveis CIMO, uma vez que 
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os estudos de Heyse (2009) indicam a existência de um padrão 

do design moveleiro na região de São Bento do Sul. De acordo 

com a autora, a construção dessa identidade local, expressa em 

seus mobiliários, não ocorreu apenas devido a fatores 

econômicos, mas também a fatores culturais. Por sua vez, as 

pesquisas realizadas demonstram que, além dessa “apropriação 

local”, os mobiliários fabricados pela Móveis CIMO estavam 

em consonância com um modelo ideal de escola que vinha 

sendo difundido, principalmente, a partir da segunda metade 

dos oitocentos. Desse modo, esse capítulo, na esteira dos 

trabalhos de Nóvoa e Schwriwer (2000), também concentra 

suas análises nesse movimento, o qual promoveu uma 

circulação de ideias pedagógicas que modificou não apenas as 

escolas, mas o processo de idealização dos produtos das 

empresas que buscavam atender o mercado escolar.  

Ao localizar a Móveis CIMO nesse emaranhado de 

trajetórias, entende-se que, a partir dos documentos e fontes 

encontrados, é possível identificar influências recebidas pela 

fábrica a partir da expansão escolar ocorrida no estado 

catarinense no primeiro período do século XX. Desse modo, 

questiona-se: Houve uma linha de produção específica da 

Móveis CIMO para atender às demandas escolares?; por que as 

escolas passaram a demandar um maior número de artefatos?; 

como a circulação de ideias pedagógicas e a difusão de 

modelos ideais de escolas e mobiliários escolares contribuíram 

para alterações na idealização dos mobiliários fabricados pela 

CIMO? Os artefatos fabricados pela empresa estavam em 

consonância com os preceitos higienistas?  

 

2.1 UMA REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO SOCIAL E 

ECONÔMICA DA REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL 

 

Entre o final dos oitocentos e início dos novecentos, o 

parque industrial moveleiro de São Bento do Sul, também 

conhecido como a região do Alto Vale do Rio Negro, 
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localizado no norte do Estado de Santa Catarina, tinha como 

característica uma grande disponibilidade de recursos naturais, 

sobretudo a araucária. Com a fundação da Colônia Agrícola 

São Bento, em 1873, passou a receber imigrantes europeus, que 

trouxeram consigo a habilidade do colono artesão marceneiro. 

O movimento de ocupação ocorreu em sua maioria por 

imigrantes austríacos e alemães, expulsos da Europa pelo 

processo de empobrecimento e proletarização dos camponeses 

(KAESEMODEL, 1990).  

Goularti Filho (2007) também indica que o processo de 

consolidação econômica e social da microrregião de São Bento 

do Sul, ocorreu a partir de uma estrutura existente de matéria-

prima e, com a colonização europeia, foram formados 

pequenos estabelecimentos comerciais, atividades de 

artesanatos e singelas iniciativas industriais, como a construção 

de pequenas fábricas, as quais foram beneficiadas pelo poder 

econômico dos colonos e também da população brasileira, 

consequente da industrialização e do aumento das demandas 

internas do país. Ainda segundo este autor, o processo de 

povoamento no estado catarinense se intensificou a partir da 

construção de estradas carroçáveis, das ferrovias e de portos 

para fixar os imigrantes, desenvolver o mercado local e integrar 

a região ao mercado nacional. Na região de São Bento do Sul, 

destaca-se a construção da Estrada Dona Francisca no século 

XIX, a qual ainda é utilizada e se constitui como um dos 

principais acessos à região (HEYSE, 2009).   

Para Kaesemodel (1990), o segmento extrativo da erva-

mate na região norte do Estado apresentou notável participação 

quanto à melhoria do poder aquisitivo da população do Alto 

Vale do Rio Negro. A partir do aumento do consumo e da 

expansão das atividades econômicas em torno do mate, este 

contribuiu para a formação de pequenos empreendimentos, 

comércios e centros artesanais. Desse modo, o autor destaca 

que a “presença da atividade de extração e beneficiamento da 

madeira e erva mate para exportação, contou como fator 
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importante no processo industrial moveleiro” (p. 6) e que a 

partir dos anos 1940 iniciou-se na região uma reestruturação e 

proliferação de estabelecimentos, quanto, principalmente, a 

“capacitação de mão-de-obra especializada, introdução de 

novas tecnologias, conquista de novos mercados consumidores 

e as novas fontes de abastecimento de matéria prima (mogno e 

cerejeira), provenientes da Amazônia” (p. 6). 

Nas primeiras décadas dos novecentos, as mudanças na 

economia regional fizeram com que as produções artesanais 

desenvolvidas em “marcenarias de fundo de quintal” 

(KAESEMODEL, 1990) fossem se alterando para manufaturas, 

como foi o caso da Móveis CIMO, a qual, para Henkels (2007) 

foi “o maior impulso na modernização do quadro econômico 

de São Bento [...] se considera esta empresa como a primeira 

indústria na própria acepção moderna desse conceito a se 

desenvolver” (p. 1). 

Arruda (2009) não economiza palavras e identifica a 

fábrica como “um dos marcos mais expressivos entre a herança 

artesanal e o início da fabricação seriada no Brasil” (p. 28), 

além de ser uma das primeiras empresas a se desenvolverem na 

região de São Bento do Sul. Neste sentido, Santi (2013) destaca 

o crescimento da CIMO e o sucesso de seus produtos que, para 

a autora, marcaram época e foram destaques no setor moveleiro 

brasileiro. 

A exaltação sobre a trajetória da empresa catarinense 

também pode ser identificada a partir de uma reportagem 

apresentada em nove de julho de 1989, no Diário Catarinense, 

que destaca que as histórias de Rio Negrinho e da CIMO estão 

entrelaçadas. Pode-se pensar a partir de tal perspectiva uma vez 

que, segundo Heyse (2009), as atividades que ocorriam em 

torno da fábrica contribuíram para que esta região fosse 

primeiramente anexada como um distrito de São Bento do Sul 

e, posteriormente, – a partir da Lei Estadual nº 133 de 30 de 

dezembro de 1953 – fosse declarada município. 
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Figura 3: CIMO, a pioneira e maior da América 

 

 
Fonte: Kaesemodel (1990, p. 130). 

 

Os estudos de Heyse (2009) também ajudam a entender 

que a CIMO, como uma das primeiras empresas na região, 

contribuiu para a construção da identidade moveleira do 
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planalto norte. A partir de entrevistas realizadas pela autora 

com uma empresária da área de móveis e decorações da região, 

identificou-se uma reverência à trajetória da fábrica. Para a 

entrevistada: “[...] todos aprenderam na CIMO. A região [...] é 

moveleira por ter nascido aqui a Móveis CIMO [...]” (p. 96). 

Para um ex-funcionário da CIMO, os “móveis – da Móveis 

CIMO – sempre tiveram bons acabamentos e de ótima 

qualidade. Aliás esta foi sempre nossa marca principal. Esta 

característica é uma herança da empresa CIMO” (p. 96). 

Os trabalhos encontrados que tratam, direta ou 

indiretamente, da trajetória da fábrica Móveis CIMO, dentre os 

quais se destaca Santi (2013), Klostermann (2007), Heyse 

(2009), Kaesemodel (1990), identificam que a empresa foi 

conhecida internacionalmente pela alta qualidade e design 

avançado na produção de móveis, pelas diversas contribuições 

para a região de São Bento do Sul e também para a indústria 

moveleira brasileira. Com relação aos mobiliários produzidos 

pela CIMO, foi possível perceber que esses percorreram 

diversos estados e países, de tal modo que estiveram presentes 

em vários cinemas, auditórios, museus, teatros, residências e 

escolas. 

Ao reconhecer a importância regional e setorial da 

fábrica Móveis CIMO, buscou-se identificar possíveis 

influências do mercado escolar nas atividades da empresa. Para 

isso, os investimentos se concentraram, em um primeiro 

momento, na pesquisa sobre como a fábrica identificava o 

mobiliário escolar e em qual período isso ocorreu com maior 

frequência. Nesse processo, o estudo dos catálogos da CIMO 

pôde trazer algumas marcas do papel desempenhado pelo 

segmento do mercado educacional. 
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Figura 4: Capa do catálogo Indústrias Reunidas de Madeira: 

fábrica de cadeiras escolares, installações para theatros, 

cinemas, bars e restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Klostermann (2007). 

 

Como foi possível observar na Figura 4, a Móveis 

CIMO apresentava em seus catálogos a indicação de que 

contava com uma linha de produção específica para atender ao 

mercado escolar. A inscrição “cadeiras e carteiras escolares” dá 

indícios de que a fábrica buscou produzir mobiliário adequado 

para prover materialmente as escolas, não apenas no âmbito 

das carteiras, mas também oferecendo produtos que pudessem 

compor diversos espaços da escola
23

. A análise desse catálogo 

não permite identificar o período em que este foi posto em 

circulação, mas a partir de pesquisas acerca das razões sociais 

                                                 
23

 No Capítulo 3 e no Apêndice desta investigação serão apresentados 

mobiliários que a Móveis CIMO fabricava para atender o mercado escolar. 
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da empresa, ao observar a logomarca “Indústria Reunidas de 

Madeira”, indicia-se que o catálogo circulou na década de 1930 

e 1940. Período em que, segundo Santi (2013), a fábrica passou 

a desenvolver uma quantidade maior de produtos, devido a 

avanços nas técnicas de produção.  

Além das indicações nos catálogos, também foram 

localizados em relatórios de vendas de representantes da 

CIMO, elementos que demonstram a importância do mercado 

escolar para a fábrica. Nos documentos do representante 

comercial “Eduardo Whitaker Penteado” e “Penteado, Ayres & 

Cia Ltda.”, datados de 1930 e de 1934, constam, no lado 

esquerdo das folhas, imagens de dois modelos de carteiras 

escolares, o que sinaliza, de certa maneira, a importância da 

linha de produção que atendia às instituições educativas, uma 

vez que a empresa utilizava esses produtos como uma forma de 

identificação em seus documentos.  
 

Figura 5: Relatórios de Eduardo Whitaker Penteado e Eduardo, 

Ayres & Cia. Ltda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: REPRESENTANTES COMERCIAIS (1930) e 

REPRESENTANTES COMERCIAIS (1934). Disponível em: Acervo do 

Arquivo Público de Rio Negrinho, SC 
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Após identificar que a Móveis CIMO procurou atender 

as demandas materiais das escolas, passou-se a buscar indícios 

dessa relação em trabalhos do campo historiográfico. Dentre 

eles, Vidal & Gaspar da Silva (2010) indicam que a escola, a 

partir dos oitocentos, passou-se a ser tomada como um 

mercado atraente para as indústrias, pois com a obrigatoriedade 

de ensino, a organização das aulas baseadas no método 

simultâneo, a expansão do movimento moderno/modernidade e 

a tomada do Estado como um forte comprador, a escola passou 

a apresentar uma grande demanda por objetos e mobiliários 

adequados à prática de um determinado modelo educacional, 

que buscava ser institucionalizado e expandido. Entende-se que 

a fábrica, para atender a essas “novas” demandas materiais da 

escola, procurou produzir um mobiliário que pudesse estar em 

consonância com os preceitos modernos, para assim poder ser 

competitiva no mercado e auferir maiores lucros com as 

vendas. Desse modo, esse processo pode sinalizar que a 

Móveis CIMO não apenas recebeu “contribuições locais” no 

processo de idealização dos produtos, mas também que estava 

atenta a uma circulação de ideias acerca de um perfil escolar 

aceito internacionalmente, o qual vinha sendo considerado 

como referencial para escolas brasileiras.      

2.2 UMA CIRCULAÇÃO DE SABERES 

 

Nos séculos XIX e XX, o contexto social e econômico 

mundial sofreu uma série de transformações. A partir do 

fortalecimento do capitalismo e da consolidação do sistema de 

fábrica, muitas cidades passaram por mudanças na economia, 

na infraestrutura, na arquitetura, etc. Nesse processo, a 

revolução industrial, as novas invenções e o triunfo da ordem 

burguesa contribuíram para a construção de discursos de 

progresso e modernidade, o que influenciou diferentes práticas 

e condutas das sociedades frente ao “passado atrasado” 

(CARVALHO, 1989).  
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A partir dos trabalhos de Nóvoa & Schwriwer (2000), 

foi possível identificar que nesse período diversos países foram 

influenciados por um fenômeno conhecido como “difusão 

mundial da escola”, o qual contribuiu para mudanças na cultura 

escolar, uma vez que se buscava implementar um modelo ideal 

de escola que vinha sendo difundido internacionalmente. Vale 

ressaltar que as instituições de ensino, personagens e objetos 

foram e são construções em constante movimento, portanto, 

não se constituem em estruturas e práticas estáveis, mas estão, 

a todo o momento, sujeitas a interações sociais. Desse modo, 

percebe-se que a escola não pode ser representada como um 

espaço neutro, pois sofre contribuições de projetos, interesses, 

discursos e disputas de poder.  

No artigo elaborado por Schwriwer (2000), a tese da 

“difusão mundial da escola” é sustentada a partir da teoria do 

sistema mundial, o qual permite fornecer “explicações 

adequadas para as macro-estruturas societais do final do século 

XX, que, de acordo com esses modelos, só podem ser 

suficientemente compreendidas se for levada em conta a 

intensificação, historicamente sem precedentes, das relações de 

interdependência em todo o mundo” (p. 106-107). No entanto, 

o autor destaca que essas investigações não se aproximam 

muito da teoria do sistema mundial elaborada por Fernand 

Braudel e Immanuel Wallerstein, pois o foco desses trabalhos é 

a “história econômica, interpretada à luz da economia política 

do capitalismo e da teoria da dependência” (p. 107), 

diferentemente, os argumentos de Schwriwer se sustentam nos 

conceitos e modelos desenvolvidos por John W. Mayer, 

Francisco O. Ramirez e pelos seus colaboradores na 

Universidade de Stanford.  

 
A razão desta escolha prende-se, em primeiro 

lugar, com o facto de a teoria neo-

institucionalista, desenvolvida pelo grupo de 

Stanford, ter vindo a ganhar forma, como 

resultado de uma original combinação entre a 
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investigação histórica e internacional e os 

conceitos analíticos enraizados nas perspectivas 

culturalistas e fenomenológicas, incluindo a 

Sociologia do Conhecimento. Esta teoria tem 

suscitado muita atenção, quer no sentido 

histórico, quer teórico, relativamente à difusão 

mundial e aceitação de modelos, ideologias, 

padrões de organização sociocultural e, 

especialmente, do Estado-nação e dos seus 

atributos institucionalizados (SCHWRIWER, 

2000, p. 107). 

 

Para o autor, as pesquisas baseadas nessa perspectiva 

também se apoiam em um conjunto significativo de evidências 

empíricas que demonstram que as ideologias e sistemas 

educacionais modernos oriundos da Europa nos séculos XVIII 

e XIX foram difundidos em diversos países, principalmente a 

partir da segunda metade do século XX. Nesse contexto, os 

autores ressaltam a importância das Exposições Universais 

como eventos que contribuíram para a divulgação e difusão de 

um modelo escolar.  

A partir da “internacionalização” de modelos e da 

emergência de um “ambiente cultural transnacional”, 

Schwriwer (2000), baseado nas ideias de Boli & Ramirez 

(1986), compreende que a sua constituição não pode ser 

entendida apenas como relação de trocas internacionais de 

mercadorias ou de interdependência econômica, mas sim como 

componente de um sistema social de regras institucionais e 

propriedades estruturais. Em outras palavras, o autor divide em 

três etapas o processo de transmissão e de difusão 

transnacional:  

 
1. “A transmissão de uma ideologia da 

educação e do desenvolvimento particularmente 

moderna”. 

2. “A aceitação global de modelos 

racionais de escolarização pública, conduzida 

pelo Estado”. 



59 

 

 

3. “O processo mundial de uma expansão 

educacional, que, depois de alguns hesitantes 

começos no século XIX e inícios do século XX, 

atingiu o seu máximo impacto na segunda 

metade do século XX, em primeiro lugar ao 

nível da escolaridade obrigatória e, depois, aos 

níveis secundário e superior” (p. 108). 

 

Nessa perspectiva, Diana Gonçalves Vidal (2009) em 

seus estudos - relativos a constituição da escola primária 

oitocentista em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir da 

circulação de pessoas, objetos e modelos pedagógicos entre o 

Brasil, França, Portugal e Espanha - tem se dedicado na 

investigação da “internacionalização das ideias educativas, a 

concepção da escola como um mercado, dos Estados nacionais 

como compradores de materiais escolares e as traduções 

culturais e apropriações como movimentos criativos dos 

sujeitos diante dos repertórios colocados à sua disposição” (p. 

37). Desse modo, a autora indica a importância do circuito das 

Exposições Universais
24

, da nascente indústria escolar que se 

desenvolve a partir da escolarização obrigatória e dos indícios 

das apropriações operadas no processo de difusão de um 

modelo escolar
25

. 

Acerca do processo de apropriação, cabe ressaltar 

também que Alcântara (2014), em seus trabalhos sobre a escola 

paulista, indica a participação dos viajantes, mediadores e 

tradutores culturais na implementação de modelos e objetos 

                                                 
24

 As Exposições Universais são foco de análise do segundo capítulo desta 

investigação.  
25

 Entende-se aqui que a circulação de ideias pedagógicas, colaborou para a 

formação de um modelo ideal de escola, o qual foi difundido em diversos 

países, no entanto, em seu processo de institucionalização, esse esteve 

suscetível as características culturais, sociais e políticas de cada região. Os 

livros “Difusão Mundial da Escola”, escrito por Nóvoa e Schwriwer (2000), 

e “Viagens Pedagógicas”, organizado por Ana Crrystina Venancio Mignot e 

José Gonçalves Gondra (2007) contribuem com estudos que tratam dessa 

temática.  
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importados no estado. Para a autora, é possível entender os 

viajantes como “brasileiros inseridos no contexto escolar, ou 

não, que em suas viagens de férias aceitavam encomendas dos 

administradores da Instrução Pública para compra de material e 

mobiliário escolar”; diferentemente, os mediadores eram 

estrangeiros, ligados ao campo da educação e residentes no 

Brasil, que também realizavam compras de materiais para o 

Estado em outros países; e, por fim, os tradutores são 

entendidos como “casas importadoras, agentes ou 

representantes comerciais”, os quais estavam restritos apenas 

ao campo econômico, portanto, não tinham relações com o 

setor educacional. 

Como se pode observar, o exercício dos viajantes, 

mediadores e tradutores culturais, era fundamentado na ideia 

de buscar aquilo que existia de “mais moderno”, uma vez que, 

de acordo com Vidal (2009) a compreensão entre o final dos 

oitocentos e início dos novecentos, era de que se necessitava 

“identificar bons modelos a serem seguidos pela política 

brasileira na administração educacional” (p.41), o que, no 

imaginário dos educadores e políticos era representado pelas 

nações europeias e pelos Estados Unidos da América, o que os 

levou a serem considerados países modelares. Portanto, nesse 

processo de “transplante cultural”, as consideradas “soluções” 

importadas de outros países foram objetos de traduções 

culturais, devido às contribuições das apropriações locais.  

A escola ganhou destaque nas retóricas do período 

como um espaço estratégico para o desenvolvimento brasileiro, 

uma vez que o país almejava se inserir no “concerto das 

nações”, que era representado pelas economias que utilizavam 

e produziam técnicas e artefatos convergentes com a 

modernidade (KUHLMANN JÚNIOR, 2001). Por isso, as 

estratégias do Estado estavam relacionadas à tentativa de 

construir práticas modernas que fossem capazes de instaurar 

uma “nova” ordem, contra um passado considerado atrasado. 

Desse modo, identifica-se que o movimento 
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moderno/modernidade influenciou uma série de 

transformações que buscavam a modernização do país em 

diversos cenários, entre eles, o escolar recebeu especial 

atenção. 

Ainda segundo o autor, dentre esses mercados que 

ganharam força, destaca-se o escolar, o qual passou a ser 

tomado como um elemento constitutivo da sociedade moderna 

e, portanto, como “um dos alicerces da vida civilizada”, pois a 

educação seria a “produtora do progresso” e do 

desenvolvimento econômico e social. Para serem inseridos no 

“concerto das nações”, países passaram a elaborar estratégias 

para implantar “modelos ideais de escolas” a partir da 

importação de métodos e objetos divulgados nas Exposições. 

Como exemplo, os relatórios sobre as participações brasileiras 

nas Exposições fortalecem o papel didático desses espaços 

juntos aos países participantes. No caso do Império do Brasil, o 

objetivo era apresentar as “riquezas brasileiras”, assim como 

instruir-se a partir do contato com outras nações consideradas 

na vanguarda do progresso (IMPERIO DO BRAZIL, 1867).  

Nessa direção, Mignot & Gondra (2007) contribuem 

para identificar que as investigações sobre o processo de 

afirmação e legitimação da escola moderna não deve ocorrer 

apenas a partir de documentos nacionais, uma vez que os 

discursos, livros e materiais difundidos nesse período 

circularam em diferentes países. Na constituição do Estado 

Nacional, é possível observar “empréstimos e diálogos com 

modelos internacionais nos mais variados domínios” (p.7), 

como exemplo, os autores destacam que no campo da instrução 

é possível observar “produções das instituições educativas, na 

legislação educacional, nos livros estrangeiros, nas traduções, 

no modelo de imprensa, materiais pedagógicos, métodos de 

ensino e até no vocabulário empregado” (p.7). 

Para os autores, no período republicano, principalmente 

entre os anos 1920 e 1930, ocorreu no Brasil um movimento 

intenso por mudanças na educação nacional a partir de 
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referenciais internacionais, por isso educadores e reformadores 

passaram a desenvolver estratégias que pudessem aproximar a 

educação brasileira ao que existia de mais moderno no campo. 

Como expoentes, Mignot & Gondra (2007) destacam a 

participação da Associação Brasileira de Educação que, em 

1924, promoveu palestras, cursos, conferências, editou revistas, 

manteve correspondências com educadores de diferentes 

nacionalidades, com o intuito de chamar a atenção do país para 

a “grande causa da educação nacional”. Dentre os debates 

realizados, os prédios escolares, mobiliários e livros receberam 

especial atenção, pois, ao comparar com os países na 

vanguarda do processo, os educadores julgavam o sistema 

educacional brasileiro como atrasado e desestruturado. 

Além das sociedades de referência, das quais o Brasil 

buscou importar métodos e objetos de ensino, Vidal (2009) 

também chama a atenção para a investigação dos 

“contramovimentos de difusão” que, em outras palavras, 

significam a “disseminação realizada por centros não 

concebidos tradicionalmente como difusores, combinando a 

macro-história dos sistemas educacionais à microanálise das 

práticas sociais e escolares” (p. 43). Esse entendimento se 

sustenta na perspectiva de que as práticas sociais não são puras, 

mas ocorrem a partir da junção de trajetórias, ideias, modelos. 

O intuito é compreender esse movimento embaralhado de 

partidas e chegadas, decifrar a sua tradução e adaptação pelos 

agentes, os quais deixaram marcas na escola brasileira e 

oferecerem, portanto, subsídios ao estudo da circulação de 

modelos e objetos pedagógicos. 

Nesse sentido, no centro dessa investigação, localiza-se 

o questionamento sobre como a modernidade educativa foi 

sendo reinventada a partir de um signo de progresso que 

relacionava desenvolvimento científico e educativo com a 

ampliação material da escola. Nas palavras de Vidal (2009) “a 

construção arquitetônica e a compra e distribuição crescente de 

materiais escolares serviram tanto à racionalização do ensino e 
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à disseminação dos métodos simultâneo e intuitivo, quanto 

responderam aos ditames da higiene, regulando espaços 

coletivos e individuais” (p. 43). Com a crescente utilização de 

artefatos escolares, a concepção de eficiência escolar, 

principalmente a partir do final do século XIX, foi sendo 

construída associada a um “imaginário produtivo da revolução 

industrial, concebendo a graduação do ensino como fluxo e o 

investimento em educação como regulado pela lógica do custo-

benefício” (p. 43). Nesse contexto, a autora destaca que a 

indústria foi chamada a participar do processo de difusão da 

escolar, o que permite uma série de indagações sobre os efeitos 

do desenvolvimento industrial sobre a invenção da escola 

moderna.  

Compartilhando desse entendimento, Nóvoa & 

Schriewer (2000) indicam que a escola de massas é um 

fenômeno que se articula com o desenvolvimento industrial 

que ocorreu com um maior impulso a partir das últimas 

décadas dos oitocentos. Nesse processo, foi possível perceber 

que o Estado, além de um forte comprador, foi promotor de 

políticas e ideias que incentivaram a expansão de um modelo 

escolar. Como exemplo, pode-se citar a elaboração de 

prescrições e a implantação da obrigatoriedade de ensino, as 

quais contribuíram para o fortalecimento da escola como um 

nicho de mercado atraente para a indústria (NÓVOA & 

SCHRIEWER, 2000).  

Ao tomar a escola como um mercado, compreende-se 

que para sustentar a sua expansão e seu provimento material, o 

Estado necessitou passar por mudanças administrativas, 

burocráticas e políticas. Nesse sentido, os estudos de Alcântara 

(2014) indicam a potencialidade da realização de uma 

investigação que busque identificar não apenas as alterações na 

escola, mas também as que ocorreram na esfera pública, uma 

vez que essas contribuem para entender, por exemplo, como 

aconteciam os processos de escolha dos mobiliários, além de 
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possibilitar uma reflexão acerca do processo de 

institucionalização das escolas públicas no Brasil. 

Para Rémond (2003), as políticas públicas idealizadas 

nem sempre têm uma via de mão dupla com questões técnicas, 

econômicas ou sociais. Diferentemente, o autor chama a 

atenção para a pressão de interesses organizados, os quais 

podem alterar as conduções dos negócios públicos. As escolhas 

políticas não podem ser entendidas como parte de um sistema 

homogêneo, como o simples resultado de forças entre 

categorias, pois essas sofrem influências de múltiplas vozes, as 

quais muitas vezes estão longe de se compreender. Desse 

modo, entende-se que uma determinada cultura política pode 

interferir no provimento material das escolas, além de poder 

privilegiar fábricas ou regiões pelas decisões políticas do 

Estado. 

A problematização de Rémond (2003) vem contribuir 

com o olhar que se deve possuir ao investigar a trajetória da 

Móveis CIMO. Pelas fontes encontradas da fábrica, é possível 

perceber que seus produtos estiveram presentes em diversos 

contextos, sua marca foi reconhecida em muitas regiões do 

Brasil e sua trajetória a alça como uma das pioneiras na 

produção seriada no setor moveleiro no país (SANTI, 2013). 

No entanto, para além dessas questões, chama-se atenção para 

as atividades políticas que a família proprietária da fábrica e, 

principalmente, seu fundador, Jorge Zipperer, protagonizou.  

Ao realizar uma investigação da Câmara Municipal de 

São Bento do Sul, verificou-se que durante as atividades da 

empresa, membros da família Zipperer ocuparam mandatos 

como vereadores em diversos períodos, conforme demonstra a 

Tabela 1: 
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Tabela 1: Membros da família Zipperer eleitos vereadores da 

cidade de São Bento do Sul. 

 

Membros da família 

Zipperer 
Período do mandato 

Jorge Zipperer 1919 - 1922 

Jorge Zipperer 1923 - 1926 

Martin Zipperer 1936 - 1939 

Carlos Zipperer Sobrinho 1947 - 1950 

Afonso Zipperer 1947 - 1950 

Afonso Zipperer 1951 - 1954 
Fonte: produção do próprio autor, baseada em Salomonn, 2002. 

Ao refletir sobre os motivos que levaram a família 

Zipperer a pleitear a ocupação de cargos públicos na cidade, 

este estudo, baseado nos trabalhos de Mariano (2011, p. 11) 

entende que essas instituições poderiam servir “como espaços 

de expressão dos interesses das elites no promover, alimentar e 

dar movimento às conexões no jogo político e às relações do 

poder local com o poder central”. Nessa direção, o cargo de 

vereador na cidade de Rio Negrinho, poderia ser utilizado para 

atender os interesses da fábrica Móveis CIMO, que, segundo 

Henkels (2007) em muitos momentos, utilizou da sua 

influência para negociar melhores contratos e benefícios com a 

prefeitura da cidade, acordos que, por exemplo, aprovaram a 

utilização pela fábrica de determinados espaços da região.  

Com o crescimento da empresa, a economia da cidade 

se tornou muito dependente da Móveis CIMO, devido ao 

grande número de empregos que fornecia. Desse modo, ao 

mesmo tempo em que este fator poderia ser utilizado como 

uma forma de se obter benefícios junto à prefeitura, também 

possibilitou a criação de um vínculo com dezenas de famílias 

que dependiam da fábrica. Por meio de um dos catálogos 

pesquisados da empresa, foi possível identificar que o parque 
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industrial de Rio Negrinho gerou mais de 5.000 vagas de 

emprego, o que contribuiu para o fortalecimento da imagem da 

CIMO e de seus idealizadores na cidade.  

Desse modo, reforça-se a necessidade de maiores 

investimentos a fim de compreender como ocorreu a 

organização institucional do Estado catarinense para suprir as 

demandas materiais escolares e, principalmente, em como as 

organizações políticas em torno da CIMO contribuíram para 

que seus produtos pudessem ser comercializados com o Estado, 

por exemplo. Compartilhando desse entendimento, os estudos 

de Alcântara (2014) apontam que, entre o final dos séculos 

XIX e início do século XX, na escolha dos mobiliários a serem 

utilizados nas escolas paulistas pelo Estado não era 

considerado apenas fatores higiênicos e pedagógicos para 

prover materialmente as escolas, pois questões de ordens 

econômicas, administrativas, burocráticas e políticas alteravam 

decisões sobre o tipo de mobiliário que chegava às instituições 

escolares.  

 

2.3 UM MERCADO LUCRATIVO: ENTRAM EM CENA OS 

ARTEFATOS ESCOLARES 

  

Dentre os diferentes personagens que contribuem para a 

composição da escola, esta investigação destaca o papel da 

indústria, que durante o processo de institucionalização e 

expansão escolar, não só fabricou e comercializou diferentes 

artefatos, como também idealizou e desenvolveu designs e 

tecnologias que foram adotadas por tais instituições, 

contribuindo para alterações em práticas e condutas no cenário 

educacional. Para Diana Vidal (2013), não se pode restringir o 

papel da indústria escolar apenas como o de uma reprodutora 

das solicitações do Estado, as quais eram elaboradas por 

educadores, médicos e políticos. Ao contrário, a perspectiva 

defendida pela autora (e aqui adotada) é a de que a indústria 

também criou e desenvolveu novas soluções e produtos para a 
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escola que, por sua vez, formou novas demandas e contribuiu 

para alterações na cultura escolar. Pode-se citar, como 

exemplo, os produtos ofertados pela Móveis CIMO para o 

mercado escolar, os quais, além de estarem em consonância 

com os preceitos educacionais do período, também 

apresentavam novas soluções para a escola
26

.  

Bencostta (2013) fornece elementos que ajudam a 

compreender a importância alcançada pela indústria que, em 

conjunto com arquitetos e designers, médicos e educadores, 

elaboraram e participaram ativamente na idealização de 

caminhos e projetos para uma escola que buscava se constituir 

como moderna. Acompanhando as transformações e 

experiências dos discursos pedagógicos, os artefatos fabricados 

passaram a responder também as preocupações relacionadas ao 

bem-estar dos alunos e ao movimento higienista, discussões 

que vinham sendo debatidas, principalmente a partir do final do 

século XIX e que, a indústria, para atender ao nicho do 

mercado escolar, passou a incorporar em seus produtos.  

Com estudos relacionados à história da indústria 

moveleira brasileira, Maria Angélica Santi (2013) busca 

apresentar aspectos de sua produção e, para isso, constrói uma 

história do mobiliário no Brasil, desde os primeiros séculos de 

colonização até a metade do século XX, tratando não apenas 

dos mobiliários, mas também de indústrias que exerceram suas 

atividades no país nesse período. Dentre os exemplos citados 

pela autora está a fábrica Móveis CIMO. Para ela, a 

industrialização do mobiliário brasileiro teve parte de sua 

origem na produção artesanal e estava muito condicionada, no 

seu inicio, aos interesses das famílias proprietárias. Como 

centros produtores de mobiliários, Santi (2013) destaca o papel 

da região norte de Santa Catarina e do estado de São Paulo, 

                                                 
26

 Os produtos comercializados pela fábrica Móveis CIMO com o Estado 

catarinense e paulista serão apresentados no capítulo 3 dessa pesquisa.  
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este último além de produzir em grande quantidade, é também 

caracterizado pela autora como um forte consumidor. 

O trabalho de Alcântara (2014), por sua vez, busca 

investigar a emergência da escola como mercado consumidor, 

do Estado como comprador e da indústria de mobiliário escolar 

em São Paulo. Para isso a autora demonstra que o mercado 

escolar contribuiu para a ampliação e desenvolvimento de uma 

indústria moveleira paulista, na qual, empresas se tornaram 

fornecedoras de mobiliários para as escolas. A autora defende 

que a expansão da escola moderna, a qual tinha o Estado como 

um comprador assíduo, contribuiu para movimentações no 

mercado moveleiro paulista, impulsionando novos serviços e 

objetos. Os estudos de Alcântara contribuem com a ideia que, 

devido a grande demanda por materiais escolares, a indústria 

moveleira localizada em São Paulo pôde comercializar 

diversos mobiliários, passando a auferir lucros com essas 

operações comerciais. 

Para a autora, os artefatos que eram utilizados nesses 

espaços, eram muitas vezes importados, o que poderia 

aumentar os custos do Estado em prover materialmente as 

instituições educacionais. No entanto, a crescente expansão do 

setor proporcionou a instalação de novas fábricas no Brasil. 

Isso ocorreu mais precisamente no estado de São Paulo, ainda 

no final do século XIX, para atender a tais demandas. Essas 

informações podem demonstrar que a escola, ao criar uma 

procura especializada, de grande escala e promovida pelo 

Estado, auxiliou no desenvolvimento industrial. 

Com o crescimento do número de fábricas 

especializadas no fornecimento de mobiliário para o mercado 

escolar e, por consequência, o aumento da concorrência, novas 

estratégias e produtos foram elaborados a fim de atender às 

demandas e, dessa forma, obter maiores lucros. Nesse sentido, 

Alcântara (2014) destaca que a “quantidade expressiva de 

catálogos de mobiliário escolar e solicitação de patentes dá 

uma dimensão da relevância que as indústrias e fábricas de 
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mobiliário escolar tiveram para o suprimento material da escola 

e, como corolário, para sua expansão” (p. 163).  

O aumento de artefatos comercializados para atender as 

novas demandas da escola ganhou força, principalmente a 

partir da massificação escolar, da obrigatoriedade de ensino e 

da promoção política na compra de artefatos higiênicos e 

ergonômicos. Os objetos e mobílias, nesse contexto, passaram 

a ser tomados como elementos fundamentais e, segundo Lawn 

(2013), “não eram escolhidos aleatoriamente, mas intimamente 

ligados a um conjunto de instruções e rotinas, usados dentro de 

um período de tempo fixado, e abertos a rigorosa inspeção” (p. 

225). 

Por representarem também a promessa do 

desenvolvimento social e econômico que emergia com a 

Revolução Industrial no século XIX e início do século XX, 

objetos e mobílias passaram a ser adquiridos e utilizados com 

maior frequência. Conforme aponta Lawn (2013), a escola 

primária está diretamente ligada à concepção da Fábrica 

Racional e a pedagogia utilizada por meio dos artefatos não 

podia ser separada do formalismo e da mecanização do 

período, uma vez que as tarefas realizadas vinham ao encontro 

da racionalidade industrial. 

Em outras palavras, a partir da leitura de trabalhos de 

Lawn (2013), é possível começar a realizar uma comparação 

entre os artefatos escolares e as ferramentas industriais, pois 

ambos estavam subordinados a uma tarefa específica, 

condicionada ao tempo e a resultados satisfatórios. Entende-se 

que a Revolução Industrial contribuiu para o fortalecimento de 

um pensamento racional que também se espalhou no contexto 

escolar e que os artefatos escolares, por serem utilizados como 

meios de uma alfabetização técnica teriam papel fundamental 

na formação dos novos trabalhadores.  

Associados à pedagogia moderna, os objetos foram 

adentrando gradualmente e ao longo do tempo foram se 

tornando itens obrigatórios no ambiente escolar. Com a adesão 
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de um forte comprador como o Estado, os objetos escolares 

foram submetidos a inúmeros testes e a constantes 

aperfeiçoamentos para que pudessem atender a novas 

demandas. Como exemplo desse movimento, é possível citar os 

trabalhos de arquitetos e designers que buscavam tornar os 

materiais mais ergonômicos, duráveis e pedagógicos. Essa 

relação ganha uma proporção tão grande que, segundo Castro 

et al (2013), essa “conexão estabelecida desde o século XIX 

entre inovação pedagógica e inovação material aprofunda-se, 

criando uma quase identidade entre qualidade de ensino e 

aquisição de artefatos escolares, particularmente na retórica 

que domina o campo” (p. 276). 

Embora os materiais já estivessem adentrando no 

universo escolar desde o século XVI, como, por exemplo, com 

a invenção da lousa e novos artefatos para o ensino a partir do 

método mútuo, foi com o processo de massificação escolar, a 

construção de prédios escolares, o desenvolvimento do 

capitalismo, dos sistemas nacionais e da produção industrial de 

artefatos e mobiliários que os materiais ganharam destaque no 

cenário social (SOUZA, 2007), o que colaborou para que a 

partir do século XX, houvesse um aumento significativo de 

materiais nas escolas.  

Ao focalizar os olhares para o estado catarinense, 

identifica-se que as instituições que melhor representaram esse 

ideal de escola foram os grupos escolares. Para Gaspar da Silva 

(2006) os “primeiros anos do século XX marcaram, em Santa 

Catarina, um período no qual os governantes buscaram 

diminuir distâncias entre os discursos sobre a educação e sua 

materialidade” (p. 181). É importante ressaltar que no mesmo 

período a escola passou a ser evidenciada como um signo de 

progresso, vinculada a um projeto de modernização, defesa 

nacional, valorização do homem como fator de produção e de 

integração nacional. A escola, dessa forma, ganhou status de 

instauradora de uma nova ordem contra um “passado atrasado” 

e “dominado pela escuridão” (CARVALHO, 1989).  
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Para Gaspar da Silva (2006), percebe-se o ideário de um 

projeto republicano de reurbanização das cidades e de 

promoção de condutas e padrões modernos. Os Grupos 

Escolares, representados por como “vitrines da república”, 

buscavam exemplificar a força política do governo, do 

desenvolvimento e da promoção individual de seus alunos. Por 

serem símbolos da modernidade e do progresso, estas 

instituições deveriam ser equipadas com materiais e mobílias 

que atendem a esses preceitos, ou seja, os artefatos adquiridos 

deveriam apresentar uma alta qualidade, além de serem 

utilizados de acordo com os preceitos médico higienistas. 

Desse modo, compreende-se que os grupos escolares foram 

elaborados a fim de representar em Santa Catarina a 

materialização do modelo ideal de escola moderna pretendida. 

A partir do início dos novecentos, Gaspar da Silva et al. 

(2012) indicam que o movimento educacional catarinense não 

é genuíno, uma vez que “ele se alinha ao que vinha 

acontecendo em outras partes do país e toma como referência 

os estados considerados mais avançados, com destaque para 

São Paulo” (p.151). Como exemplo, as autoras citam as 

reformas educacionais elaboradas para inserir a escola pública 

catarinense na vanguarda do progresso e chamam a atenção 

para o texto aprovado em 1911, conhecido também como 

reforma Orestes Guimarães. Ao analisarem o teor desse 

documento, argumentam que foi possível notar o intuito de 

modernizar as instituições de ensino por meio da adequação de 

seus artefatos, estruturas e currículos aos preceitos da 

pedagogia moderna e higienista. 

Para Holler (2009), a ocorrência de diferentes modelos 

de escolas no estado catarinense não se diferenciava apenas em 

seus programas de ensino e no limite dos números de alunos 

permitidos em sala, por exemplo, mas também nos materiais e 

estruturas providos pelo Estado. Todavia, as ofertas de vagas 

dos grupos escolares não atendiam a toda demanda de alunos 

catarinenses, pois essas instituições apesar de “modelares” não 
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existiam em número elevado (GASPAR DA SILVA, 2006). A 

maioria da população em idade escolar era atendida por outros 

modelos de escola, cuja organização se diferenciava em 

diversos aspectos pedagógicos e materiais. Ferber (2014) 

argumenta que as aulas realizadas nas escolas isoladas 

catarinenses nem sempre ocorriam em locais “apropriados” 

segundo a lógica moderna de ensino. Casas de professores e 

salões de igreja foram palcos de ensino para turmas que 

atendiam, simultaneamente, crianças em diferentes idades e 

níveis de aprendizagem. No entanto, mesmo com esse “mínimo 

necessário” (GASPAR DA SILVA et al., 2012), essas 

instituições também utilizavam em suas atividades mobiliários 

(bancos e quadros-negros, por exemplo), ainda que mais 

simples.  

Além disso, destaca-se que a construção dos grupos 

escolares era normalmente realizada em espaços de destaque, 

como, por exemplo, nas regiões altas e centrais da cidade. No 

entanto, ressalta-se que mesmo recebendo um grande 

investimento, essas instituições atendiam a apenas uma 

pequena parcela da população catarinense e, por isso, podem 

ser consideradas espaços de diferenciação social (GASPAR 

DA SILVA, 2006). Com o desejo de encontrar maiores 

informações sobre a composição material dos grupos escolares 

catarinenses, foram realizados investimentos em pesquisas no 

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. Nessas incursões 

foi encontrado o Regimento Interno dos Grupos Escolares de 

Santa Catarina de 1911. Ao analisar o Capítulo III, referente 

ao material escolar, nota-se a preocupação de prover esses 

espaços com objetos que estivessem de acordo com preceitos 

médicos e higiênicos: 

 
Art. 8º - A mobília escolar constará da que for 

determinada pelo Secretario Geral, com prévia 

indicação do Inspector Geral, devendo sua 

construção ter por base os modelos que mais 

facilitem a inspecção, a responsabilidade 
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individual do alumno e a satisfação dos 

preceitos hygienicos. 

 

Art. 10º - Haverá nas classes e na sala da 

directoria os objectos necessarios para o ensino, 

e os exigidos pelos preceitos da hygiene, 

conforme o modelo, qualidade e quantidade 

auctorisados pelo Secretario Geral (SANTA 

CATARINA, 1911, p. 04). 

 

 As prescrições do documento de 1911 para os Grupos 

Escolares seguem um movimento de adequação da escola aos 

preceitos modernos que já vinha ocorrendo desde anos 

anteriores no Brasil e em outros países, com maior destaque 

para nações europeias e os Estados Unidos. No Estado 

catarinense, pode-se citar também o Regimento Interno das 

Escolas Públicas Primarias de 1908 (SANTA CATARINA, 

1908), que, na sessão relativa à mobília e escripturação 

escolar, previa quais os materiais que deveriam compor as 

escolas. Dentre os objetos que deveriam fazer parte destacam-

se: a mesa, o quadro-negro, tinteiro, régua e cadeiras.  

Além da indicação dos materiais que deveriam compor 

o cenário escolar, o Regimento Interno das Escolas Públicas 

Primarias de 1908 estabelece características que determinados 

mobiliários deveriam possuir para serem adquiridos pelo 

Estado, informações fundamentais para as indústrias levarem 

em consideração no momento de idealização e fabricação de 

seus produtos. No caso das mesas, por exemplo, era indicado 

que as dimensões necessitavam ser de, pelo menos, 1,20 por 

0,70 metros, com um estrado de 2 por 1,70 metros, além de 

possuírem gavetas. A cadeira para o professor, por sua vez, 

tinha que ter braços para o apoio e o quadro-negro, não poderia 

apresentar uma dimensão inferior a 1,75 por 1,75 metros. Em 

outras palavras, as informações contidas nos documentos, 

fornecem elementos que auxiliam a refletir que o Estado, ao 
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elaborar as prescrições para as escolas, também contribuiu para 

guiar as empresas por meio de um modelo. 

Seria ingenuidade pensar que a aquisição dos artefatos 

estaria garantida por, simplesmente, constar com itens 

obrigatórios nos Regimentos. No entanto, os escritos presentes 

nos documentos revelam a preocupação política em atender às 

demandas materiais das escolas, o que traduz a importância 

atribuída aos artefatos educacionais. Além disso, os 

Regimentos, ao definirem que as escolas e grupos escolares 

catarinenses deveriam ser equipados com materiais adequados 

às práticas modernas de ensino, contribuem também para a 

institucionalização de uma demanda por artefatos, os quais 

seriam produzidos pela indústria. 

Ao analisar os catálogos da Móveis CIMO, identifica-se 

alguns mobiliários que a fábrica produzia para atender as 

demandas escolares descritas nos Regimentos, demonstrando 

que a mesma estava atenta ao mercado e, com isso, buscou 

elaborar produtos adequados às prescrições do período. Na 

Figura 6, há duas mesas com gavetas, sendo que dois modelos 

possuíam as medidas mínimas exigidas no Regimento de 1908.  
 

Figura 6: Mesas com gavetas divulgadas nos catálogos da 

Móveis CIMO 

 

 
Fonte: Klostermann (2007). 
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Como se pode observar pelos catálogos encontrados da 

fábrica, os artefatos escolares tiveram grande destaque na linha 

de produção da empresa, que inclusive vinculava em seu 

slogan a especialização na fabricação de carteiras escolares: 

“Indústria Reunidas de Madeira – Rio Negrinho – Santa 

Catarina - Fábrica de cadeiras e carteiras escolares [grifo 

nosso], instalações para theatros, cinemas, bares e 

restaurantes”. Desse modo, com base em diversos documentos 

até então localizados no processo de pesquisa, entende-se que a 

CIMO buscava atender ao mercado escolar produzindo, 

divulgando e também adaptando seus mobiliários às novas 

tendências do mercado, as quais estavam em sincronia com um 

modelo ideal de escola. Dentre as ideias que circulavam, 

destaca-se o movimento higienista, que produziu diversos 

trabalhos com o intuito de adequar a escola e seus mobiliários.  

 

2.4 POR UM MOBILIÁRIO EM MOVIMENTO 

 

Para dar sequência às análises realizadas em torno da 

fábrica Móveis CIMO e suas relações com o mercado escolar, 

no terceiro capítulo será discutido, mais detidamente, o 

mobiliário escolar não apenas como um produto industrial, mas 

também como um objeto que circula entre saberes 

(ALCÂNTARA, 2014). Parte-se do pressuposto que a 

idealização dos artefatos utilizados no interior da escola 

moderna recebeu influências de diferentes campos. Dentre eles 

procura-se refletir acerca dos movimentos higienistas do início 

dos novecentos, os quais buscaram fazer da instituição escolar 

um local de promoção e disseminação da higiene pública. 

Nesse contexto, foram alvo de discussões não apenas a 

arquitetura escolar, a localização da escola e os conteúdos 

ministrados, mas também os objetos e mobiliários, os quais 

deveriam estar adaptados a uma prática escolar saudável. 

Nesse sentido, as pesquisas acerca da cultura material, 

contribuíram com elementos que vieram a sustentar a ideia de 
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um “mobiliário em movimento”. Essa categoria foi idealizada 

com o intuito de auxiliar a compreensão sobre os investimentos 

realizados em torno da escola, especialmente os que dizem 

respeito ao seu provimento material. Advoga-se aqui que a 

escola moderna demandou uma grande quantidade de materiais 

que deviam estar em consonância com os preceitos higiênicos. 

Para atender a essa nova demanda os investimentos realizados 

por médicos, educadores, indústrias fizeram com que os 

mobiliários não fossem mais caracterizados como objetos 

rígidos e estáticos, mas sim como artefatos que deveriam estar 

em movimento, em outras palavras, precisavam apresentar 

soluções para que pudessem ser ajustados aos corpos dos 

alunos e não o contrário.  

A ideia de movimento vem justamente dessas 

inovações: das curvas dos assentos e bancos para melhorar o 

conforto, do ajuste de altura das carteiras, bancos e mesas para 

melhor acomodar seus usuários, dos movimentos de 

engrenagens e parafusos que propiciavam as poltronas girarem, 

subirem e descerem, das gavetas que passaram a abrir em 

diferentes sentidos. Parte também da compreensão de um 

período em que as sociedades buscavam estar em consonância 

com a modernidade, onde a ciência e a razão deveriam passar a 

responder as demandas de um tempo que pretendia ser 

reconhecido como moderno. 

Para além da materialidade, entende-se também que o 

mobiliário está em movimento, uma vez que sua idealização 

faz parte de uma circulação de saberes provenientes de 

diferentes campos, de distintas regiões. Essa compreensão 

também se sustenta na institucionalização e expansão da escola 

moderna, na qual se destaca o papel desempenhado pelos 

médicos e educadores, que buscaram fazer da escola uma 

instituição promotora de saúde; da indústria, que procurou 

desenvolver novas soluções para a escola; e do Estado, que 

como um forte comprador, alçou o mercado escolar como um 

nicho atraente.  
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 Para aprofundar essas reflexões, optou-se pela 

discussão em torno dos movimentos que contribuíram para 

alterações no perfil de design dos mobiliários. Dentre os 

diferentes trabalhos, Julia Vieira Tocchetto de Oliveira (2015), 

em sua dissertação intitulada “Determinando preceitos, 

educando condutas: a higiene prescrita para e pelos grupos 

escolares e a sociedade catarinense nos anos 1910”, buscou 

analisar a higiene prescrita para e pelos primeiros grupos 

escolares de Santa Catarina. Nesse estudo a autora, com apoio 

em Bertucci (2007), indica que entre o final dos oitocentos e 

início dos novecentos o Brasil passava por diversas mudanças, 

como o aumento do número de fábricas, do fluxo de imigrantes 

e do crescimento de centros urbanos. Desse modo, destaca que 

os governantes buscaram estabelecer medidas que visavam à 

transformação do país em uma nação moderna e civilizada, aos 

moldes da Europa e dos Estados Unidos. Para alcançar esse 

objetivo, a educação e a saúde passaram a ganhar relevância 

nas retóricas e políticas implementadas no período.  

Como exemplos dessas ações, Oliveira (2015) destaca o 

reordenamento das cidades, no intento de tornar os espaços 

públicos e privados salubres e, portanto, promotores de mais 

saúde à população. Como foco dessa política, pode-se citar a 

rejeição aos cortiços, os quais eram caracterizados como 

residências das populações mais pobres, por isso foram 

“vasculhados” pelas autoridades, além de serem “remodelados, 

muitas vezes demolidos, mesmo antes da virada para o século 

XX” (p. 28). Nesse cenário, foram elaboradas estratégias para 

que um número grande de pessoas pudesse ser educadas 

conforme os “modernos preceitos para a manutenção da saúde” 

(p. 28), dentre os quais a autora destaca a manutenção dos 

cabelos e unhas limpas, o hábito de lavar as mãos e tomar 

banho regularmente.  

Stephanou (2004) entende que tais medidas tomadas 

nas cidades brasileiras foram múltiplas, intensas e passaram 

desde a análise de problemas até a elaboração de iniciativas de 
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educação e propagandas sanitárias, entre as quais podem ser 

elencadas a produção de manuais de higiene e saúde. Para a 

autora, essas ações contribuíram para a construção de uma 

“rede de espaços de intervenção sanitarista, assistência clínica 

e terapêutica e educação, assegurando a circulação dos 

discursos médicos no campo social” (p. 01). Mais do que isso, 

essas estratégias permitiram que médicos pudessem transitar 

dos “consultórios e hospitais às tribunas, dos centros e 

dispensários de saúde às creches, asilos e orfanatos, das escolas 

às faculdades, das fábricas e oficinas às administrações 

públicas, das instituições à intimidade dos lares” (p.01).  

 Ao focar as análises no campo da educação, Stephanou 

(2006) ressalta que o “processo de medicalização da escola” é 

um tema que tem sido alvo de investigações no campo da 

História, principalmente da historiografia da educação. Esses 

estudos sustentam que, especialmente a partir das primeiras 

décadas do século XX, há evidências de uma multiplicação de 

discursos médicos que tinham como objetivo a organização de 

uma medicina para a educação, o que, de acordo com a autora, 

permite visualizar a importância dada pelos médicos às 

questões atinentes à escola. O intuito desses profissionais era 

de praticar uma medicina social preventiva e a escola seria o 

espaço mais adequado para introduzir esses preceitos às 

crianças e, portanto, em um segundo momento, para suas 

famílias. Esse pensamento de utilizar a escola também se 

apoiava no entendimento de que a educação seria 

“inconcebível sem a incorporação dos avanços da ciência, 

representada pela medicina” (p. 34). 

 Compartilhando desse entendimento, Rocha e Marques 

(2006) indicam que nas primeiras décadas do século XX pode-

se identificar um “processo de institucionalização e difusão da 

educação escolar, como parte de um projeto mais amplo, no 

bojo do qual é atribuída à educação a capacidade de civilização 

dos povos, regeneração moral e profilaxia social” (p.4550). 

Nesse projeto destaca-se a intenção de forjar futuros cidadãos a 
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partir de “dispositivos civilizatórios” implementados para a 

socialização das crianças, os quais interviram sobre os corpos e 

mentes infantis, alteraram a organização do espaço escolar e 

suas metodologias. 

 Stephanou (2006), em suas pesquisas sobre os 

periódicos médicos nacionais do início dos novecentos, indica 

a presença de um significativo número de artigos que possuem 

como tema a educação sanitária. Nos periódicos voltados para 

o público nota-se a presença assídua de  

 
artigos escritos por médicos, ou a multiplicação 

discursiva de temas ligados à higiene individual 

e social, a circulação de informações sobre 

doenças, a relevância das obras de saneamento, 

inclusive moral, a importância do povo nas 

campanhas sanitárias e, muito especialmente – 

competindo com o prestígio do tema educação 

escolar -, uma grande atenção à educação das 

mães, a puericultura, considerando-se que aí 

residia o enigma da caixa-preta: eduquemos as 

mães para que eduquem adequadamente os 

filhos, para que persigam a higiene pré e pós-

natal (STEPHANOU, 2006, p. 34-35).  

 

Pode-se notar uma recorrência dos discursos médicos 

no campo da educação, além da circulação dos saberes 

pedagógicos do começo do século XX, os quais contribuíram 

com informações, modelos referenciais de condutas adequadas 

e também para o fortalecimento das produções médicas para o 

campo (STEPHANOU, 2006). Além disso, ressalta-se o 

interesse de focalizar a escola e também as mães, como 

elementos de ampliação das medidas higiênicas, estratégia que 

poderia permitir alcançar um maior número de pessoas em um 

menor tempo.  

Heloisa Helena Pimenta Rocha (2005) salienta que os 

médicos higienistas brasileiros, em sintonia com o movimento 

higienista internacional que vinha se intensificando, buscaram 
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fazer da escola espaços próprios para as práticas pedagógicas. 

Desse modo, os investimentos e discursos tinham como intuito 

adequar não apenas a arquitetura escolar, mas também seus 

mobiliários e materiais aos corpos dos alunos. Além disso, 

pode-se citar a preocupação em elaborar normalizações para 

prevenir e combater moléstias, deformidades físicas e 

intelectuais. O intuito era, portanto, implementar nas escolas 

metodologias que estivessem em sincronia aos preceitos 

higiênicos do período. Como exemplos de publicações do 

inicio do século XX no Brasil, a autora analisa a obra intitulada 

“A hygiene na escola” (1902), escrita pelo Dr. Balthazar Vieira 

de Mello e que possuía uma forte militância pela 

“institucionalização da inspeção médica nas escolas paulistas”. 

De acordo com Rocha (2005), esse livro foi elaborado em um 

“momento em que o Dr. Balthazar Vieira de Mello atuava 

como inspetor sanitário, vinculado ao Serviço Sanitário de São 

Paulo, acumulando já uma significativa experiência no 

combate às epidemias que grassavam no interior do Estado” (p. 

92). 

Alcântara (2014) argumenta que esse livro possui uma 

preocupação muito clara com relação à mobília escolar, com o 

corpo das crianças e pela forma que a organização da escola 

vinha ocorrendo em diferentes países. Para o Dr. Balthazar 

Vieira de Mello, os estudos em torno da higiene escolar 

passaram a contribuir para mudanças na idealização dos 

mobiliários escolares. Não era mais suficiente apenas 

acomodar os alunos em qualquer banco, era necessário elaborar 

artefatos adequados, que pudessem garantir a saúde das 

crianças. Segundo Alcântara (2014), essa obra “passou a 

prescrever modos racionais e institucionalizados de sentar e 

ordenar o espaço do aluno”, além de “detalhar como deveria 

ser o edifício escolar (situação, construção, aspecto, dimensões, 

vizinhança, ambientes) e a sala de aula (quanto à iluminação, 

ventilação, limpeza, temperatura, disposição dos bancos e 

mesas, pintura e desinfecção)” (p. 42).  
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Com relação à mobília escolar, Alcântara (2014) aponta 

que Mello a destaca como um elemento essencial para o 

desenvolvimento intelectual e físico dos alunos. Além da 

importância dada à materialidade escolar, existe também a 

preocupação que os educadores estejam atentos ao 

posicionamento dos corpos dos alunos com relação à carteira, 

mesa, papel e livros, por exemplo. A intenção era fazer com 

que os bancos se adequassem às crianças e não o contrário, 

para que assim fosse possível evitar moléstias. No 

desenvolvimento desses “novos” materiais para escolas, 

adaptados aos preceitos higiênicos, a indústria passou a 

desenvolver materiais que pudessem atender a essas demandas.  

Em outra obra publicada pelo Dr. Balthazar Vieira de 

Mello, intitulada “Hygiene escola e a pedagogica”, datado de 

1917, no item sobre móveis escolares, o autor destaca que as 

carteiras devem ser individuais e adaptáveis à altura dos 

alunos, enquanto as duplas ou para mais alunos, que não 

possuíam reguladores de altura deveriam ser abolidas das 

escolas, uma vez que poderiam causar moléstias para a visão, 

para os aparelhos digestivo, respiratório e circulatório, além de 

“deformidades” a coluna, como escoliose e cifose. Outro ponto 

que o autor chama a atenção é com relação a distância entre o 

banco e a carteira, a qual era diferenciada para a escrita e a 

leitura. A falta desse conhecimento por parte dos professores e 

de uma mobília adequada a esses preceitos poderia dar origem 

a moléstias, defende o autor.  
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Figura 7: Diferentes maneiras de sentar 
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Fonte: Mello (1917) Disponível em: Acervo do DocPro – Bibliotecas 

Virtuais 

 

Para Rocha (2005), ambas as obras produzidas pelo Dr. 

Vieira de Mello expressam, em momentos diferentes, a busca 

do autor “em favor da vigilância higiênica da escola e da 

criança” (p.108) e estão inseridas no contexto dos discursos e 

ações médicas voltadas para fazer da instituição escolar um 

espaço de moralização e higienização. As duas obras tiveram 

uma grande circulação nas escolas e buscaram instituir um 

conjunto de normas que deveriam normatizar as práticas 

escolares, voltadas ao disciplinamento dos corpos das crianças 

e a formação de professores. Além disso, essas obras, segundo 

a autora, possibilitaram uma aproximação das estratégias de 

intervenção utilizadas pelos médicos para adentrar no espaço 

escolar, as quais estavam apoiadas na racionalidade científica. 

Por sua vez, os conhecimentos contidos nas obras publicadas 

pelo Dr. Vieira de Melo, assim como as imagens apresentadas, 

exemplificam um discurso de higienização escolar muito caro 

para a historiografia, o qual circulou em diversos estados e 

países.  

Como exemplo dessa circulação, pode-se citar os 

documentos referentes às instituições de ensino primário da 
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França e da Espanha do final do século XIX e do começo do 

século XX, os quais apontam os artefatos escolares e a 

adequação do ambiente escolar aos preceitos higiênicos do 

período como essenciais para melhorar a qualidade do ensino 

dos respectivos países. Em „‟La instruccion primaria en 

España‟‟, documento de propaganda em favor dos interesses do 

ensino do Magistério, publicada no ano de 1883, pode-se 

perceber a preocupação em fazer da escola um local higiênico, 

por isso o texto evidencia a necessidade de adequar a 

arquitetura das escolas para que pudessem ser melhores 

iluminadas e ventiladas, por exemplo. Com relação ao 

mobiliário, o objetivo era fazer com que esses pudessem 

possuir reguladores de altura, inclinação e distância entre 

banco e carteira correta para a prática escolar, discursos esses 

recorrentes na busca por fazer da escola um aparelho modelar 

em consonância aos preceitos modernos. Cabe destacar, que 

nesse mesmo documento, é relatado que muitas escolas 

espanholas ainda não possuíam essas condições, o que 

dificultava o trabalho e causava doenças e moléstias nos 

alunos.  

Com relação à França, indícios foram localizados no 

documento “Les Écoles Publiques: construction e installation 

em France et em Angleterre”, (Narjoux, 1881), no qual consta 

uma circular intitulada: “Circulaire relative a la propagation et 

a l‟amélioration des Maison d‟école”, datada de 15 de junho de 

1876. O intuito dessa circular elaborada pelo governo era de 

promover a obrigatoriedade de ensino no país, para isso, o 

Estado deveria garantir a todos os alunos vagas nas escolas. 

Mas, além da oferta de matrícula, também foi alvo de 

preocupação o ambiente de estudos, o qual deveria ser 

adequado com uma estrutura que possuísse em sua extensão 

“todas as garantias desejáveis de comodidade e de boa 

higiene
27

” (p. 38, tradução nossa). 

                                                 
27

 Toutes les garanties désiderables de commodité et de bonne hygiéne”.  
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Também foi possível identificar que essa circular deu 

destaque ao mobiliário escolar e a necessidade do Estado em 

criar as condições para prover as escolas francesas com 

artefatos adequados, os quais eram entendidos como essenciais 

para o aprendizado. O investimento no mobiliário e na 

arquitetura era necessário, uma vez que as escolas que não 

estivessem de acordo com os preceitos higiênicos e não 

garantissem, de certa forma, que a saúde das crianças fosse 

preservada, poderiam sofrer críticas das famílias, fortalecendo 

assim o discurso contrário à obrigatoriedade do ensino primário 

no período. 

Ao focalizar no estado catarinense, os estudos de 

Oliveira (2015) nos permitem identificar que as prescrições de 

higiene para os grupos escolares, embora estivessem presentes 

desde 1911, passaram a receber maior destaque nos anos 

posteriores, a partir de novas regulamentações. Na esteira dos 

trabalhos da autora, cabe destacar que as especificações 

elaboradas no Regimento Interno para os Grupos Escolares de 

1914 não podem ser consideradas cópias das legislações dos 

grupos escolares paulistas, como era possível observar nas 

determinações de 1911 em Santa Catarina. Para a autora, ao 

analisar os Regimentos (1911 e 1914) pode-se observar uma 

“maior ênfase no que tange às normatizações voltadas à 

higiene” (p. 84). Diferentemente do primeiro Regimento, o de 

1914 apresenta, além de um capítulo sobre higiene e asseio 

escolar, “um Título próprio, divido em três Capítulos, primeiro 

deles intitulado “Da hygiene do prédio e do material escolar”; 

os outros eram “Da hygiene dos alunos” e “Das moléstias”. 

Três facetas da mesma questão: a saúde, a partir do espaço e 

das coisas da escola, de sua materialidade” (p.84). 

De acordo com a autora, o Regimento Interno dos 

Grupos Escolares de 1914 também apresentava especificações 

com relação à construção dos edifícios escolares, dando ênfase 

à necessidade de uma iluminação abundante e direta com 

incidência dos raios solares nas paredes do edifício, além de 
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indicar o tipo de piso a ser utilizado e às características da 

arquitetura. Além disso, as prescrições localizadas em outros 

documentos, como o espanhol, francês e paulista, também 

ganharam destaque na legislação catarinense. O intuito era, 

assim como nos documentos internacionais, de prover edifícios 

com grandes janelas e entradas de ar, para favorecer a 

circulação de ar, a iluminação direta e também, de acordo com 

a autora, para “pôr em destaque no cenário urbano o modelo 

ideal da moderna escola republicana” (p. 87). Outros pontos 

também são elencados para fazer da escola um local adequado 

a prática de ensino, como por exemplo, a pintura das paredes 

com cores sóbrias para poder refletir a luz solar, a utilização de 

soluções para que as janelas pudessem favorecer a circulação 

de ar e a entrada de luz, a construção de locais apropriados para 

conservação de materiais, aparelhos sanitários e galpões. 

Com relação mais especificamente aos materiais 

escolares, o Regimento catarinense de 1914 dispõe que esses 

deveriam ser selecionados pelo Secretario Geral a partir dos 

modelos que mais estivessem adaptados à higiene, à disciplina 

e à fiscalização dos alunos. Por outro lado, os artefatos 

selecionados para os grupos escolares deveriam permitir uma 

fiscalização constante, além de induzir a disciplina, a qual era 

vista não apenas como um a forma de garantir o aprendizado, 

mas também um meio para manter a saúde do corpo. 

Recorrentes em outros documentos, o Regimento de 1914 

chama a atenção para a necessidade dos materiais estarem 

adequados às diferentes idades e alturas dos alunos, para que 

assim pudessem evitar o aparecimento de males físicos e 

intelectuais. Nesse sentido, o uso das carteiras escolares 

deveria ser orientado pelos professores, os quais tinham que 

estar atentos aos erros posturais das crianças. 

Ao refletir sobre o papel da indústria nesse contexto, 

pode-se perceber que as prescrições dos Regimentos incidiam 

sobre as fábricas, levando-as a desenvolver produtos que 

estivessem de acordo com os preceitos aprovados pelo Estado. 
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Mesmo que de forma indireta, essas prescrições 

institucionalizaram um tipo de demanda especifica para as 

escolas, no qual as indústrias deveriam basear suas produções.  
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3 AS EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS COMO DIFUSORAS 

DE UM MODELO IDEAL DE ESCOLA 

 

As reflexões de António Nóvoa e Jürgen Schwriwer 

(2000) acerca da “difusão mundial da escola” destacam a 

importância das Exposições Universais como espaços que 

contribuíram para a divulgação de um modelo de escola ideal, 

a qual buscava se afirmar como moderna. Devido à ressonância 

que essas “grandes festas didáticas” tiveram na sociedade e 

suas contribuições para a escola, as Exposições estão sendo 

compreendidas aqui como locais que reservaram “espaços 

privilegiados à educação e representaram momentos 

significativos para a sua história” (KUHLMANN JÚNIOR, 

2001, p. 9). 

Nesses “palcos da modernidade”, conforme Pesavento 

(1997) denomina as Exposições, a escola recebeu especial 

atenção por parte do evento, dos países, delegações, políticos, 

industriais e do público em geral. O que estava exposto nessas 

vitrines mundiais não era apenas um modelo ou um projeto, 

mas sim uma promessa de bem estar que seria alcançado a 

partir de uma escola racional e promotora de saúde, a qual 

poderia difundir amplamente o modelo capitalista e o sistema 

de fábricas, que vinha ganhando força desde a Revolução 

Industrial. Desse modo, ao apresentar um modelo de escola, 

objetos e metodologias de ensino, entende-se que esses locais 

contribuíram para a transmissão de uma ideologia de educação, 

a qual era alçada nesses eventos como o modelo de referência 

para as sociedades.  

Para Alcântara (2014) as Exposições Universais foram 

disseminadoras de “objetos de desejos” e necessidades, pois 

esses eram uma expressão da modernidade, uma vez que esses 

espaços apresentavam o que existia de “mais moderno”. Cabe 

destacar também que as invenções e metodologias de ensino 

apresentadas estavam apoiadas na ciência e na racionalidade, 

as quais eram indicadas como as bases dessa nova sociedade 
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que estava se formando a partir do início dos novecentos. Em 

torno da escola, existia a promessa de um mundo em franco 

desenvolvimento, movido pelas invenções, pela indústria e 

pelas novas descobertas.  

Nesse sentido, Moysés Kuhlmann Júnior (2001) 

identificou um processo crescente da escolarização mundial a 

partir da segunda metade do século XIX e, por isso, busca 

abordar em suas análises as influências das Exposições 

Universais, ocorridas entre os anos de 1862 e 1922, na 

educação. De acordo com o autor, as Exposições Universais 

foram palcos que abrigavam o espetáculo da modernidade, da 

ciência e do progresso. Esses espaços eram frequentados por 

industriais, capitalistas e membros “abastados” da sociedade, 

que, além de participar, procuravam estimular a ocorrência 

desses eventos em outros países. Devido a grande importância 

dada aos modelos, objetos e locais em que as Exposições 

ocorriam, essas podem ser entendidas como palcos de 

transferência de tecnologias, aprendizados e concepções que 

seriam utilizados para atender os novos nichos de mercado, 

contribuindo assim para uma circulação de ideias pedagógicas 

em torno daquilo que lá era apresentado. 

 O trabalho de Dittrich (2013) também corrobora com 

esse entendimento, ao afirmar que, em busca dos inventos e das 

novas metodologias de ensino, comitivas nacionais eram 

formadas para que seus representantes pudessem aprender 

novos conhecimentos e técnicas, os quais deveriam ser 

adaptados aos respectivos países para diminuir déficits quando 

comparados às nações consideradas na vanguarda do progresso 

(DITTRICH, 2013).  

Dando sequência às discussões já realizadas acerca da 

tríade indústria, escola e Estado, esse capítulo busca aprofundar 

as reflexões em torno das Exposições, não apenas para 

identificar sua importância na construção e na circulação de 

ideias pedagógicas, mas também para compreender o papel da 

indústria, a qual esteve presente nesses espaços. Para além da 
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divulgação dos artefatos, esses “palcos da modernidade” 

forneciam às indústrias certificados de qualidades de produtos 

escolares, ou seja, ao premiar os “melhores”, as Exposições, 

indiretamente, selecionavam quais objetos estavam em 

consonância com os preceitos pretendidos para a escola. Por 

isso, é possível identificar nesses eventos diversas soluções, 

tecnologias e invenções produzidas pela indústria para atender 

o mercado escolar.  

Os investimentos em pesquisas realizados em torno da 

Móveis CIMO mostraram que a fábrica também participou de 

Exposições e, inclusive, chegou a conquistar prêmios pelos 

móveis apresentados. Devido ao grande número de indústrias e 

pessoas presentes nas exposições, essas são entendidas aqui 

como importantes celebrações industriais, pois poderiam atrair 

novos consumidores. Desse modo, nesse capítulo, optou-se por 

seguir os rastros deixados pela empresa para melhor analisar 

relações entre as Exposições e as indústrias.  

Ao identificar que a CIMO se destacou pela grande 

quantidade e qualidade dos móveis produzidos e que manteve 

uma linha de produção específica para mobiliário escolar, a 

qual tinha como objetivo atender um mercado que vinha em 

um processo de expansão e institucionalização, passou-se a se 

questionar: Qual a importância para a fábrica participar desses 

eventos? Por que a Móveis CIMO indicava em seus catálogos 

premiações obtidas nas Exposições Universais? Qual a 

importância das Exposições para a difusão de um modelo de 

escola ideal, o qual ganhou força a partir do final do século 

XIX?  
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3.1 PALCOS DA MODERNIDADE 
 

O mundo se mobilizava para um encontro 

universal em nome do progresso e da concórdia 

entre os povos, da instrução e do divertimento, 

das trocas comerciais e da exibição de 

novidades, etc., etc. A exposição era para todos, 

desde a refinada França ao exótico Brasil. Seu 

chamamento tinha um apelido de canto de 

sereia, tanto no sentido de que ele tinha algo 

para oferecer a cada um, quanto no sentido de 

engodo, da sedução, do jogo das aparências e 

do ocultamento (PESAVENTO, 1997, p. 13). 

 

As palavras de Sandra Pesavento (1997) dão contornos 

da grandiosidade desse evento que se colocava na vanguarda 

do conhecimento científico, das novas ideias. As Exposições 

podem ser também identificadas como a expressão de uma 

grande promessa de novo mundo, alicerçada nos preceitos 

capitalistas do progresso e dos inventos. Não foi por acaso que 

sua dimensão e imagens correram o mundo e até os dias atuais 

chamam atenção pelos seus simbolismos, marcas e legados.  

Nesses “palcos da modernidade”, a educação também 

esteve presente e foi foco de atenção de políticos, médicos, 

educadores e da indústria, que a via como um mercado 

atraente. Segundo Kuhlmann Júnior (2001), a partir de 1862, 

na Exposição da Inglaterra, entram em cena as Exposições 

Pedagógicas, que se constituíram em um importante espaço 

para divulgação de modernos métodos de ensino e de objetos 

escolares. Com a expansão e institucionalização do ensino 

primário, que apresentava uma alta demanda de materiais, este 

se tornou um nicho de mercado atraente para as indústrias. O 

resultado é possível de ser verificado a partir dos dados que 

apresentam o crescimento e a importância dada às sessões 

pedagógicas.  

Nos espaços que abrigavam as Exposições Universais, 

não eram divulgados apenas inventos, mas também era 



91 

 

 

promovida a circulação de ideais e saberes de seus respectivos 

tempos históricos. No campo educacional, foram difundidos 

inventos e saberes pedagógicos que contribuíram para 

alterações nas práticas e condutas na escola, configurando-se 

assim mudanças na cultura escolar. Por atrair a atenção de 

grandes públicos, industriais e especialistas, as Exposições 

influenciaram diversos países e contribuíram com a difusão de 

um modelo escolar. 

Os estudos de Alcântara (2014) orientam os trabalhos 

aqui desenvolvidos na medida em que a autora chama a 

atenção para uma relação de mão dupla existente entre as 

Exposições, a escola e a indústria, uma vez que esses espaços 

criavam a demanda por “objetos de desejos”.  

 
De um lado, a escola movimenta o mercado e 

suas necessidades fazem com que ele se adapte 

para atender a demanda. Novos serviços se 

organizam e lucram tendo o Estado como um 

comprador privilegiado. De outro lado, o 

mercado cria objetos de desejos para a escola. 

O Estado dele depende para produção, em 

grande quantidade e em curto tempo, de um 

mobiliário padronizado que corrobore para a 

expansão do ensino (p.81).  

 

Os estudos de Pesavento (1997) e Kuhlmann Júnior 

(2001) também colaboram ao demonstrar que as Exposições 

foram um importante campo para a ampliação das atividades 

das indústrias que passaram a frequentar esses espaços para 

promover produtos e, indiretamente, uma lógica burguesa e 

fabril, que por sua vez, também influenciou diversos setores da 

sociedade, dentre eles, as instituições de ensino. Devido a 

grande oferta de artefatos e metodologias apresentadas nas 

Exposições, a utilização desses espaços pode ser entendida 

também como um refinamento das estratégias capitalistas, pois 

os industriais encontraram um local apropriado para divulgar 
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novas fabricações, tecnologias, além de conquistar novos 

mercados para seus produtos.  

Kuhlmann Júnior (2001), baseado nas ideias de 

Benjamin (1972), acrescenta que as Exposições foram “palcos 

para a representação de espetáculos de crença acrítica no 

progresso, na técnica e na ciência” (p.11). Segundo o autor, 

esses eventos “edificaram o cosmos da mercadoria e 

inauguraram uma fantasmagoria: lá as pessoas entravam para 

deixar-se dissipar, abandonadas às manipulações e desfrutando 

da alienação de si e dos demais” (p.11). Além disso, o autor 

indica que os aspectos educacionais das Exposições têm sido 

alvo de investigações de muitos pesquisadores do campo da 

história social e cultural. Esses estudos têm se dedicado a 

identificar intenções dos organizadores, como por exemplo, as 

tentativas de promover “resultados morais junto a população 

visitante, conciliando conflitos de classe, produzindo 

sentimento de nacionalidade e cultuando o progresso” (p.13). 

 Com isso, as Exposições também foram espaços 

utilizados pelos países para demonstrar sua cultura e avanços 

tecnológicos. Nesse contexto, as propagandas elaboradas a 

partir das apresentações dos inventos, produtos, especiarias e 

matérias-primas, buscavam difundir os progressos alcançados 

pelos países e podem ser entendidas como uma “chave” para 

atrair os olhares do público. Ao analisar a participação 

brasileira nesses eventos, por exemplo, percebe-se a 

preocupação em se apresentar nas Exposições como um país 

capaz de participar do “concerto das nações” e, devido a 

grande divulgação desses eventos, a tentativa de construir 

novas parcerias e cooperações internacionais. Dentre as 

políticas apontadas para atender estes fins, havia uma forte 

tendência por parte do governo imperial em promover uma 

espécie de “europeização” no país, para, além de branquear a 

população, se aproveitar da cultura europeia de trabalho para 

desenvolver a economia local. Com respeito à educação, o país 

reconhecia que ainda era existente a necessidade de ampliar a 
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oferta das instituições educacionais, no entanto, procurava 

apresentar os dados como um exemplo do progresso alcançado 

(CATÁLOGO DOS OBJETOS, 1875).  

 

3.2 PREPARANDO AS FESTIVIDADES 

 

A primeira exposição com caráter internacional foi 

aberta ao público em 1º de maio de 1851, em Londres, 

Inglaterra. Era denominada de “A Grande Exposição dos 

Trabalhos da Indústria de Todas as Nações
28

” e, nas palavras 

de Henry Cole, comissário da Exposição, contidas no trabalho 

de Leitão (1994, p. 9), “pela primeira vez na história do 

mundo, os homens das Artes, Ciência e Comércio foram 

autorizados pelos seus respectivos governos a reunir-se para 

discutirem e promoverem os objetivos para os quais as nações 

civilizadas existem”.  

Elaborada num contexto histórico marcado pela 

ideologia da ciência e do progresso, a Exposição Universal de 

1851, além de demonstrar ao mundo a superioridade da 

indústria inglesa, apresentava também objetivos morais, 

religiosos e econômicos, ressaltando assim seu papel didático 

junto à população. Os estudos de Pesavento (1997) indicam 

que as Exposições não podem ser entendidas apenas como 

locais que estimulavam o comércio, mas eram também espaços 

que chamavam a atenção para os seus objetivos didáticos. Para 

a autora, as Exposições podem ser entendidas como,  

 
síntese e exteriorização da modernidade dos 

“novos tempos” e como vitrine de exibição dos 

inventos e mercadorias postos a disposição do 

mundo pelo sistema de fábrica. No papel de 

arautos da ordem burguesa, tiveram o caráter 

pedagógico de “efeito-demonstração” das 

                                                 
28

 The great exhibition of the works of industry of all nations. 
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crenças e virtudes do progresso, da 

produtividade, da disciplina do trabalho, do 

tempo útil, das possibilidades redentoras da 

técnica, etc. (PESAVENTO, 1997, p. 14). 

 

Conforme aponta Leitão (1994), a exposição londrina 

foi construída em meio a muitos debates e conflitos internos do 

país, os quais causaram receios aos próprios capitalistas em 

apresentar seus produtos, por medo de serem imitados por 

concorrentes. A solução para esse problema foi a elaboração da 

lei de patentes, que garantiria ao seu inventor a proteção devida 

sobre seus inventos. Divergências desta ordem atrasaram os 

trabalhos da Inglaterra na organização das Exposições, 

experiências que a França já vinha construindo desde o século 

XVIII. 

As Exposições nacionais francesas foram as primeiras a 

ocorrer e surgiram como uma resposta para aumentar as vendas 

de produtos. Foi um evento proposto pelo marquês d‟Aveze, 

responsável pelas fábricas estatais de Sevres, Les Gobelins e 

La Savonnerie, que produziam, respectivamente, cerâmica, 

tapeçarias e tapetes. O sucesso desses eventos, não só 

comercial, mas também em público, repercutiu pelo mundo e 

incentivou a criação de outras exposições nacionais em 

diferentes países. De 1797, ano da primeira exposição francesa, 

até 1849, foram realizados 10 eventos no país, que segundo 

Leitão (1994) não foram internacionalizados devido a uma 

medida protecionista da França frente à forte economia inglesa.  

A partir da experiência londrina e francesa, as 

Exposições Universais se espalharam e foram organizadas por 

diferentes países. Segundo a ExpoMuseum (2014), no período 

de 1851 a 2012 ocorreram 105 Exposições Universais. Ao 

analisar esses eventos, é possível verificar que o tamanho e 

ressonância mundial variam de acordo com o país que a 

organizou. Pela hegemonia econômica e cultural, as exposições 

cunhadas nos Estados Unidos e Europa possuem 
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historicamente um maior peso na literatura, contudo, é 

necessário ressaltar que, mesmo com um tamanho reduzido, as 

Exposições Universais realizadas nos países periféricos 

também foram utilizadas como espaços que ampliaram a novos 

mercados as ideologias e ideais permeados nestes eventos. 

Desse modo, é possível constatar as Exposições como 

“tradições inventadas”, que repetidas ano após ano, buscavam 

fortalecer os aspectos econômicos e didáticos que estavam 

presentes ainda na primeira edição.  

 

3.3 PALCOS DE TRANSFERÊNCIA DE SABERES 

 

Por serem espaços privilegiados para o comércio e 

circulação de ideias, as Exposições foram grandes vitrines para 

que educadores, políticos e industriais conhecessem novos 

produtos. No interior desses eventos, era possível conhecer 

desde grandes inventos até pedras raras e produtos artesanais. 

Tratava-se de uma grande enciclopédia do mundo moderno, 

onde as populações poderiam visualizar o espetáculo da ciência 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2001).  

Para Vidal (2009) o circuito das Exposições, além de 

divulgar inventos, também se caracterizou por propagar um 

método. Por meio dos trabalhos de Buisson, a autora chama a 

atenção para os trabalhos de Mme. Pape-Carpentier, que 

popularizaram a expressão “lenços de choses” (lições de 

coisas
29

) na Exposição Universal de Paris em 1867. Os 

relatórios apresentados pela autora da exposição da Filadélfia, 

                                                 
29

 Apoiado nos trabalhos de Buisson pode-se entender que o método 

intuitivo, também conhecido como “lições de coisas”, faz referencia a um 

modelo de ensino que privilegiava o despertar do sentido da observação, o 

objetivo era “colocar a criança na presença de coisas, fazê-las ver, tocar, 

distinguir, medir, comparar, nomear, enfim, conhecê-las”. No entanto, 

ressalta-se que o processo de difusão desse método de ensino foi apropriado 

de diferentes formas nos países e regiões, fazendo-o ser alvo de polêmica e 

debates entre intelectuais (SCHELBAUER, 2006).  
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nos Estados Unidos, em 1876, também colaboram para a 

identificação da difusão dessa metodologia, uma vez que fazem 

referencia a adoção do método intuitivo nas escolas 

estadunidenses. As palavras de Ruy Barbosa, também 

sustentam esse entendimento. 

 
Do complexo das exposições escolares (...) 

apurou-se uma grande lição: é que, hoje em dia, 

por toda parte, na Europa, na América, no 

Japão, o espírito pedagógico passa por uma 

transformação profunda. Esta renovação já se 

afirmara pelas últimas exposições 

internacionais; mas ultimamente se generalizou, 

e os seus salutares efeitos traduzem-se de mil 

modos aos olhos do público maravilhado. Em 

toda a parte se vai buscar o progresso pela 

mesma senda; em toda parte se revela o desejo 

de introduzir em todos os domínios as ideias e 

praxes escolares que designa a expressão, 

relativamente nova de método intuitivo 

(BARBOSA, 1947 apud VIDAL, 2009, p. 45-

46.). 

 

 Nas palavras de Vidal (2009), a lição de coisas 

privilegiava um ensino a “partir dos sentidos para chegar a 

intelecção” (p. 46), além de “privilegiar o conhecimento do que 

era próximo para atingir o distante, o concreto para alcançar o 

abstrato” (p. 46). Por sua vez, com a popularização do método 

intuitivo, também pode-se destacar a entrada de um maior 

número de objetos no cenário escolar, pois esses seriam 

utilizados, observados e tocados pelos alunos no processo de 

aprendizagem. A partir da associação do método intuitivo com 

as premissas do ensino simultâneo, o qual buscava aplicar por 

meio de um professor um ensino baseado em conteúdos 

comuns a um grupo de alunos com idades e níveis parecidos, 

fez com que os defensores desse modelo de escola passassem a 
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convocar a indústria a produzir objetos e mobiliários capazes 

de atender a essas demandas.  

 Alcântara (2014) também indica que os estudos sobre as 

Exposições Universais contribuem para uma maior 

compreensão da cultura material no contexto da sociedade do 

fim do século XIX. Segundo a autora, relações entre a 

materialidade e o homem/mulher não são expressas apenas nos 

museus e nos Gabinetes de Curiosidades, mas também nas 

Exposições. Como exemplo, a autora se concentra em como o 

mobiliário escolar apresentado nesses eventos aparece como 

expoente do progresso cientifico, técnico e material no campo 

da educação, uma vez que os móveis exibidos nas Exposições 

eram tomados como modelos a serem seguidos e, portanto, 

deveriam figurar nas escolas e em países que tinham como 

objetivo estar em dia com o progresso e a instrução. 

Nesses “palcos da modernidade” eram divulgados não 

apenas artefatos, inventos e mercadorias, mas concepções, 

imagens e ideais elaborados pela visão capitalista de mundo. 

As Exposições, dessa forma, foram dimensionadas como 

expoentes de um período que prometia o bem-estar social, a 

harmonia e o desenvolvimento. Sendo considerados espaços de 

ampla divulgação, esses festivais da indústria também 

passaram a ser utilizados pelos países participantes como meio 

de fortalecimento da imagem do país internacionalmente, pois 

seus avanços poderiam ser representados pela produção 

material (SOUZA, 2007). Como exemplo do requinte e da 

preocupação com o espaço utilizado pelos países, a Figura 8 

ilustra a sessão brasileira na Exposição Universal da Filadélfia, 

em 1876. 
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Figura 8: Sessão brasileira na Exposição Universal de 1876, 

Filadélfia, EUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Furnesque (2014, s/n). 

 

O uso das Exposições ganhou maiores proporções 

quando o próprio país que sediava o evento se utilizava do 

espaço para apresentar aos visitantes estrangeiros o seu local 

no “concerto das nações”. Assim, além de exibir sua 

capacidade técnica na fabricação de artefatos convergentes 

com a modernidade e os anseios das classes “abastadas”, cada 

país também apresentava peculiaridades regionais ao público 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2001). Portanto, entende-se que o 

investimento na elaboração e organização das sessões 

nacionais era realizado, na medida em que uma melhor 
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apresentação poderia garantir aos países maior aceitação do 

público, aumentando assim sua visibilidade no comércio 

mundial. 

Essa dita “enciclopédia mundial” se tornou, segundo 

Kuhlmann Júnior (2001), um processo comparativo entre as 

nações. Diante disso, foram organizadas, dentro das 

Exposições Universais, comissões que tinham como objetivo 

classificar os materiais apresentados. Os artefatos passaram a 

ser divididos em diferentes sessões e submetidos à avaliação 

por um corpo internacional de jurados. A premiação dos 

objetos nas Exposições passou a ser tomada como um 

certificado internacional de qualidade, o que poderia contribuir 

para aumentar as vendas dos produtos. 

Com as atividades de avaliação e premiação dos 

inventos, as Exposições passaram a funcionar como uma 

plataforma de marketing para as indústrias, uma vez que tais 

espaços impulsionavam a divulgação dos artefatos fabricados, 

ampliando-os a novos mercados. Os pareceres recebidos pelas 

fábricas por meio das exposições funcionavam como selos, que 

permitiam aos capitalistas vincularem seus produtos à noção de 

excelência do período, o que poderia gerar maiores lucros, uma 

vez que os produtos premiados e “certificados” poderiam ser 

comercializados com preços mais elevados.  

Com base na relação escola, mercado e Exposições 

Universais, percebe-se, de acordo com Alcântara (2014) que a 

demanda da escola por mobiliário, por exemplo, faz com que o 

mercado adapte-se para atender às necessidades desse 

“cliente”, o qual possui o Estado como um comprador mais 

assíduo. Por outro lado, para atender as demandas, o mercado 

passa a desenvolver objetos diferenciados para a escola, 

cabendo ao Estado aceitar suas condições para que tenha “em 

grande quantidade e em curto tempo, um mobiliário 

padronizado que corrobore para a expansão do ensino” (p. 81). 

Dentre os produtos protagonistas das Exposições destacam-se 

os objetos e o mobiliário escolar nas sessões das Exposições 
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Pedagógicas
30

, principalmente aqueles elaborados para atender 

às demandas do ensino primário, que se encontrava em fase de 

expansão e de institucionalização.  

Os produtos escolares ganharam espaço nas Exposições 

Pedagógicas, realizadas no interior das Exposições Universais, 

possivelmente por se tornarem representações simbólicas dos 

avanços educacionais conquistados pelos países e devido ao 

crescente interesse estatal no provimento material das escolas, 

o que levou a indústria a aumentar a oferta de artefatos 

educacionais modernos, sobretudo aos países europeus e aos 

Estados Unidos da América (SOUZA, 2007). Assim, como 

indica Kuhlmann Júnior (2001), a crescente demanda por 

produtos escolares ocorreu uma vez que a educação foi tomada 

como elemento constitutivo da sociedade moderna e, portanto, 

como “um dos alicerces da vida civilizada”, pois ela seria a 

“produtora do progresso” e, desse modo, do desenvolvimento 

econômico e social. 

 As sessões escolares, segundo Dittrich (2013) 

“possuíam certo número de elementos que se repetiram em 

todas as exposições sucessivas” (p. 215). Nesses espaços eram 

apresentadas as configurações físicas das instituições de 

ensino, fotografias, livros, manuais e objetos pedagógicos, que 

variavam desde “canetas a máquinas de calcular e quadros 

murais” (p. 215). Além dos artefatos escolares, eram 

difundidos pelas Exposições os considerados modernos 

métodos de ensino, por meio de sessões que apresentavam 

diversos trabalhos de alunos a fim de comprovar o sucesso de 

tais metodologias. 

                                                 
30

 Na Exposição Universal de Paris de 1855, foi idealizada uma sessão 

escolar, no entanto esta não foi realizada. A primeira sessão das Exposições 

Pedagógicas ocorreu na Exposição de 1862, na Inglaterra. Nela 

participaram 180 expositores da Inglaterra, França, Saxônia, Baviera, 

Wurtemberg, Áustria, Bélgica, Suíça, Rússia, Dinamarca, Suécia, Noruega, 

Itália e Portugal (PRIMEIRA EXPOSIÇÃO PEDAGOGICA, 1884).  
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 Conforme já foi indicado, as Exposições Universais 

foram consideradas eventos transnacionais, pois, além de 

atraírem o interesse do público em geral, eram frequentadas por 

profissionais de diferentes países, como funcionários dos 

ministérios de educação e professores de escolas públicas e 

privadas. Esses profissionais participavam dos eventos a fim de 

adquirir objetos, aprender novos conhecimentos e práticas, 

comparar os avanços educacionais dos seus respectivos países 

com outras nações e, por fim, iniciar colaborações 

internacionais. Desse modo, pode-se entender que as 

Exposições foram utilizadas como espaços em que os 

diferentes atores poderiam adaptar e institucionalizar os 

saberes estrangeiros, para diminuir os déficits identificados em 

seus próprios contextos institucionais (DITTRICH, 2013). 

 

3.4 A CONSTRUÇÃO DE UM PADRÃO DE DESIGN 

INTERNACIONAL 

  

Compreende-se que as Exposições Universais buscaram 

apresentar o que existia de melhor no seu tempo, o intuito era 

de se afirmar como locais de excelência e difusores de modelos 

referenciais, onde os países e indústrias poderiam demonstrar 

seus progressos. Devido ao grande número de pessoas e a 

presença de políticos, esses espaços foram considerados 

privilegiados para a divulgação e comércio. Nesse sentido, 

Alcântara (2014) busca apresentar os modelos de carteiras 

escolares que eram apresentadas nas Exposições, as quais, por 

estarem nesses espaços, eram consideradas os “mais 

modernos”, “avançados” e, portanto, “modelares”. Para fazê-lo 

a autora toma por base relatórios sobre as Exposições, nos 

quais localiza diversos modelos de carteiras, que contribuem 

para uma melhor visualização do perfil que estava sendo 

pretendido entre o final dos oitocentos e inicio dos novecentos. 

Essa reflexão se faz importante, uma vez que esses modelos 

inspiraram indústrias, dentre as quais, pode-se identificar a 
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Móveis CIMO, uma vez que é possível identificar semelhanças 

entre os modelos produzidos pela fábrica e os apresentados nas 

Exposições. 

 Por meio dos trabalhos de Alcântara foram analisados 

documentos das Exposições de 1867, realizada em Paris e da 

de Viena, realizada em 1873. No livro “Dictionnaire de 

Pédagogie et d‟instruction primaire”, datado de 1888, 

Ferdinand Buisson, então diretor do ensino primário francês, 

indica a necessidade do Estado prover as instituições de ensino 

com mobiliário adequado para que as crianças pudessem ler e 

escrever. De acordo com o diretor, muitas escolas 

apresentavam um mobiliário “miserável”, em que as carteiras 

não possuíam a altura correta, faltava encosto e não possuíam 

tinteiros. Além disso, Buisson destacou o atraso da França 

frente a outros países europeus com relação ao provimento de 

mobiliários de acordo com os preceitos modernos de ensino.  

 Ao analisar os trabalhos de Peyranne (2001) sobre as 

carteiras apresentadas nas Exposições, Alcântara (2014) indica 

que na Exposição Universal de 1867 foram apresentados 

mobiliários totalmente novos ao público. Os modelos que mais 

marcaram os presentes foram os provenientes dos Estados 

Unidos, com destaque para a mesa-banco fabricada em Illinois. 

Esse exemplar se caracterizava por possuir apenas um lugar, 

regulagem de altura e banco retrátil, técnicas e design que 

também foram adotados em carteiras fabricadas pela Móveis 

CIMO no Brasil, a partir da segunda década dos novecentos. 
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Figura 9: Mesa-banco americano (illinois) - 1867 

 
Fonte: Alcântara (2014, p. 87). 

 

 Outros modelos de carteiras também receberam 

destaque nessa Exposição, um desses foi o exemplar 

norueguês, que como característica, possuía um triângulo 

elevado diante da mesa, o qual poderia ser utilizado como um 

porta livros. No entanto, Peyranne (2001) afirma que esses não 

foram adquiridos pela França, pois os custos de fabricação 

seriam muito elevados. Diferentemente, o modelo inglês, 

denominado Windsor, era considerado funcional, mas sem 

inovações.  

A partir da Exposição de 1867, Peyranne chama a 

atenção para o aparecimento de um novo comércio através da 

compra de carteiras escolares estadunidenses pela Hachette et 

Cie, o qual se apoia na noção de que o espaço escolar deve 

passar a contar com mobiliários adequados, por isso os antigos 

passam a ser repudiados. Outro ponto interessante para o qual o 

autor chama a atenção é o crescimento do número de 

mobiliários franceses apresentados na Exposição de 1873, 

enquanto na de 1867 a França não expôs nenhum modelo, em 
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Viena foram 47 exemplares. No entanto, a maior parte dos 

produtos nas Exposições era de fabricação estadunidense. 
 

Figura 10: Modelos inglês (acima) e sueco de carteiras 

escolares 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alcântara (2014, p. 88-89). 

 

A partir da Exposição de 1873, em Viena, com a 

entrada da França no mercado de móveis para a escola, 

Buisson chama a atenção para o fortalecimento de uma 

concorrência internacional no setor, pois até então as fábricas 

estadunidenses vinham apresentando um maior número de 
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exemplares e inovações. Para o autor, a concorrência francesa 

não ocorreu apenas pelo fornecimento de carteiras escolares, 

mas também em propostas, conceitos e na abertura do seu 

mercado consumidor, uma vez que o Estado da França passou 

a adquirir um maior número de mobiliários.  

 Dentre as carteiras escolares apresentadas na Exposição 

de Viena, identificadas por Alcântara (2014), destaca-se que os 

modelos buscam fornecer soluções para atender os preceitos 

higienistas e, muitas vezes, trazem inovações para aumentar a 

sua competitividade. O mobiliário francês com o sistema 

Cardot, por exemplo, possuía encosto móvel, para que o 

mesmo, enquanto abaixado, pudesse servir como banco para as 

crianças durante a recreação. Diferentemente, quando o 

encosto estava levantado, o banco poderia ser utilizado para a 

alimentação. O intuito aqui era fazer desse exemplar um 

mobiliário que estivesse adequado às diferentes práticas 

desenvolvidas na escola.  

 

Figura 11: Sistema Cardot adotado em mobiliários escolares 

 

 
Fonte: Alcântara (2014, p. 92). 

 

 Outro modelo apresentado na Exposição que chama a 

atenção é a carteira estadunidense Andrew, a qual possui uma 

base de ferro, mesa integrada ao banco retrátil, um tinteiro e 
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uma gaveta fechada por uma grade. Alcântara (2014) também 

destaca uma carteira escolar produzida pela “The National 

School Furniture C.” com sede em Nova Iorque. Esse exemplar 

apresentado também detinha a tecnologia do banco retrátil e 

um design que buscava privilegiar o conforto. De acordo com 

os relatos de Peyranne, os móveis provenientes dos Estados 

Unidos eram reconhecidos pela alta qualidade e beleza. 
 

Figura 12: Sistema Andrew (esquerda) e Stevens (direita) 

 
Fonte: Alcântara (2014, p. 93). 

 

 Por meio dos dados dos relatórios de Peyranne e 

Buisson, Alcântara (2014) indica que a existência de uma 

grande quantidade de expositores de móveis escolares nas 

exposições de Paris e Viena contribui para identificar o 

mercado escolar como um setor que vinha ganhando destaque a 

partir das últimas décadas do século XIX. Com a expansão e 

institucionalização da escola moderna, a qual demandava uma 

grande quantidade de artefatos, os documentos apresentados 

pela autora sinalizam que as fábricas do período buscaram 

desenvolver novos modelos e soluções para as escolas. Por sua 

vez, a apresentação desses produtos nas exposições tinha o 
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intuito de divulgar os inventos, para assim conquistar novos 

consumidores.  

 A investigação acerca dos modelos apresentados nas 

Exposições e dos catálogos de empresas fornece indícios que 

os Estados Unidos estiveram na vanguarda da produção de 

móveis escolares entre o final do século XIX e início do século 

XX. Esse domínio estadunidense fez com que outros países 

buscassem estabelecer políticas que contribuíssem para que 

suas respectivas indústrias pudessem acompanhar o 

desenvolvimento do mercado escolar, o qual estava em 

processo de consolidação. Como um dos resultados desse 

processo, pode-se destacar o aumento do número de 

mobiliários para a escola apresentados nas exposições e a 

indicação de que, posteriormente, muitos foram adotados por 

instituições de ensino. Nesse sentido, a partir da busca das 

indústrias em conquistar novos clientes para seus produtos, 

Peyranne afirma que,  

 
Estas primeiras Exposições são muito 

inovadoras nos mobiliários apresentados. Cada 

país desejava ser referência neste domínio. Eles 

se copiavam, criticavam, concebiam, 

propunham claramente, tentavam vender. As 

várias honras e os prêmios distribuídos na 

Exposição de Viena traduzem o novo interesse 

em relação à carteira. De fato, mobiliário 

escolar é uma parte integrante da sociedade 

infantil escolarizada de meados do século XIX 

(PEYRANNE, 2001, p. 141 apud 

ALCÂNTARA, 2014, p. 109). 

 

 O trabalho de Raquel Xavier de Souza Castro (2009) 

fornece elementos sobre as carteiras escolares apresentadas na 

Exposição Internacional de Higiene de Bruxelas, realizada na 

Bélgica em 1876. A autora analisou relatórios de De Bargnaux, 

pois esses possuem informações sobre os modelos de móveis 

expostos no evento. Dentre as informações destaca a 
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preocupação de De Bargnaux em analisar as carteiras escolares 

sob o olhar higienista, pois o autor busca identificar por meio 

dos exemplares sugeridos pela Exposição, os que possuem a 

altura correta, para assim não prejudicar a saúde dos alunos. 

Visualizar esses modelos contribui para a identificação do 

modelo de carteira escolar que estava circulando nesses 

espaços e que, por sua vez, podem ter contribuído para a 

idealização de outros exemplares, devido à importância dada 

àquilo que era exposto nas exposições.  
 

Figura 13: Da esquerda para a direita – Modelo Bélgica, 

Luxemburgo, Paris e Alsácia 

 
Fonte: Castro (2009, p.79 ). 

 

3.5 A MÓVEIS CIMO NAS EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS 

 

Nas investigações sobre a Móveis CIMO foram 

encontrados alguns catálogos divulgados pela fábrica ao longo 

de sua trajetória. Ao analisar esses documentos, foi possível 

observar características da fábrica, como, por exemplo, as suas 

diferentes razões sociais e mudanças no design dos mobiliários 

fabricados. Os catálogos, além de serem estratégias de 

divulgação da empresa, consistiam-se em importantes 

ferramentas para que os consumidores pudessem conhecer os 

produtos fabricados. Neles constam imagens, preços e 

características técnicas, por exemplo.  

Dos catálogos investigados, foram identificadas 

diferenças entre os papéis utilizados, assim como as imagens, 

fontes e tamanhos das letras. Em alguns dos documentos 
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notam-se referências de que móveis fabricados pela CIMO 

foram premiados em Exposições, conforme apresenta a Figura 

14, caracterizando a preocupação da fábrica em vincular a 

premiação dos seus produtos com as Exposições das quais 

participou. 

 

Figura 14: Catálogo da Industrias Reunidas de Madeiras após 

os prêmios obtidos 

 

 
Fonte: Klostermann (2007). 

 

Sobre os móveis produzidos pela CIMO e premiados 

nas Exposições não foi possível identificar nos catálogos quais 

foram os produtos agraciados pelos respectivos júris. No 

entanto, em pesquisas realizadas no Arquivo Público de Rio 

Negrinho, foi possível identificar a presença e premiação em 

outros eventos, o que pode ser visto por meio do Diploma da 

Exposição Municipal de São Bento, realizada em 1923, em 

virtude das comemorações dos 50 anos da cidade. No 

documento, assinado pela comissão julgadora, a então A. Ehrl 

e Cia recebeu o diploma de primeira classe, pelo sortimento de 
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cadeiras de imbuia, bengala, tabuas de pinho para caixas e 

madeira vergada. Outro diploma localizado, embora não conste 

em nenhuma das páginas dos catálogos consultados da Móveis 

CIMO, é o da Feira Nacional de Indústrias de São Paulo de 

1940, a qual conferiu à Companhia M. Zipperer, a medalha de 

Ouro pela apresentação das poltronas para cinema e teatros. 

 

Figura 15: Diplomas da Exposição Municipal de São Bento de 

1923 e da Feira Nacional das Indústrias de São Paulo, datado 

de 1940 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIPLOMA (1923) e DIPLOMA (1940). Disponível em: Acervo do 

Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Na Exposição do Centenário da Independência do 

Brasil, realizada em 1922, segundo Santi (2013), a fábrica foi 

premiada com a medalha de ouro - Classe 13 e 14, com 

cadeiras para cinema, e classe 64, para Arthur Pfutzenreuter e 

Móveis Erhl & Cia. Na consulta realizada no Acervo da 

Fundação Biblioteca Nacional – Brasil localizou-se o livro da 

Exposição Internacional do Centenário da Independência 

“Relação, por grupos e classes, dos expositores segundo os 

boletins de adhesão recebidos”, publicado pela Papelaria-

Americana, Rio de Janeiro, em 1922. No documento, dentre as 

empresas premiadas de Santa Catarina, na “classe 64 – Móveis 
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baratos e móveis de luxo” aparece o nome da fábrica A. Ehrl & 

Cia., inscrita pelo boletim de adesão 362. No entanto, não 

havia indicações no livro sobre os móveis premiados na 

Exposição. Vale destacar que além da CIMO, outras 19 

empresas catarinenses receberam premiações nessa classe. 

Sobre a Exposição do Centenário da Independência em 

1922, Marly Silva da Motta (1992), indica que as festividades 

em torno dessa data buscam consolidar uma República ainda 

em afirmação. O palco foi o Rio de Janeiro, então sede do 

governo central, o qual para receber as comemorações do 

centenário, deveria ser modernizado de tal forma que pudesse 

ser símbolo da modernidade brasileira, centro gerador de 

progresso e de civilização. Processo que, segundo a autora, 

também “inferiu na natureza, destruiu uma área de ocupação 

antiga ligada a sólidas tradições de um passado, e transformou 

tudo isso num espaço que visava ser a expressão visual de 

valores e ideias garantidores do acesso da nação centenária ao 

século XX” (p.12).  

Dentro do programa de comemorações do centenário da 

independência, foi determinada, a partir do Decreto nº 4.175, 

de 11 de novembro de 1920, a realização de uma Exposição 

Nacional, que tinha como objetivo “dar testemunho do nosso 

grau de adiantamento e civilização nesses cem anos de vida 

política autônoma” (p. 9). Para Motta (1992) a intenção era 

abrir as portas do Brasil para o mundo, para que todos 

pudessem nos observar de perto, principalmente devido a um 

momento “chave de rearticulação da economia e da política em 

escala mundial” (p. 11). Seguindo a Exposição de Bruxelas, em 

1910, a Exposição Nacional foi organizada em sessões, as 

quais buscavam apresentar não apenas as raridades brasileiras, 

mas também inventos afinados com a modernidade. Dentre 

essas sessões, Kuhlmann Júnior (2001) lista vinte e duas: 

educação e ensino; instrumentos e processos gerais das letras, 

das ciências e das artes; material e processos gerais da 

mecânica; eletricidade; engenharia civil e meios de transporte; 
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agricultura; horticultura e arboricultura; florestas e colheitas; 

indústria alimentar; indústrias extrativas de origem mineral e 

metalurgia; decoração e mobiliário dos edifícios públicos e das 

habitações; fios, tecidos e vestuários; indústria química; 

indústrias diversas; economia social; higiene e assistência; 

ensino prático, instituições econômicas e trabalho manual da 

mulher; comércio; economia geral; estatística; forças de terra e 

mar e, por último, esportes. 

Com relação às documentações, tanto Motta (1992) 

quanto Kuhlmann Júnior (2001) ressaltam o grande número de 

publicações oficiais destinadas à divulgação da Exposição do 

centenário, o que permite observar não apenas os aspectos 

estéticos idealizados para o evento, como as grandes 

construções, por exemplo, mas também diversas raridades e 

produtos expostos. A preocupação com a publicidade do 

evento e os discursos do governo que buscavam a construção 

de um país moderno, expressa em muitos documentos, também 

serve como apoio para identificar que a Exposição do 

Centenário buscou afirmar uma imagem de modernidade para o 

país. A título de exemplo, a Figura 16 apresenta um souvenir 

que circulou no Centenário da Independência. 

 

Figura 16: Souvenir do Centenário da Independência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA (1922). Disponível em: 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional – Brasil. 
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A imagem do catálogo da CIMO apresentada 

anteriormente – Figura 14 indica que a fábrica também foi 

premiada com uma medalha de ouro na Exposição de Sevilha, 

Espanha, realizada em 1929. Quando comparada aos demais 

eventos que constam na mesma página, nota-se que a 

festividade espanhola é a única do período em que a CIMO foi 

premiada em um país estrangeiro. Para melhor compreender as 

características dessa Exposição, recorre-se aos trabalhos de 

Silvio de Abreu Filho (2010), que se dedicou à análises dos 

projetos urbanísticos da cidade. 

Segundo o autor, a Espanha organizou duas grandes 

Exposições Universais no mesmo ano; a Exposição Ibero-

Americana de Sevilha e a Exposição Internacional de 

Barcelona. Os dois eventos foram autônomos e 

complementares, uma vez que faziam parte da Exposición 

General Española de 1929. As duas festividades foram 

organizadas desde o início dos novecentos para “celebrar a 

permanência dos vínculos da metrópole com suas ex-colônias 

na América (Sevilha) e a inserção da Espanha industrial na 

Europa moderna (Barcelona)”. No entanto, o autor destaca que 

a Exposição de Sevilha acabou ficando em segundo plano, 

devido ao grande porte da Exposição de Barcelona, o que não 

retira sua importância, sobretudo pelo grande número de 

pessoas e intervenções urbanísticas realizadas na cidade. 

As duas Exposições foram organizadas com o intuito de 

promover uma série de mudanças urbanísticas e sociais na 

Espanha, que buscavam sua afirmação frente a outros países 

europeus, considerados na vanguarda do progresso. A 

organização de exposições, além de aumentar a visibilidade, 

poderia ampliar também o número de negócios, contribuindo 

dessa forma com o desenvolvimento econômico e urbano 

espanhol. Outro fator importante levantado por Abreu Filho 

(2010) é o retorno da autoestima e da imagem espanhola, a 

qual vinha sofrendo devido às perdas de territórios nos Estados 

Unidos e ao enfraquecimento de sua economia. Desse modo, a 
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estratégia de organizar duas exposições tinha como objetivo 

acirrar um “sentimento de retomada da identidade espanhola 

profunda, e do mito nacional através da riqueza das identidades 

regionais”, por outro lado, a intenção era “acelerar e 

demonstrar o desenvolvimento espanhol através do 

alinhamento à Europa industrial moderna” (p. 29-30).  

Ainda de acordo com Abreu Filho (2010), a Exposição 

Ibero-Americana foi aberta em 9 de maio de 1929, com o tema 

“Indústria, arte, História e Comércio” na presença de mais de 

cem mil pessoas. O encerramento se deu no dia 21 de junho de 

1930 e durante os dias do evento contou com a presença de 

mais de dois milhões de pessoas, quase dez vezes a população 

da cidade na época. O Brasil e o México foram os primeiros 

países a confirmar presença, por isso receberam os melhores 

terrenos, localizados no perímetro principal da cidade. Além 

desses participaram delegações de Portugal, Peru, Chile, 

Uruguai, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Argentina, 

Colômbia, Marrocos e a África Espanhola.  

Em busca de outras informações sobre a Exposição de 

Sevilha de 1929, foi localizado na Biblioteca Nacional da 

Espanha, o “Álbum dedicado a lá Exposición Ibero-Americana 

de Sevilla”, publicado em 1929. Nele constam imagens da 

Exposição, assim como informações de cada país participante. 

No espaço reservado para o Brasil, o país é apresentado como 

uma das nações mais ricas do mundo em recursos naturais e 

são destacadas sua grande capacidade hídrica e a floresta 

Amazônica. Sobre a economia, há uma lista com os principais 

produtos de exportação – algodão, cacau, arroz, açúcar e o 

café, que representa 70% do total. Ademais é destacado no fim 

do documento o progresso industrial e comercial do Brasil que, 

“a partir de sua riqueza extraordinária, os quais parecem 

intermináveis, asseguram ao país um brilhante progresso no 

mundo da economia” (p.31). O entusiasmo nas palavras sobre 

o Brasil indica também que as Exposições foram espaços de 

autoafirmação e divulgação dos países, que utilizavam esses 
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locais para “vender aquilo que existia de melhor” em suas 

economias, assim como de se mostrarem como países 

modernos. A Figura 17 apresenta uma imagem oficial da 

Exposição de Sevilha de 1929, assim como fotos do Brasil 

elaboradas na época. 
 

Figura 17: Álbum da Exposição Ibero-americana de Sevilha de 

1929 

 

 
Fonte: IBEROAMÉRICA (1929). Disponível em: Acervo da Biblioteca 

Nacional da Espanha. 

 

Os estudos realizados sobre as Exposições do 

Centenário da Independência do Brasil (1992) e a Exposição de 

Sevilha (1929) demonstram a grandiosidade que essas 

festividades alcançaram, seja pelo número de pessoas que 

participaram ou pela quantidade de recursos investidos nas 

construções de grandes edifícios a fim de tornar suas 

respectivas cidades modernas. É preciso ressaltar também, 

assim como destacou Motta (1992), que esse processo tenha 

possuído um caráter perverso, uma vez que se adentrou em 
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zonas ambientais e para “limpar a cidade”, expulsou moradores 

de suas localidades sem contrapartida. Ações essas que 

reforçam objetivo didático das Exposições, que era de exibir as 

potencialidades de um mundo moderno, capitalista, baseado na 

ciência e na instrução. 

Desse modo, ao identificar que a CIMO esteve presente 

nesses espaços, apresentando e divulgando seus produtos, 

passa-se a refletir como e se a participação nesses eventos pode 

ter contribuído para alterações no processo produtivo da 

fábrica. A partir dos estudos de Santi (2013), foi possível 

perceber que a CIMO estabeleceu diversas interações 

internacionais para aprender novos conhecimentos, técnicas e 

designs com o intuito de atender às demandas mobiliárias do 

Brasil e da América do Sul, principalmente com relação à 

fabricação de poltronas, cadeiras e carteiras escolares
31

. Nas 

pesquisas realizadas no Arquivo Público de Rio Negrinho para 

a produção deste trabalho, foi encontrado o passaporte de Jorge 

Zipperer que apresenta diversos carimbos que atestam a 

entrada em países europeus. Segundo Santi (2013), baseada nos 

diários de Martin Zipperer (1972), a técnica austríaca de 

amarração de arcos, muito utilizada pela CIMO no processo de 

fabricação das cadeiras, foi desenvolvida a partir dos 

conhecimentos austríacos, além disso a fábrica importou 

máquinas e equipamentos da Alemanha. 

Ao analisar os móveis produzidos e divulgados nos 

diferentes catálogos da fábrica, foi possível constatar um 

aumento da variedade de produtos ofertados pela CIMO, assim 

como modificações e aperfeiçoamentos, possivelmente 

realizados como consequência do desenvolvimento produtivo, 

apontado por Henkels (2007) e Santi (2013), e das novas 

                                                 
31

 Em seus trabalhos, Santi (2013, p. 147) destaca que a Móveis CIMO 

estabeleceu relações com a Alemanha para “conhecer o processo de 

fabricação do compensado e adquirir o maquinismo necessário para 

instalação de uma fábrica em Rio Negrinho. [...] Lá estudou a fabricação do 

compensado e adquiriu uma máquina descascadeira”.   
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exigências do mercado, as quais eram influenciadas também 

pelos produtos e metodologias apresentados nas Exposições 

Universais. 

Para melhor identificar como a participação da Móveis 

CIMO nas Exposições Universais pode ter contribuído para 

alterações no design idealizado para seus mobiliários, optou-se 

por comparar os modelos de móveis escolares produzidos pela 

fábrica com o que estava sendo exposto no interior das 

exposições. Por meio das fontes localizadas nos arquivos, 

pode-se perceber que a Móveis CIMO buscou adequar seus 

produtos aos modelos e aos preceitos modernos divulgados 

pelas Exposições, demonstrando assim, ainda que 

indiretamente, uma relação entre a fábrica e um modelo 

difundido internacionalmente.  

A partir da grande repercussão das exposições na 

sociedade, a participação nas nesses eventos tinham também 

como intuito ampliar o marketing da Móveis CIMO, assim 

como o de conquistar novos mercados e conhecer novas 

tendências, que poderiam afetar a idealização dos seus 

mobiliários. Devido à significativa oferta de artefatos 

apresentados nas Exposições, estes espaços passaram a se 

constituir em um refinamento das estratégias capitalistas, pois 

os industriais entendiam-nas como locais apropriados para 

trocar conhecimentos e divulgar novos produtos, propiciando 

assim a conquista de novos mercados. 

Por outro lado, a apresentação nos catálogos das 

premiações recebidas pela Móveis CIMO nas Exposições, vem 

a colaborar com o entendimento de que a fábrica buscou 

“certificados internacionais de qualidade”, os quais vinculavam 

o mobiliário produzido com a excelência do período. No 

entanto, para que as empresas pudessem ser premiadas nas 

exposições, o mobiliário exposto deveria estar em consonância 

com os preceitos divulgados nesses eventos, em outras 

palavras, as inovações deveriam atender a um determinado 

modelo proposto e aceito internacionalmente, o que direcionou 



118 

 

 

as fábricas a atenderem as demandas sinalizadas pelas 

exposições.  
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4 O MOBILIÁRIO ESCOLAR EM CONSONÂNCIA 

COM UMA CIRCULAÇÃO DE IDEIAS PEDAGÓGICAS 

 
Na busca por desenvolver uma história econômica da 

escola catarinense a partir de reflexões que tenham como foco 

a materialidade escolar, esta investigação toma as fontes 

materiais como “aspectos significativos do projeto educativo” 

por contribuírem “para que a instituição escolar cumprisse (e 

cumpra) sua tarefa de instruir/educar/moralizar/civilizar” 

(GASPAR DA SILVA & PETRY, 2012, p. 20). Portanto, na 

esteira dos trabalhos das autoras, o intuito aqui é o de 

problematizar a inserção dos materiais escolares e seus usos, 

uma vez que esses podem fornecer sinais e vestígios de práticas 

e condutas de um determinado período.  

Nesse sentido, os estudos do campo da História da 

Educação, mais precisamente da cultura material escolar, vêm 

buscando desenvolver nos anos recentes outros referenciais 

teóricos e metodológicos que possam colaborar para os debates 

da área, pois as perspectivas que privilegiam o enfoque aos 

artefatos da escola têm se mostrado ferramentas com grande 

potencial para contribuir com explicações e problematizações 

para os fenômenos da educação. Pela devida importância que a 

materialidade escolar tem tomado, notam-se movimentos de 

incentivo à criação de salvaguardas e “lugares de memória” 

capazes de proteger e conservar os objetos da escola 

(BENCOSTTA, 2013). 

No entanto, Gaspar da Silva & Petry (2013) ao 

analisarem as produções articuladas a Sociedade Brasileira de 

História da Educação – SBHE, a partir dos seus dois principais 

canais de divulgação
32

 os Congressos e a Revista Brasileira de 

História da Educação, identificaram uma produção bastante 

                                                 
32

 As autoras analisaram os cinco primeiros Congressos Brasileiro de 

História da Educação e os artigos publicados entre 2009 e 2011 na Revista 

Brasileira de História da Educação. 
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tímida no que se refere ao estudo dos objetos e seus usos. Além 

disso, destacam que muitos autores citam em seus trabalhos 

objetos e mobiliários utilizados nas escolas, todavia, não os 

utilizam como tema central de investigação.  

Essa “ausência” identificada pelas autoras demonstra, 

ainda que indiretamente, a potencialidade do crescimento de 

abordagens que as pesquisas brasileiras, no âmbito da cultura 

material escolar, podem alcançar. Desse modo, este capítulo 

visa atender parte dessa demanda de estudos, tomando como 

base o mobiliário escolar, o qual, conforme vem sendo 

apresentado ao longo desse texto, contribui para 

desdobramentos a partir da leitura de uma cultura material, 

para a visualização de investimentos realizados em torno da 

escola e não apenas no âmbito pedagógico. 

Compreende-se que, com a expansão da escola 

moderna, de massa e obrigatória, a indústria passou a ver a 

educação como um serviço lucrativo, uma vez que, atrelada às 

retóricas e aos preceitos modernos do período, a instituição 

escolar demandava uma grande quantidade de artefatos. Desse 

modo, entende-se que a indústria não só fabricou, mas também 

desenvolveu e idealizou novos desenhos e tecnologias.  

A estratégia escolhida é a de, por meio dos catálogos da 

Móveis CIMO, localizar e analisar mobiliários produzidos para 

atender às demandas da escola – poltronas, armários, carteiras, 

cadeiras, sofás. Essa escolha se sustenta na compreensão de 

que os documentos tomados aqui como fontes podem 

contribuir para informar sobre um tipo de circulação de ideias 

pedagógicas, por isso, optou-se por comparar os inventos 

fabricados pela CIMO com outros produzidos por empresas 

situadas em países considerados na vanguarda do progresso: 

Inglaterra, Estados Unidos e a França. O método adotado será o 

de analisar os catálogos da fábrica inglesa Geo. M. Hammer & 

Co., da estadunidense “The Columbia School” e da francesa 
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“Maison Deyrolle” para buscar semelhanças e diferenças com 

os móveis comercializados pela Móveis CIMO
33

. 

Compreende-se que os documentos elaborados pela 

indústria e o Estado, assim como os objetos da escola, 

constituem-se em um “patrimônio histórico-educativo” 

(ESCOLANO BENITO, 2012) pelo qual é possível identificar 

sinais de circulação de ideias pedagógicas. Conforme vem 

sendo apresentado ao longo do texto, esse entendimento apoia-

se em um conjunto de investigações que entendem a circulação 

de um modelo ideal como indiciário da “difusão mundial da 

escola” (NÓVOA & SCHWRIWER, 2000).  

Cabe ressaltar que devido a diferentes culturas políticas 

e a fatores de ordem econômica, por exemplo, os modelos de 

escolas implementados, assim como os objetos idealizados 

podem ter sofrido alterações, no entanto as pesquisas vêm 

demonstrando que mesmo com essas “adaptações locais”, 

existem muitos aspectos que se assemelham, provavelmente 

devido à circulação de ideias. Identificar essas mudanças e 

permanências também é um dos intuitos desta investigação. 

Na segunda parte desse capítulo, busca-se aprofundar os 

estudos sobre as relações em torno da tríade indústria, escola e 

Estado, articulando-os com outras áreas do conhecimento. Ao 

tomar os objetos escolares como elementos que possibilitam 

refletir sobre a construção de uma cultura escolar, ou de 

culturas escolares, serão analisadas transações comerciais 

realizadas pela Móveis CIMO com o Estado. Os investimentos 

buscam ampliar análise para além das características físicas dos 

objetos, no intuito de problematizar demais aspectos que 

envolvem o provimento material das escolas públicas.  

                                                 
33

 Os Catálogos da fábrica inglesa Geo. M. Hammer & Co., da 

estadunidense “The Columbia School” e da francesa “Maison Deyrolle” 

integram o acervo do “Museu Pedagogico „José Pedro Varela‟” com sede 

em Montevidéu e foram localizados e fotografados por Vera Gaspar durante 

atividades de estágio pós-doutoral que contou com apoio financeiro do 

CNPq. 
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Ao entender o mobiliário escolar como um produto que 

circula entre saberes, indica-se também que esse pode ser 

pensado como uma tecnologia da escola, a qual carregava 

consigo, ainda que indiretamente, uma promessa de 

modernização. Ao tomar esse exemplo para refletir sobre os 

investimentos que têm sido realizados na escola 

contemporânea, acredita-se que o aprofundamento dessa 

temática possa contribuir para potencializar debates e 

produções em torno da ideia da construção de uma 

modernização da educação a partir do provimento de materiais. 

A partir da identificação dos mobiliários comercializados, 

pode-se formar uma ideia da tipologia, design, qualidade e 

objetivos pretendidos para as instituições escolares, 

contribuindo assim com reflexões que visem problematizar 

aspectos econômicos, políticos e pedagógicos que se fazem 

presentes em torno da escola e na sua materialidade.  
 

4.1 UMA CIRCULAÇÃO DE IDEIAS POR MEIO DOS 

CATÁLOGOS 

 

 Durante a pesquisa, buscou-se localizar em catálogos da 

fábrica Móveis CIMO os mobiliários escolares produzidos. 

Para isso, foram realizados investimentos no acervo do 

Arquivo Público de Rio Negrinho, assim como em produções 

que têm como foco a Móveis CIMO. A partir dessas 

investigações, foi possível identificar diversos mobiliários 

produzidos para atender o mercado escolar, no entanto, nem 

todos foram identificados nos catálogos como “produtos 

escolares”, por isso o cruzamento com as informações obtidas a 

partir das pesquisas nos acervos de escolas contribuiu para a 

localização e a identificação desses exemplares. Ressalta-se 

que, diferentemente das empresas estrangeiras Geo. M. 

Hammer & Co., The Columbia School e a Maison Deyrolle 

não foi localizado um catálogo específico para atender o 

mercado escolar produzido pela Móveis CIMO. No entanto, 
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essa ausência não é suficiente para atestar que a empresa 

tivesse um interesse menor no setor educacional, pois os dados 

levantados demonstram que a fábrica idealizou, produziu e 

comercializou diversos mobiliários para a escola.  

 Inspirado pelos trabalhos de Joaquim Manuel Fernandes 

de Carvalho (2004), pretende-se aqui apresentar um conjunto 

de móveis produzidos pela Móveis CIMO. Ao apresentar os 

mobiliários da CIMO, busca-se enriquecer com imagens os 

produtos fabricados pela empresa Espera-se também 

proporcionar maiores informações sobre o mobiliário 

fabricado, suas características físicas, design, conceitos 

ergonômicos e higiênicos, os quais são compreendidos como 

saberes que estavam em consonância com um modelo ideal de 

escola
34

. 

A partir das imagens dos catálogos, percebe-se que o 

mobiliário produzido pela CIMO ao longo de sua trajetória 

apresentava uma tecnologia avançada e estava em consonância 

com preceitos ergonômicos do período, os quais buscavam por 

móveis confortáveis e adequados para o ensino. Além disso, o 

cuidado com a estética era um dos requisitos necessários, pois 

esses móveis visavam atender um nicho de mercado que vinha 

solicitando e valorizando mobiliários cada vez mais 

sofisticados (FERBER, KINCHESCKI, SOUSA, 2013).  

Na análise dos catálogos das fábricas Móveis CIMO, 

Geo. M. Hammer & Co., The Columbia School e a Maison 

Deyrolle, identifica-se que não foram elaborados no mesmo 

ano; eles possuem, respectivamente, as seguintes datas de 

publicação: entre 1932 a 1944
35

, 1893, 1912 e 1924. Mesmo 

produzidos em períodos diferentes, os catálogos e os 

                                                 
34

 No Apêndice desse trabalho serão apresentados os mobiliários escolares 

fabricados pela Móveis CIMO ao longo de sua trajetória. 
35

 Não foi possível determinar o ano em que o catálogo da Móveis CIMO 

foi elaborado, uma vez que esse não possuía uma data. Desse modo, o 

período de 1932 a 1944 foi estabelecido a partir da razão social da empresa, 

que estava exposta no documento.  
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mobiliários neles representados, apresentam indícios de ideias 

em comum, que aparentam ter permanecido em evidência por 

várias décadas.  

Apesar de perceber uma circulação de ideias 

pedagógicas por meio dos catálogos, não se compreende aqui 

que essa tenha ocorrido como um movimento linear, ou seja, 

que os modelos de escolas e artefatos tenham sido difundidos 

ao mesmo tempo ao redor no mundo. Diferentemente, entende-

se que esse processo foi introduzido nos diferentes países, 

muitas vezes, em momentos distintos e, inclusive, sofreram 

modificações conforme as características políticas, sociais e 

econômicas locais.  

 Ao analisar o catálogo dos mobiliários escolares 

produzidos pela fábrica estadunidense “The Columbia School” 

– Figura 18, nota-se, logo na primeira página, a preocupação 

em vincular seus produtos com os preceitos higienistas do 

período. Primeiramente porque a capa apresenta uma imagem 

com três carteiras perfeitamente ajustadas às diferentes alturas 

dos alunos, o que demonstra que a empresa buscava divulgar a 

ideia de que seus mobiliários poderiam se ajustar aos corpos 

dos estudantes. Para ressaltar a mensagem dessa imagem, a 

frase “Comfort, adjustability, individuality, durability”, em 

destaque na capa, remete ao mobiliário fabricado pela 

Columbia School à ideia de um artefato confortável, de alta 

durabilidade, com assentos individuais e passíveis de ajustes.  
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Figura 18: Capa do catálogo da The Columbia School 
  

 
Fonte: COLUMBIA SCHOOL (1912). Disponível em: Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 No interior desse catálogo é possível identificar uma 

série de produtos fabricados pela empresa, como carteiras, 

escrivaninhas, quadros-negros, poltronas, cadeiras, armários, 

globos terrestres, cesto de lixo, canetas, balanças, réguas, 
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apagadores, etc. Além das imagens, são apresentadas também 

as definições técnicas dos produtos, dimensões, valores e, em 

alguns mobiliários como a carteira escolar, consta um pequeno 

texto, apresentando os diferenciais de seus modelos e suas 

soluções para os problemas de postura.  

Ao comparar os catálogos da empresa The Columbia 

School com o da Móveis CIMO, identifica-se que a empresa 

brasileira apresenta mensagens curtas, que visam relacionar 

seus produtos aos preceitos higiênicos, no entanto, poucas 

informações técnicas são expostas. Por outro lado, também 

nota-se uma diferença com relação ao número de artefatos 

fabricados pelas empresas; enquanto a fábrica estadunidense 

produz uma grande variedade de artefatos escolares, que 

variam desde mobiliários a objetos pequenos, a Móveis CIMO, 

para atender o mercado escolar, concentrou suas atividades na 

produção de móveis de madeira. Essa diferença pode ser 

explicada, pois a The Columbia School também utilizava como 

matéria prima o aço e o plástico, o que dava à empresa a 

possibilidade de fabricar um maior número de produtos. Nesse 

sentido, o próprio catálogo da fábrica indica que a firma 

possuía uma faixa de cobertura de produtos maior do que 

qualquer concorrente.  
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Figura 19: Catálogos das fábricas Móveis CIMO, Geo M. 

Hammer, The Columbia School e Mayson Deyrolle.  

 

Móveis CIMO (1932 a 1944) 
Geo. M. Hammer & Co. 

(1893) 

  
The Columbia School (1912) Maison Deyrolle (1924) 

  
Fonte: KLOSTERMANN (2007); GEO. M. HAMMMER (1893); 

COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON DEYROLLE (1924). 

Disponível em: Arquivo público de Rio Negrinho e no Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 O catálogo de móveis para “escolas, faculdades e 

igrejas” da fábrica inglesa “Geo. M. Hammer & Co.” também 

apresenta muitas informações sobre os produtos. Pode-se notar, 

a partir dos exemplares apresentados no interior do catálogo, 

que a firma tinha como especialidade a fabricação de móveis e 

não de pequenos objetos. Em todos os itens expostos aos 

consumidores, consta um pequeno texto explicando as 

características dos produtos, assim como suas funções, 

dimensões e diferenciais. O que chama a atenção nesse 

catálogo é a preocupação da Geo. M. Hammer & Co. em 

apresentar o nome e especificações das suas patentes. Por meio 
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dos estudos sobre as Exposições Universais, arrisca-se afirmar 

que a empresa poderia ter essa prática como uma medida de 

precaução, uma vez que no final do século XIX as fábricas 

inglesas tinham receio em apresentar seus produtos, uma vez 

que essas não queriam que outras firmas copiassem as suas 

invenções. As patentes, nesse contexto, serviram como medida 

de proteção e contribuíram para que o número de fábricas nas 

exposições aumentasse. 

 O catálogo francês, da Fils D‟èmile Deyrolle, sobre 

“mobiliário e materiais escolares”, datado de 1924, apresenta 

características semelhantes ao catálogo da empresa inglesa. O 

exemplar da França está divido em sessões, na primeira são 

apresentados os mobiliários (carteiras, escrivaninhas, 

armários), já na segunda estão expostos os materiais de ensino, 

como quadros, objetos para o estudo de Física, Química e 

História Natural. O foco das descrições está em apresentar as 

especificações técnicas e as especificidades dos produtos. A 

título de exemplo, pode-se citar um dos quadros-negros 

apresentados pela empresa retratado abaixo. 
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Figura 20: Quadros-negros fabricados pela Mayson Deyrolle 

 

 
Fonte: MAISON DEYROLLE (1924). Disponível em: Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 Como pode-se observar, um dos modelos de quadro-

negro produzidos pela Maison Deyrolle contém uma partitura 

para que os alunos pudessem completar as notas musicais. Em 

outro exemplar, as linhas estão cruzadas na vertical e 

horizontal, possivelmente para auxiliar alunos e professores no 

ensino de matemática. Diferentemente, no terceiro modelo 

apresentado, existe a possibilidade de utilizar ambas as 

características, uma vez que o quadro-negro pode ser aberto, 

deixando-o sem linhas no espaço central, enquanto “fechado”, 

as linhas reaparecem.  

 Conforme já anunciado, os produtos escolares da 

Móveis CIMO não estão contidos em um catálogo 
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especializado, com a função clara de atender apenas o mercado 

escolar. No entanto, os mobiliários apresentados, como por 

exemplo, cadeiras, escrivaninhas, porta-chapéus, mesas, 

poltronas, carteiras e cestos de lixo também atendem as 

demandas de instituições escolares. No interior desse catálogo, 

existem pequenas frases e títulos, ao lado das imagens dos 

produtos, que buscam indicar qual a função dos móveis aos 

consumidores. Indicações como “mobília para escritório”, 

“poltronas com armações para estofar”, “mesas para máquinas 

de escrever”, “carteiras com assentos e encostos de madeira 

compensada – modelos extra-higiênicos adaptando-se ao corpo 

dos alunos”, “mesas para escritório” e “poltronas para salas de 

conferência com braços para escrever” têm como função 

chamar a atenção dos consumidores para os produtos e, muitas 

vezes, de vinculá-los aos preceitos higiênicos.  
 

Figura 21: Exemplos de imagens e textos nos catálogos da 

Móveis CIMO 
 

 
Fonte: Klostermann (2007) 

 



131 

 

 

 Desse modo, compreende-se que, mesmo que o 

catálogo não aparente possuir uma função explícita para 

atender apenas ao mercado escolar, esse foi organizado de 

forma que os produtos que a escola demandava estivessem 

presentes todos em um mesmo material. Talvez, o intuito da 

CIMO fosse utilizar esse mesmo catálogo em diferentes 

mercados, uma vez que contém móveis que poderiam atender 

tanto as escolas, como escritórios e repartições públicas.  

 Na busca por indícios de uma circulação de ideias 

pedagógicas por meio dos catálogos pesquisados, foram 

analisados diferentes tipologias de mobiliários escolares 

fabricados pelas empresas Móveis CIMO, Geo. M. Hammer & 

Co., The Columbia School e a Maison Deyrolle. Para essa 

tarefa, foram escolhidos os mobiliários que mais apareciam nos 

catálogos, como as poltronas, cadeiras e sofás; os armários-

museus; escrivaninhas; quadros-negros; e as carteiras 

escolares. Essa escolha se sustenta na ideia de que modelos 

ideais de artefatos e escolas foram difundidos em diferentes 

regiões, os quais influenciaram a idealização e a fabricação de 

produtos para o mercado escolar. Com as imagens abaixo 

buscou-se, a partir de um exemplar do mobiliário, identificar 

semelhanças e diferenças entre os produzidos pela CIMO e 

aqueles desenvolvidos por empresas localizadas em países 

considerados na vanguarda do progresso – Estados Unidos, 

Inglaterra e França. 
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4.1.1 Os armários-museus 
 

Figura 22: Armários-museus fabricados pelas empresas Móveis 

CIMO, Geo. M Hammer & Co., The Columbia School e 

Maison Deyrolle 

 

Móveis CIMO (1932 a 

1954) 

Geo. M. Hammer & Co. 

(1893) 

  
The Columbia School 

(1912) 
Maison Deyrolle (1924) 

  

Fonte: KLOSTERMANN (2007); GEO. M. HAMMMER (1893); 

COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON DEYROLLE (1924). 

Disponível em: Arquivo público de Rio Negrinho e no Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 Os armários-museus correspondem a um móvel que tem 

como função armazenar “coleções de objetos para as lições de 

coisas, que também pode ser nomeado de museu escolar” 

(PETRY, 2013, p. 35). Para Marilia Petry, esse modelo de 

mobiliário, caracterizado como um armário de madeira e portas 

envidraçadas, foi utilizado em diversas escolas ao longo dos 



133 

 

 

novecentos e, dependendo do uso poderia assumir a função de 

museu. Esse exemplar passou a ser considerado um mobiliário 

fundamental para a escola moderna, uma vez que seria o 

responsável por armazenar e expor os objetos que vinham 

adentrando no universo escolar
36

. 

 A partir da investigação dos catálogos das indústrias, 

pode-se perceber que essas buscaram atender demandas das 

escolas por armários-museus, devido ao grande número de 

modelos apresentados aos seus consumidores. Destaca-se que 

as fábricas, embora estivessem em regiões diferentes, 

compartilharam de um design ideal, o qual contribuiu para a 

idealização de seus mobiliários. Ao analisar mais precisamente 

o design e as características dos armários-museus, nota-se que 

esses estavam em consonância com os preceitos pedagógicos 

apresentados por Petry (2013) e que possuíam muitas 

semelhanças entre si. A partir das datas dos catálogos, entende-

se que esse modelo de armário-museu circulou por pelo menos 

seis décadas. Nesse sentido, Maria Helena Camara Bastos 

(2002) indica que as Exposições Internacionais e o contato com 

publicações estrangeiras contribuíram para a circulação no 

Brasil da concepção de um museu pedagógico, o qual era 

representado como um das modernidades na educação do país.  

 

4.1.2 Cadeiras e poltronas 
 

 Cadeiras e poltronas também eram mobiliários muito 

utilizados pelas escolas. Como um primeiro indício, pode-se 

citar os próprios catálogos das empresas pesquisadas: em todos 

são apresentados uma grande variedade de modelos, com 

                                                 
36

 Para aprofundar os estudos sobre museus escolares, sugere-se a 

dissertação de mestrado de Marília Gabriela Petry, intitulada “Da recolha à 

exposição: a constituição de museus escolares em escolas públicas 

primárias de Santa Catarina (Brasil – 1911 a 1952)”, defendida no Programa 

de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina 

PPGE/UDESC, no ano de 2013. 
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diferentes funções, designs e tecnologias, o que induz a pensar 

que as fábricas buscavam atender a uma demanda. 

 

Figura 23: Cadeiras e poltronas fabricadas pelas empresas 

Móveis CIMO, Geo. M Hammer & Co., The Columbia School 

e Maison Deyrolle 

 

Móveis CIMO (1932 a 

1954) 

Geo. M. Hammer & Co. 

(1893) 

  

The Columbia School 

(1912) 
Maison Deyrolle (1924) 

 

 

Fonte: KLOSTERMANN (2007); GEO. M. HAMMMER (1893); 

COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON DEYROLLE (1924). 

Disponível em: Arquivo público de Rio Negrinho e no Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 Outro sinal que indica a utilização de cadeiras e 

poltronas pelas escolas pode ser encontrado em acervos de 

instituições como a Escola de Educação Básica Professora 

Marta Tavares, localizada em Rio Negrinho - SC e o Colégio 
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Estadual do Paraná, situado em Curitiba – PR, nos quais se 

localizou um grande número de cadeiras e poltronas. Além 

disso, colaborando com esse entendimento, também se pode 

citar os editais de compra de mobiliários elaborados pelo 

Estado catarinense, os quais requeriam cadeiras e poltronas 

para o uso das escolas públicas.  

 A partir dos modelos apresentados pelos catálogos, 

destaca-se que tanto as cadeiras como as poltronas têm um 

design que busca maior conforto. Essa característica pode ser 

identificada a partir das curvaturas no assento e no encosto. Ao 

observar os catálogos das Geo. M. Hammer & Co. e Maison 

Deyrolle, por exemplo, localizou-se modelos de cadeiras que se 

assemelham tanto no design, quanto na técnica utilizada para a 

sustentação do produto. Diferentemente, a Móveis CIMO e a 

The Columbia School apresentam uma maior variedade de 

poltronas em seus catálogos, as quais, pelas pesquisas 

realizadas, eram mais utilizadas em salas administrativas, por 

professores e diretores. Inclusive, na Escola de Educação 

Básica Professora Marta Tavares foi possível localizar, em seu 

acervo, uma poltrona fabricada pela Móveis CIMO a qual, de 

acordo com os relatos de funcionários, era utilizada por um 

diretor da escola. Com o cruzamento de dados com os 

catálogos da fábrica, acredita-se que esse mobiliário era o 

exemplar n. 205.  
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Figura 24: Poltrona N. 205 fabricada pela Móveis CIMO 

 

 
 

Fonte: Acervo do autor. Disponível em: Acervo da E.E.B. Professora Marta 

Tavares.  

 

4.1.3 Quadro-negro  

 

 Para Valdeniza Maria Lopes da Barra (2013) a 

produção da sala de aula como um espaço escolar moderno é 

constituída a partir da intenção de difundir o ensino da escrita e 

da leitura para as classes mais populares. Dentre os diversos 

mobiliários desenvolvidos para atender as demandas desse 

modelo de escola, o quadro-negro se tornou um dos mais 

populares. De acordo com os trabalhos da autora, o quadro-

negro teria surgido entre o final dos oitocentos e inicio dos 

novecentos e está diretamente ligado à concepção do ensino 

moderno, coletivo e simultâneo. Sua entrada no cenário escolar 

também foi motivada por interesses econômicos, uma vez que 

auxiliava o ensino de um maior número de alunos. A partir 

desse mobiliário, poderia ser possível ensinar os alunos a ler e 

escrever ao mesmo tempo, além de possibilitar a visão das 

informações para um grande número de pessoas.  
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Bastos (2005), por sua vez, indica que o quadro-negro 

já foi preto, passou a ser verde e, agora, está se tornando 

branco. Para a autora, esse mobiliário tem uma especial 

centralidade na sala de aula, uma vez que pode substituir a 

necessidade de utilização de manuais pedagógicos e possibilita 

a utilização de outros recursos visuais para a aprendizagem. 

Bastos (2005) também sinaliza que a entrada do quadro-negro 

na escola possibilitou um maior distanciamento entre o 

professor e alunos, contribuindo assim para uma centralidade 

no papel do docente. Nesse contexto, devido à importância e a 

sua permanência no espaço escolar, ao pensar sobre a 

constituição de uma sala de aula, o quadro-negro tornou-se um 

dos mobiliários mais presentes nos imaginários das pessoas 

quando se trata de escola.  

Como é possível visualizar nas imagens abaixo, os 

modelos propostos pelas empresas Móveis CIMO, Geo. M. 

Hammer & Co., The Columbia School e Maison Deyrolle, 

possuem muitas semelhanças. No caso de ambas as fábricas, 

brasileira e estadunidense, além dos modelos apresentados na 

figura 25, também foram localizados modelos de quadros-

negros que poderiam ser fixados diretamente nas paredes. 

Diferentemente, a empresa francesa também apresentou 

exemplares com aperfeiçoamentos para o ensino de matemática 

e música. Nesses quadros-negros, é possível identificar linhas 

realizadas na ardósia para auxiliar os professores e alunos no 

processo de escrita – figura 20.  
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Figura 25: Quadros-negros fabricados pelas empresas Móveis 

CIMO, Geo. M Hammer & Co., The Columbia School e 

Maison Deyrolle 

 

Móveis CIMO (1932 a 1954) 
Geo. M. Hammer & 

Co. (1893) 

  

The Columbia School (1912) 
Maison Deyrolle 

(1924) 

 

 
Fonte: KLOSTERMANN (2007); GEO. M. HAMMMER (1893); 

COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON DEYROLLE (1924). 

Disponível em: Arquivo público de Rio Negrinho e no Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

4.1.4 Escrivaninhas 

 

 Outro mobiliário localizado com muita frequência nos 

catálogos das fábricas foram as escrivaninhas, as quais se 

destacam pela quantidade de modelos que as empresas 

ofereciam aos seus clientes. Essas podiam variar desde 
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exemplares considerados mais simples, até aqueles com 

suporte para máquinas de escrever e diversas repartições e 

gavetas.  
 

Figura 26: Escrivaninhas fabricadas pelas empresas Móveis 

CIMO, Geo. M Hammer & Co., The Columbia School e 

Maison Deyrolle 

 

Móveis CIMO (1932 a 

1954) 

Geo. M. Hammer & Co. 

(1893) 

 
 

The Columbia School 

(1912) 
Maison Deyrolle (1924) 

  

Fonte: KLOSTERMANN (2007); GEO. M. HAMMMER (1893); 

COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON DEYROLLE (1924). 

Disponível em: Arquivo público de Rio Negrinho e no Acervo do “Museu 

Pedagogico „José Pedro Varela‟” de Montevidéu. 

 

 Observa-se que, no caso da The Columbia School, os 

catálogos apresentam, ao lado das imagens das escrivaninhas, 

descrições sobre as características, diferenciações dos modelos 

e buscam vincular esses produtos aos preceitos higienistas. Na 
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escrivaninha número 50, por exemplo, a fábrica expõe que esse 

modelo é higiênico, que está imune a sujeiras e é praticamente 

a prova de incêndios. Além disso, também chama atenção para 

a intenção da empresa em apresentar os detalhes do interior das 

gavetas, assim como de repartições internas.  

 Ao comparar com os outros catálogos, pode-se concluir 

que as escrivaninhas, embora possuíssem matérias-primas 

diferenciadas, têm um mesmo padrão de design e apresentavam 

como preocupação estar em consonância com os preceitos 

higiênicos do período. Talvez devido à concorrência e aos 

diversos espaços em que as escrivaninhas pudessem ser 

utilizadas, nota-se que todas as empresas investiram na 

produção de diversos modelos. No caso específico da Móveis 

CIMO, pode-se notar que os produtos possuíam muitas 

semelhanças com aqueles produzidos nas fabricas estrangeiras, 

o que demonstra que a CIMO estava atenta às tendências do 

mercado e de certa forma, era influenciada pela circulação de 

um padrão ideal de mobiliários para a escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

4.1.5 Carteiras escolares 
 

Figura 27: Carteiras escolares fabricadas pelas empresas 

Móveis CIMO, Geo. M Hammer & Co., The Columbia School 

e Maison Deyrolle 

 

Móveis CIMO (1932 a 

1954) 

Geo. M. Hammer & Co. 

(1893) 

  
The Columbia School 

(1912) 
Maison Deyrolle (1924) 

  

Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]; 

GEO. M. HAMMMER (1893); COLUMBIA SCHOOL (1912) e MAISON 

DEYROLLE (1924). Disponível em: Acervo do Arquivo Público de Rio 

Negrinho, SC e no Acervo do “Museu Pedagogico „José Pedro Varela‟” de 

Montevidéu. 

  

 Entre os trabalhos que serviram de apoio a esta pesquisa 

destacamos a dissertação de mestrado de Maria de Fátima 
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Costa Monteiro de Sá Machado, intitulada Maneiras de Sentar: 

contributo para a História das carteiras escolares do ensino 

primário em Portugal (1835-1970), orientada pelo português e 

historiador da educação Rogério Fernandes. Por meio do 

trabalho de Machado (2004), compreende-se a carteira escolar 

como um “objeto composto por mesa e banco ou cadeira, 

unidos ou separados entre si e que faziam parte do mobiliário 

de uma sala de aula. As carteiras escolares tinham por função 

servir ao aluno quer na sua atitude de sentado em descanso, 

quer na sua atitude de trabalho” (p. 187). Já Alcântara (2014) 

chama a atenção que, a partir do final dos oitocentos, a 

“carteira escolar esta relacionada ao sentimento de infância e a 

superação das péssimas condições físicas e mobiliarias da 

escola pública de primeiras letras no mesmo período” (p.15).  

 Ao analisar o papel da carteira escolar na escola 

moderna, pode-se identificar que essa adquire uma importância 

central, uma vez que esse mobiliário, adequado aos preceitos 

higiênicos, além de contribuir para as práticas de ensino 

baseadas no método intuitivo, também tem como função 

regular os corpos dos alunos, contribuindo assim como uma 

ferramenta importante para a disciplina em sala de aula. Para 

Alcântara (2014), a carteira escolar faz parte de um projeto que 

busca construir um sujeito-aluno normalizado, sob medida e 

regrado.  Visando atender a esses objetivos, as indústrias 

passaram a desenvolver diversos modelos de carteiras 

escolares. Nos catálogos consultados, pode-se identificar um 

grande número de exemplares, que embora semelhantes e 

higiênicos, possuem diferenças no design e nas soluções para a 

escola. No entanto, ressalta-se a existência de um modelo 

padrão de carteira que foi difundido, uma vez que foi possível 

identificar diversos modelos da fábrica Móveis CIMO 

semelhantes a outros, produzidos em distintos países.  
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4.2 A MÓVEIS CIMO E O MERCADO ESCOLAR 

 

A partir das fontes encontradas (referentes à 

comercialização de mobiliários da Móveis CIMO), percebe-se 

a intensidade que a escola passou a ter, ao se tornar um 

importante mercado, nas vendas realizadas pela fábrica. Para 

compreender esta questão foram analisadas notas fiscais, 

planilhas de produção e relatórios pertencentes a CIMO. 

Destaca-se que os documentos de origem contábil e econômica 

muitas vezes não apresentam o destino de entrega ou 

características específicas do mobiliário, por isso, o 

cruzamento de fontes se faz necessário para poder identificar 

especificidades de cada produto que estava sendo fabricado 

e/ou comercializado. A instituição escolar demandava uma 

grande variedade de mobiliário, que ia desde as carteiras, até 

mesas, escrivaninhas, cadeiras, etc. No entanto, mesmo 

sabendo que a escola consumia diversos mobiliários, muitos 

dos documentos não indicam quais móveis foram comprados 

pelo Estado para atender as demandas escolares. Nesses casos, 

procurou-se analisar a participação da carteira escolar, por se 

tratar de uma mobília de uso característico da escola.  

Nas consultas realizadas no Arquivo Público do Estado 

de Santa Catarina, foram encontrados documentos de algumas 

atividades comerciais realizadas entre a fábrica Móveis CIMO 

e o Estado catarinense. A Figura 25 apresenta um ofício 

disponível no Livro de Minutas da Instrução Pública para 

Diversos de janeiro a dezembro de 1931. 
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Figura 28: Exemplo das atividades comerciais da Fábrica com 

o Estado catarinense, em 1932 
 

 
Fonte: SANTA CATARINA (1931). Disponível em: Acervo do Arquivo 

Público do Estado de Santa Catarina. 

 

Esse documento registra o pagamento de um 

requerimento a Jorge Zipperer & Cia., no valor de 12 contos de 

réis, relativos a móveis fornecidos aos grupos escolares de 

Campo Alegre e Valões. Embora possamos identificar a partir 

desse documento relações comerciais entre o Estado e a fábrica 

para atender as demandas destas instituições, não é possível 

identificar quais foram os mobiliários negociados (FERBER; 

KINCHESCKI; SOUSA, 2012).  

Diferentemente, em outro documento localizado nesse 

acervo – Figura 26, datado de junho de 1932 –, identificou-se 

uma proposta da “Jorge Zipperer e Cia” para o fornecimento de 

mobiliário para grupos escolares catarinenses localizados nas 
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cidades de Mafra, Porto União e Canoinhas. Dentre o 

mobiliário ofertado pela empresa a essas instituições escolares 

constavam: carteiras “dianteiras” e “trazeiras”, bureau
37

, 

cadeira giratória, poltronas, sofá, porta chapéus, armários, 

mesas, estrados, quadros negros, cavaletes e tabuleiros. 
 

Figura 29: Proposta para o fornecimento de mobiliário 

 

 
Fonte: SANTA CATARINA (1932). Disponível em: Acervo do Arquivo 

Público do Estado de Santa Catarina. 

                                                 
37

 No Brasil e na Inglaterra bureau caracteriza-se como uma escrivaninha 

com gavetas.  
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Embora não seja possível verificar se o Estado realizou 

a compra do mobiliário fabricado pela Jorge Zipperer e Cia 

para atender às demandas materiais dos Grupos Escolares 

citados, o documento colabora com a ideia de que a empresa 

estava atenta às oportunidades de negócios com o governo de 

Santa Catarina e, para isso, buscou fabricar mobiliário 

adequado às instituições escolares. Por outro lado, a elaboração 

de um edital que tinha como objetivo prover materialmente 

escolas públicas sinaliza que o Estado procurou ofertar às 

instituições escolares objetos e mobílias. 

Para tanto, tais afirmações são sustentadas em 

documentos localizados que demonstram atividades comerciais 

entre o Estado catarinense e a Móveis CIMO. Como um dos 

exemplos, pode-se citar publicações realizadas no Jornal 

República
38

, na década de 1930. Na página dois, do dia 6 de 

maio de 1932 desse jornal, identifica-se que o governo de 

Santa Catarina adquiriu móveis da fábrica CIMO e que estes 

estavam sendo comprados por se tratar de mobiliários escolares 

modernos e confortáveis.  

 
 O governo do Estado está providenciando a 

aquisição de moderno e confortável mobiliário 

escolar, com que pretende dotar os grupos de 

Mafra, Palhoça, Canoinhas, Porto União e 

Araranguá. O referido material será adquirido 

da fábrica de Rio Negrinho, de propriedade do 

Sr. Jorge Zipperer (REPÚBLICA, p. 2, 1932). 

 

No ano anterior (9 de abril de 1931), o Jornal 

República, na página quatro, também publicou um parecer da 

comissão designada pelo Diretor de Instrução para apreciar 

                                                 
38

 Documentos localizados por Gizele de Souza, Professora Doutora do 

Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná e da Linha de 

História e Historiografia da Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da mesma universidade. 
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propostas apresentadas para a venda de mobiliários escolares. 

Neste documento, apresenta-se a opção do Estado catarinense 

em adquirir produtos da fábrica Móveis CIMO devido aos 

seguintes elementos: (i) inferioridade de preços; (ii) qualidade 

da madeira empregada que é totalmente de imbuía, enquanto 

que a outra proposta envolve móveis de cedro e pinho; (iii) no 

preço proposto pelos Srs. Jorge Zipperer & Cia., estava 

incluída as despesas com frete e embalagem (REPÚBLICA, p. 

4, 1931).  

No entanto, mesmo com o esforço estatal realizado para 

prover materialmente as escolas catarinenses, é necessário 

destacar que muitas instituições funcionavam sem receber o 

investimento devido e assim careciam de materiais adequados, 

forçando seus professores, funcionários e alunos a trabalharem 

em condições precárias. Nesse sentido, os estudos de Vicentini 

& Lugli (2009) sobre o exercício do magistério contribuem 

para identificar que não se pode considerar que as condições 

materiais tenham progredido historicamente. Segundo as 

autoras, as pesquisas levam a entender que o provimento 

material do ensino não tenha iniciado com “uma grande 

precariedade, que se tornou uma precariedade menor e, 

finalmente, um aparelhamento adequado. Tratou-se, na 

verdade, de um processo marcado por descontinuidades, 

retrocessos e avanços que foram moldando a instituição que 

conhecemos hoje como „escola‟” (p.75). 

Vale ressaltar que a proposta enviada pela Jorge 

Zipperer e Cia apresenta outros mobiliários que não eram de 

uso exclusivo das escolas, como as cadeiras e porta chapéus
39

, 

por exemplo. Para melhor visualizar os móveis propostos pela 

empresa aos grupos escolares catarinenses, realizou-se uma 

consulta aos catálogos da Móveis CIMO a fim de identificar o 

design e características materiais. 

                                                 
39

 Em algumas escolas peças como estas compunham a mobília das salas de 

espera, geralmente uma antessala do gabinete da direção. 
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Figura 30: Móveis apresentados no Edital 

 

 
Fonte: Klostermann (2007). 

 

Nas investigações realizadas no Arquivo Público de Rio 

Negrinho foram encontrados documentos que demonstram a 

comercialização de carteiras escolares com o Estado de São 

Paulo, entre os anos de 1928 e 1931. Também foi localizada a 

realização de negócios de poltronas de cinemas, cadeiras, sofás 

e poltronas giratórias, no entanto, não é possível afirmar se 

esses móveis tinham como destino instituições escolares. Dessa 

forma, procurou-se analisar, nesse momento, apenas as vendas 

de carteiras.  
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Tabela 2: Móveis fornecidos pela Móveis CIMO durante o 

anos de 1928 a 1931 para o Estado de São Paulo 

Fonte: produção do próprio autor, baseada no RELÁTORIO MÓVEIS 

CIMO (1928, 1929, 1930, 1931). Disponível em: Acervo do Arquivo 

Público de Rio Negrinho, SC. 

No livro intitulado Mobiliário no Brasil: Origens da 

produção e da industrialização, Maria Angélica Santi (2013) 

problematiza as origens da produção e da industrialização , 

assim como a incorporação de diversos saberes – indígenas, 

africanos e europeus – na construção do perfil moveleiro do 

país. Em suas análises, a autora dá especial atenção ao estado 

de São Paulo que, a partir do final dos oitocentos, passa a ter 

um grande crescimento econômico, o que contribuiu para o 

aumento dos negócios com outras regiões, uma vez que aquele 

estado passou a demandar grandes quantidades de recursos e 

produtos. Estimulada pelas atividades em torno do café, o 

aumento populacional e a industrialização nascente, pode-se 

observar, a partir desse período, uma mudança no fulcro da 

atividade econômica brasileira, que desde o final do período 

colonial, passou a se deslocar do nordeste para a região 

sudeste, concentrando-se, principalmente, no estado paulista.  

Ano 

Carteiras escolares transportadas 
Total de 

carteiras 

fornecidas  

no ano 

corrente Trazeiros 
São 

Paulo 
Indvda Chandler Prefeitura 

1928 114 641 300 628 4492 6175 

1929 1934   2040 508 10164 14646 

1930       200   200 

1931 

– jan. 

a jun. 
   

60 
 

60 
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Tal período não marcou alterações apenas na economia 

e na infraestrutura do estado, mas também na escola paulista 

que, de acordo com Rosa Fátima de Souza (2011) passou a ser 

remodelada a partir de 1890, com a reforma republicana da 

instrução pública, a qual alterou as Escolas Normais e 

propiciou a criação da Escola-Modelo no estado. A partir da 

reunião das escolas preliminares, foram criados também, em 

1893, os grupos escolares com base na organização 

administrativa e pedagógica das escolas graduadas. Desse 

modo, as medidas implementadas tinham como objetivo que 

todo o ensino paulista passasse a seguir os “princípios que 

associavam inovação educacional, valores republicanos e 

progresso social” (p. 124). Ao considerar isso, Rosa Fátima de 

Souza (2011) destaca que, para dar uma maior visibilidade ao 

projeto republicano paulista, foram realizados investimentos na 

construção de uma “memória e uma interpretação das 

realizações no âmbito da educação pública como uma obra 

eminentemente republicana” (p. 125). Por isso, os republicanos 

idealizaram diferentes estratégicas discursivas e simbólicas, 

como a elaboração de relatórios oficiais e a construção de 

edifícios escolares monumentais, para fazer da escola paulista 

um aparelho modelar. De acordo com a autora, a expansão do 

ensino público em São Paulo e a criação de novos 

estabelecimentos de formação de professores apoiaram a ideia 

de progresso e pioneirismo no campo da educação paulista. 

Dentre as instituições que melhor exemplificavam estes 

avanços estão as escolas normais e os grupos escolares. Em 

1929, já contava com “297 grupos em São Paulo 

compreendendo 4.249 classes – 47 localizados na capital e 250 

nas cidades do interior – responsáveis pela matrícula de 

191.320 alunos, isto é, cerca de dois terços dos alunos 

matriculados nas escolas públicas primarias do estado” (p. 

128). 

A partir dos trabalhos de Santi (2013), Souza (2011) e 

as indicações de vendas de carteiras escolares realizadas pela 
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Jorge Zipperer e Cia., entre os anos de 1928 a 1931, conforme 

apresenta a Tabela 2 pode-se inferir que o aumento da demanda 

por materiais escolares pelo Estado paulista a partir da 

expansão do ensino do final dos oitocentos e início dos 

novecentos contribuiu para que a fábrica pudesse também 

ampliar os negócios com essa região. A venda de mobiliários 

para São Paulo demonstra que a fábrica vinha produzindo 

peças que atendiam aos requisitos adequados para que fossem 

utilizados em nichos de mercado “mais sofisticados”, assim 

como eram planejados os grupos escolares. Arrisca-se afirmar 

que, no que se refere à comercialização de carteiras, a fábrica 

pode ter enfrentado a concorrência de outras empresas 

moveleiras que também atendiam o mercado escolar. 

Alcântara (2014) demonstra em seus estudos que a 

partir do final do século XIX, ocorreu o crescimento da 

indústria de móveis na região de São Paulo, as quais 

produziram uma grande quantidade de carteiras escolares e 

buscaram atender as novas demandas do ensino. Para indicar a 

relevância do mercado escolar, a autora chama a atenção para a 

grande quantidade de catálogos de mobiliário escolar, a 

solicitação de patentes realizadas pelas fábricas, necessárias 

para a proteção de seus inventos, além da política estatal 

paulista de atender às demandas materiais das escolas a partir 

da contratação de empresas privadas.  

Com relação aos modelos de carteiras apresentados na 

Tabela 2 – Trazeiro, São Paulo, Individuais, Chandler, 

Prefeitura – a partir das pesquisas realizadas encontrou-se 

indicações do design e materiais utilizados na fabricação desses 

mobiliários. A carteira escolar denominada “São Paulo”, 

segundo Santi (2013), pode ser considerada um exemplo de 

destaque na produção da CIMO devido ao seu desenho 

moderno e ao uso da madeira laminada moldada com formato 

anatômico, o que buscava fortalecer o conforto. O diferencial 

desse modelo é a possibilidade de recolhimento e regulagem da 

altura do assento e da mesa, o que poderia trazer à escola a 
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opção de utilizar a mesma carteira com alunos de diferentes 

idades e tamanhos. Os modelos – Trazeiros, Individuais, e 

Prefeitura – também contavam com o mesmo ajuste de altura e 

banco retrátil, no entanto não eram fabricados a partir da 

tecnologia da madeira laminada, a qual poderia ser moldada de 

forma a favorecer o conforto.  

As imagens das carteiras escolares comercializadas com 

o Estado de São Paulo – figuras 31 e 32 – foram localizadas no 

catálogo da Indústria Reunidas de Madeiras – Jorge Zipperer e 

Cia.. Na página onde é apresentada a carteira “São Paulo”, por 

exemplo, para chamar a atenção do consumidor, também 

constam informações sobre o material utilizado na fabricação 

do mobiliário – “carteiras com assentos e encostos de madeira 

compensada” – e a menção à adequação dos produtos da CIMO 

aos preceitos higiênicos do período – “Modelos extra 

hygienicos adaptando-se ao corpo dos alumnos”.  
 

Figura 31: Carteira escolar “São Paulo” com ajuste de altura e 

banco retrátil 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944c]. 

Disponível em: Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Diferentemente, na página em que é apresentada a 

carteira escolar “Prefeitura”, o texto do catálogo destaca a 

resistência: “Carteiras extra fortes para escolas superiores, 

individual ou dupla”. Mesmo não possuindo a tecnologia da 

madeira laminada, destaca-se que a carteira escolar 

“Prefeitura” foi a mais comercializada com o Estado de São 

Paulo no período de 1928 a 1931, chegando a ter uma venda de 

14.656 exemplares, conforme foi apresentado na Tabela 2. 

Possivelmente, por não ser a carteira “top de linha” disponível 

da CIMO no período, seu preço pode ter sido mais competitivo 

para que o Estado pudesse atender as demandas materiais da 

escola paulista.   
 

Figura 32: Carteira escolar “Prefeitura” com ajuste de altura e 

banco retrátil. 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944d]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Para identificar qual seria o modelo de carteira escolar 

“trazeiros” comercializado com o Estado de São Paulo, 

novamente, utilizou-se os catálogos da Móveis CIMO. Foram 

encontradas duas imagens que fazem referência à denominação 

contida no relatório de vendas da fábrica. As carteiras 

apresentadas são intituladas de “Carteiras Santa Catarina” e são 

dividas em “dianteiras, centro e trazeira”. As imagens estão em 

dois catálogos diferentes, um ainda quando a fábrica possuía o 

nome de “Indústrias Reunidas de Madeira – Jorge Zipperer e 

Cia.” e o outro quando a razão social era “Companhia 

Industrial de Móveis – CIMO”, o que indica que a empresa 

produziu esse modelo de carteira, pelo menos, por duas 

décadas – 1932 a 1954.  

Na imagem encontrada no catálogo da Indústria 

Reunidas de Madeira, também aparece o texto “Carteira de 

mais solida construcção para as escolas primarias – modelo 

economico adaptado em centenas de escolas do Brasil”. A 

partir dessa indicação é possível verificar que a fábrica também 

buscou atender às demandas dos nichos de mercados escolares 

considerados “menos sofisticados” pelo Estado e, para isso, 

ofertou produtos com preços menores. No entanto, ressalta-se 

que a carteira “Santa Catarina” contava com a regulagem de 

altura do assento, o qual também era retrátil, atendendo dessa 

forma, preceitos médico higienistas.   

A indicação da existência de um modelo econômico de 

carteira escolar e outros modelos contidos nos catálogos 

apresentados da Móveis CIMO, também assinala, mesmo que 

indiretamente, para a existência de diferentes nichos de 

mercados escolares, onde determinadas escolas poderiam ser 

privilegiadas com relação aos materiais recebidos por parte do 

Estado, contribuindo, dessa forma, para a afirmação de um 

caráter seletivo e desigual na educação brasileira, pelo menos 

no que diz respeito ao seu provimento material.   
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Figura 33: Carteira Santa Catarina. 

 

Fonte: Klostermann (2007). 
 

No processo de pesquisa, não apenas as características 

físicas chamaram a atenção, mas também os nomes atribuídos a 

determinados modelos de carteiras escolares comercializadas 

pela Móveis CIMO, os quais passaram a ser também foco de 

investigações. Os modelos selecionados foram os que 

receberam nomes vinculados à esfera estatal, como as carteiras 

“São Paulo”, “Santa Catarina” e “Prefeitura”. Desse modo, 

procuraram-se informações que pudessem identificar se 

existem relações entre a nomenclatura de determinados 

modelos de carteiras escolares com os principais consumidores 

da fábrica, que no caso, seriam respectivamente os Estados de 

São Paulo, Santa Catarina e os órgãos municipais.  

Até o momento, os documentos encontrados apenas 

trazem indícios dessa relação, como por exemplo, os dados 

contidos na Tabela 2 que apresentam que no ano de 1928 

foram comercializadas 628 carteiras “São Paulo” com o Estado 

paulista. Outro indicativo é uma imagem apresentada na 

dissertação de mestrado de Raquel Xavier de Souza Castro 

(2009) – Figura 34 – de uma antiga carteira escolar que, 

segundo seu proprietário, foi adquirida em uma escola do 

bairro do Saco Grande, Florianópolis, e foi muito utilizada no 

Estado catarinense. A carteira escolar mencionada se aproxima 

muito da imagem do modelo “Santa Catarina” apresentado nos 
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catálogos da Móveis CIMO e inclusive, a imagem demonstra 

como funcionava o banco retrátil. 

 

Figura 34: Carteira escolar “antiga” 

 

 
Fonte: Castro (2009, p. 89). 

 

 Essas questões dão indicativos de que alguns produtos 

comercializados pela Móveis CIMO podem ter recebido o 

mesmo nome do seu principal consumidor, embora se 

reconheça a necessidade de maiores investimentos na procura 

de documentos e fontes que possam contribuir com o 

aprofundamento dessa questão. No entanto, considera-se que a 

existência de uma relação entre os consumidores e os nomes 

adotados pela fábrica, pode ser um dado a ser levado em 

consideração nos estudos que tenham como foco as demandas 

fabris e o mobiliário utilizado nas escolas nos Estados paulistas 

e catarinenses. 

Com relação ao modelo de carteira escolar “Chandler”, 

citada nos relatórios de vendas da CIMO e apresentada na 

Tabela 2, na análise realizada nos catálogos de produtos da 

fábrica, não foi possível identificar uma imagem que pudesse 

fazer referência a esse exemplar. Desse modo, para formar uma 

ideia das características do desenho e dos materiais utilizados 

na fabricação desse modelo, apoia-se nos estudos de Alcântara 

(2014) que indicam que a carteira Chandler possui origem 

estadunidense e que devido a sua grande circulação 
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internacional, “deixou de ser um tipo, uma marca e passou a 

ser um modelo que foi reproduzido no Brasil” (p. 185).  

Em seu trabalho a autora apresenta, por exemplo, um 

anúncio de 1916 da fábrica paulista, José Rafinetti & Irmão, a 

qual divulgava a imagem da carteira Chandler, além da menção 

que a empresa era um dos “Fornecedores do Governo do 

Estado de S. Paulo e outros Estados, Collegios, Academias, 

etc”, o que indica que a carteira Chandler foi um modelo que 

vinha sendo utilizado nas escolas paulistas, pelo menos, desde 

o início dos novecentos e possibilita a interpretação de que a 

CIMO, atenta às demandas do mercado escolar, também 

passou a fabricar esse exemplar.  

Além disso, Maria Fátima Machado (2004) elaborou, 

em sua dissertação (nível mestrado), uma ficha técnica sobre a 

carteira Chandler, a qual oferece informações sobre seu 

desenho e ainda permite comparações com outros modelos 

fabricados no Brasil.  
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Figura 35: Carteira Chandler 

 

 
Fonte: Machado (2004, p. 294). 

 

Por meio dos trabalhos de Alcântara (2014) e Machado 

(2004), identificaram-se as características do modelo da 

carteira escolar, conhecida internacionalmente como Chandler. 

Desse modo, nos estudos dos diversos documentos encontrados 

da Móveis CIMO, localizou-se uma imagem de carteira escolar 

no canto superior de uma planilha de vendas da fábrica do ano 

de 1930 que se assemelha muito ao modelo Chandler 

apresentado pelas autoras – Figura 36. Ainda nesse documento, 

existem mais duas ilustrações, a primeira faz referência a uma 

cadeira e a segunda lembra muito a carteira escolar “Santa 

Catarina”. Na parte superior da página consta a inscrição 

“Penteado, Ayres & Cia. Ltda. – representantes para o Brasil 
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das Industrias Reunidas de Madeiras – Rio Negrinho – Santa 

Catarina (Cadeiras, Carteiras Escolares e Moveis para 

Escriptorio etc”. Esse estabelecimento estava localizado na 

cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro do Brás.  

 

Figura 36: Modelo “Chandler” fabricado pela Móveis CIMO 

 

 
Fonte: REPRESENTANTES COMERCIAIS (1930). Disponível em: 

Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

 Ao analisar outros documentos do mesmo representante 

de vendas da fábrica, localizaram-se informações de vendas de 

carteiras escolares. Embora não seja apresentada a data em que 

foram realizados os negócios, pela razão social “Industrias 

Reunidas de Madeira”, pode-se concluir que as carteiras foram 

comercializadas na década de 1930 e 1940. O representante, 

por meio do documento solicita à fábrica 600 carteiras chandler 

Bahia, 1600 carteiras duplas N2, 200 carteiras dianteiras, 200 

bancos trazeiros, 694 Carteiras duplas GOVERNO,  400 

bancos traseiros GOVERNO. Na segunda página do 
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documento constam, 2616 Carteiras duplas de imbuya, 436 

Bancos traseiros, 1782 Carteiras individuais, 297 bancos 

trazeiros (1:633$500) 281 Carteiras engradadas, 22 bancos 

trazeiros, 100 bancos ligados e 500 milheiros de palitos.  

As informações contidas nos documentos de vendas dos 

representantes de São Paulo contribuem para identificar que o 

Estado paulista foi um grande consumidor do mobiliário 

fabricado pela Móveis CIMO, além de sinalizar que a empresa 

estava atenta às novas demandas de ensino e que, por isso, 

buscou idealizar produtos que pudessem atender a esse nicho 

de mercado específico.  

Nesse sentido, Santi (2013) destaca que a política de 

comercialização da empresa e a atuação dos representantes no 

mercado contribuíram para a definição do desenvolvimento dos 

produtos, a escala de produção, as mudanças na base produtiva 

e o investimento em tecnologia. A atuação dos representantes 

foi fundamental para a realização das vendas da empresa pois, 

na década de 1930, a fábrica só aceitava “encomendas quando 

estas eram em quantidades que justificassem a produção, pois 

os móveis não eram comercializados em varejo e com isso 

dependiam do desempenho e pontualidade de seus 

representantes” (p. 321).  

Para ampliar os negócios no Estado de São Paulo, a 

fábrica Móveis CIMO estabeleceu um acordo com o Eduardo 

Whitaker Penteado, o qual passou a representar a empresa na 

região e fez aumentar significativamente a comercialização de 

cadeiras e carteiras escolares, contribuindo dessa forma para a 

divulgação do nome da empresa no mercado. Santi (2013) 

também chama a atenção para a qualidade dos catálogos 

produzidos pela CIMO, os quais podem ser considerados como 

“um exemplo que se diferenciava ao fornecer aos clientes e 

revendedores as informações relativas ao produto, mostrando 

suas propriedades e possibilidades de uso, ao contrário de 

outros encontrados comumente no mercado, que davam ênfase 

ao caráter publicitário” (p. 323). Com o sucesso da estratégia 
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de estabelecimento de acordos com empresários locais, a 

fábrica também nomeou representantes em diversas cidades, 

como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Joinvile, 

Curitiba, Maceió, Aracaju, Recife, Salvador e Recife.  

Um exemplo do nível de produção que a CIMO possuía 

no período de 1930 a 1934, no que se refere à fabricação de 

carteiras escolares, cadeiras, poltronas e sofás, pode ser 

verificado a partir do relatório de “Movimento das produções 

da Fábrica de Cadeiras” – Figura 37. Pela análise do relatório é 

possível identificar que toda a linha de produção da fábrica de 

cadeiras aumentou durante o período de 1930 a 1934, o que 

demonstra que a CIMO intensificou a fabricação desses 

mobiliários para atender seus consumidores. No que se refere 

às carteiras escolares, podemos inferir que a expansão escolar 

que vinha ocorrendo no período auxiliou para um crescimento 

da expectativa de demanda da fábrica, assim como a ampliação 

do número de representantes comerciais em diversos estados 

brasileiros, que passaram a aumentar a produção para atender a 

este mercado.  
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Figura 37: Relatório de Movimento das produções da Fábrica 

de Cadeiras da Móveis CIMO 

 

 
Fonte: RELATÓRIO FÁBRICA DE CADEIRAS (1934). Disponível em: 

Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Com relação aos outras mobílias – cadeiras, poltronas e 

sofás – não é possível afirmar qual seria o destino final dos 

produtos. No entanto, ressalta-se que a escola foi uma grande 

consumidora e que, além das carteiras escolares, utilizava 

diversas cadeiras, poltronas e sofás em seu cotidiano, conforme 

foi identificado em pesquisas realizadas no Grupo Escolar 

Marta Tavares e consultas no acervo do Colégio Estadual do 

Paraná, por exemplo. 

Com relação ao Colégio Estadual do Paraná, chama 

atenção a quantidade de mobiliários fabricados pela Móveis 

CIMO encontrados que ainda estão sendo utilizados por 

funcionários e alunos. Os móveis, mesmo com mais de cinco 

décadas de uso, ainda preenchem os espaços da biblioteca, 

salão nobre, salas de aulas e repartições administrativas. 

Segundo os trabalhos de Santi (2013), o colégio foi todo 

equipado pela Móveis CIMO na década de 1950, período em 
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que a instituição foi inaugurada. No entanto, nas pesquisas 

realizadas no acervo documental da escola não foi encontrado 

nenhum indício da comercialização de móveis entre o Colégio 

Estadual do Paraná e a Móveis CIMO, por isso o foco foi 

localizar a materialidade que ainda estava presente na 

instituição. Dentre essas, identificou-se produtos que estavam 

nos catálogos da empresa e outros que, aparentemente foram 

fabricados sob medida.   

Além dos móveis fabricados pela Móveis CIMO, 

também foram localizados exemplares com a logomarca da 

Fábrica de Móveis Leopoldo S.A., empresa que se localizava 

na cidade de São Bento do Sul e que estava dentre as firmas 

que se juntaram em 1954 com a então Jorge Zipperer e Cia., 

dando origem a Móveis CIMO
40

. Desse modo, compreende-se 

que essas fábricas vinham realizando negócios em conjunto 

antes mesmo da união oficial e/ou que, mesmo formando um 

conglomerado, mantiveram por um tempo, talvez devido aos 

seus estoques, suas antigas logomarcas nos produtos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Para maiores informações sobre a trajetória da fábrica Móveis CIMO, 

consultar SOUSA (2012). 
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Figura 38: Biblioteca do Colégio Estadual do Paraná mobiliado 

pela Móveis CIMO 

 

 
  Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 39: Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná 

mobiliado pela Móveis CIMO 

 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Outro exemplo de espaço público que foi mobiliado 

pela CIMO é o auditório da Universidade Federal do Paraná. 

Em visita ao local, identificou-se que os mobiliários ali 

presentes faziam referencia a empresa de Rio Negrinho. Foram 
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identificadas na instituição poltronas e carteiras escolares, 

modelos que estavam em consonância com os preceitos 

higiênicos e que se caracterizavam como parte importante das 

vendas da fábrica. Além dos diversos documentos localizados 

que faziam referencia a alta comercialização desses produtos, 

Henkels (2007) e Santi (2013) destacam que as poltronas e 

carteiras escolares estavam dentre os produtos mais vendidos 

da Móveis CIMO. 

 

Figura 40: Auditórios da Universidade Federal do Paraná 

mobiliados pela Móveis CIMO 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Desse modo, com as informações apresentadas ao longo 

do texto sobre a especialização na fabricação de produtos 

escolares por parte da CIMO, assim como na formação de uma 

estratégia que buscava fortalecer a marca da empresa junto ao 

mercado escolar, arrisca-se dizer que a instituição escolar pode 

ter contribuído também para o aumento na produção de outros 

mobiliários fabricados pela empresa. Com o aumento da 

demanda escolar por mobiliários e o surgimento de novas 

indústrias, a CIMO procurou idealizar móveis que estivessem 

em consonância com os ideais do período, aumentando assim 

sua competitividade. 

A partir das imagens dos catálogos da Móveis CIMO, 

pode-se formar uma ideia acerca dos diversos objetos que 

estiveram presentes nas instituições escolares. Como foi 
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mencionado anteriormente, realizaram-se investimentos por 

parte do Estado na elaboração de prescrições e da indústria na 

fabricação de artefatos condizentes com a modernidade. Na 

esteira dos trabalhos de Panizzolo (2013), “compreender os 

dizeres sobre a escola primária brasileira implica pensar e 

investigar os artefatos culturais em circulação, sua 

materialidade e as disputas em torno de projetos sociais e 

pedagógicos da educação” (p. 84).  

Compreende-se que os artefatos fabricados pela Móveis 

CIMO que estiveram presentes em diversos espaços no Brasil, 

receberam contribuições de uma circulação de ideias 

pedagógicas que direcionavam para a formação de um modelo 

de escola. A partir da comparação com catálogos de móveis 

escolares elaborados por empresas estrangeiras, evidencia-se 

que o mobiliário é um importante indício de um projeto 

brasileiro que buscava fazer da escola um espaço moderno e 

provido materialmente conforme os modelos referenciais de 

outros países. Nesse sentido, ressalta-se a importância das 

Exposições Universais que, além de objetos, artefatos e 

inventos, difundiram concepções, imagens e contribuíram para 

a circulação de concepções pedagógicas, as quais, além de 

contribuir para alterações nas escolas, incidiram sobre o 

processo de idealização dos móveis produzidos pela Móveis 

CIMO (PESAVENTO, 1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste estudo foi o de compreender 

relações existentes entre a fábrica Móveis CIMO e o mercado 

escolar, com o intuito de aprofundar a compreensão em torno 

de aspectos que envolvem o provimento material da escola 

primária. Os dados levantados apontam a tríade indústria, 

escola e Estado como construção com potencial para avançar 

nas análises, tomando por base à fabricação, idealização e 

comercialização de mobiliários escolares produzidos por esta 

indústria. A escolha por essas categorias se sustentou na 

compreensão de que a escola de massas é um fenômeno do 

mundo ocidental que se articula com a expansão industrial. 

Nesse movimento, a obrigatoriedade escolar alça os Estados a 

importantes compradores do emergente mercado industrial que 

se organiza para atender às demandas escolares (NÓVOA & 

SCHRIEWER, 2000). 

Entre os desafios que envolveram este trabalho está o 

de identificar discursos e movimentos em torno da 

materialidade escolar para estabelecer relações entre demandas 

fabris, a formação da escola como um mercado consumidor e o 

Estado, caracterizado como um forte comprador.  

A escolha por estudar a fábrica Móveis CIMO ocorreu 

na medida em que as pesquisas realizadas por meio do projeto 

de pesquisa “Objetos da escola: cultura material da escola 

graduada (1870-1950)”, coordenado pela professora Vera 

Lucia Gaspar da Silva, demonstraram indícios de relações da 

empresa com grupos escolares catarinenses. Essas pistas 

iniciais motivaram os participantes do grupo a realizarem uma 

série de estudos para aprofundar os conhecimentos sobre a 

trajetória da fábrica e suas relações com o Estado catarinense.  

A partir desses investimentos, constatou-se que a 

Móveis CIMO, empresa que se instalou na cidade de Rio 

Negrinho, na região norte do estado catarinense, produziu uma 

grande quantidade de mobiliários, os quais se diferenciavam 
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pela qualidade dos materiais e tecnologias utilizadas. Como 

exemplo de suas atividades, a fábrica produziu e comercializou 

carteiras escolares, poltronas de teatros e cinemas, mesas, etc., 

os quais ainda estão presentes em muitos espaços
41

. O alcance 

dos produtos da fábrica, assim como as técnicas utilizadas, 

levaram autores como Maria Angélica Santi (2013) e Arruda 

(2009) a indicarem a empresa como uma das pioneiras na 

produção seriada de móveis no Brasil. No entanto, para os 

estudos relativos à História da Educação, chamou atenção os 

investimentos da empresa em atender o mercado educacional a 

partir da elaboração de uma linha de produção especializada 

em móveis escolares.  

A partir de indícios da comercialização de produtos 

desta fábrica para o provimento material de escolas 

catarinenses, optou-se por tomar a fábrica Móveis CIMO como 

elemento de guia das análises, característica que fez essa 

investigação diferenciar-se metodologicamente de outros 

estudos que tratam da materialidade escolar. Os trabalhos 

localizados que tratam das questões atinentes à cultura 

material, em sua grande maioria, focam as análises em um 

objeto específico. No entanto, destaca-se aqui a importância e 

relevância das contribuições desses estudos que fornecem 

bases fundamentais para se localizar fabricantes, mercados e 

linhas comerciais. Nesse sentido, a escolha metodológica 

adotada por esta investigação foi realizada com a intenção de 

lançar outros caminhos e estratégias para estudos do campo 

que tenham como foco as demandas fabris para aprofundar 

reflexões no âmbito da História da Educação, principalmente 

no que concerne a cultura material escolar.  

                                                 
41

 Durante os trabalhos desta pesquisas foram localizadas peças do 

mobiliário da fábrica Móveis CIMO no auditório da Universidade do Estado 

do Paraná – UFPR (Curitiba-PR), no Colégio Estadual do Paraná (Curitiba-

PR), no acervo do Colégio Piracicabano (Piracicaba-SP) e da Escola 

Estadual Básica Marta Tavares (Rio Negrinho - SC). 
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Desse modo, essa investigação procurou realizar 

aprofundamentos teóricos relativos à cultura material escolar, 

os quais contribuíram para identificar as categorias “indústria 

escolar” e “escola como mercado” como temas de estudo que 

pudessem auxiliar para uma visualização da escola não apenas 

sob o olhar pedagógico, mas, principalmente, a partir dos 

vestígios materiais que podem – mais do que modificar as 

práticas desenvolvidas em sala de aula –, possibilitar reflexões 

da escola enquanto mercado, uma vez que essa instituição 

desperta o interesse capitalista devido à significativa demanda 

por produtos e mobiliários.  

Nesse sentido, procurou-se advogar aqui em defesa da 

ideia de um “mobiliário em movimento”, construída a partir de 

trabalhos que demonstram a busca de educadores, médicos e 

industriais em fazer com que os móveis escolares pudessem se 

ajustar ao corpo dos alunos, que não fossem mais estáticos, 

rígidos. Para além do movimento do objeto em si, também se 

compreende que o mobiliário não é estático, a partir da 

percepção de que a idealização desses artefatos “circula entre 

diversos saberes” (ALCÂNTARA, 2014). 

Nos estudos realizados, chama-se a atenção para o 

movimento higienista, que procurou fazer da escola uma 

instituição promotora de hábitos saudáveis e para isso, 

contribuiu para alterações no design de artefatos. Ao mesmo 

tempo, também se destaca o papel da indústria, que para 

atender as novas demandas das escolas, procurou desenvolver 

soluções e tecnologias, impactando assim o perfil dos 

mobiliários escolares. Por outro lado, para poder atender ao 

modelo pretendido para as escolas modernas, a esfera pública 

também teve que passar por mudanças burocráticas, 

administrativas e políticas. A partir da interação entre os 

diversos agentes em torno de um projeto escolar, os mobiliários 

precisaram passar por mudanças para atender às exigências, 

moldando-se às necessidades de um mundo que queria se 

afirmar como moderno.  
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Durante essa investigação também foram realizadas 

incursões em arquivos e acervos de grupos escolares, por meio 

dos quais foi possível identificar mobiliários que eram 

utilizados por essas instituições no início dos novecentos. Em 

muitos desses locais foram encontrados não apenas móveis 

fabricados pela Móveis CIMO, mas também de outras 

empresas. Chamou a atenção a semelhanças de design entre 

esses exemplares, por isso, buscou-se identificar contribuições 

de uma circulação de ideias para a formação de um modelo 

ideal de escola e também para o processo produtivo das 

indústrias. 

Nessas pesquisas constatou-se a importância do circuito 

das Exposições Universais como espaço de difusão de um 

determinado modelo de escola, o qual tinha como demanda 

artefatos que estivessem condizentes com a modernidade. Por 

isso, pode-se observar não apenas a presença de inventos, mas 

também de saberes pedagógicos que contribuíram para 

alterações nas práticas e condutas na escola, configurando 

mudanças na cultura escolar. Por atrair a atenção de grandes 

públicos, industriais e especialistas, as Exposições 

influenciaram diversos países e contribuíram para legitimar e 

divulgar um determinado modelo de escola.  

Para atender as novas demandas as indústrias passaram 

a adequar seus produtos a essas novas especificações 

difundidas nas Exposições. Ressalta-se que as indústrias não 

apenas seguiram as prescrições elaboradas pelo Estado, mas 

também passaram a desenvolver produtos e soluções para a 

escola, contribuindo também para alterações nesses espaços, 

uma vez que essas “inovações” incitaram o imaginário de 

políticos e educadores.  

Devido a grande oferta de artefatos apresentados nas 

Exposições, estes espaços passaram a se constituir em um 

refinamento das estratégias capitalistas, onde os industriais 

encontravam um local apropriado para divulgar novas 

fabricações, tecnologias, além de conquistar novos mercados 
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para seus produtos. Como foi destacado ao longo do texto, 

comitivas eram formadas pelos países para que pudessem ser 

aprendidos novos conhecimentos e técnicas, os quais deveriam 

ser adaptados aos seus respectivos países para diminuir déficits 

quando comparados aos países considerados na vanguarda do 

progresso.  

As pesquisas realizadas também demonstraram que a 

fábrica Móveis CIMO não só participou de diversas 

Exposições, mas também recebeu premiações pelos mobiliários 

apresentados, as quais estão sendo compreendidos aqui como 

“certificados internacionais de qualidade”, utilizados pelas 

indústrias para atrair novos consumidores. Além disso, ao 

realizar uma comparação entre os mobiliários apresentados nas 

Exposições e os produzidos pela Móveis CIMO, foi possível 

identificar uma série de semelhanças no seus designs e funções. 

Essa constatação corrobora a ideia de que as Exposições 

também foram eventos de troca de conhecimentos e de 

técnicas/tecnologias que contribuíram para mudanças nos 

produtos fabricados pelas empresas com o intuito de convergir 

para um modelo aceito internacionalmente. Sendo assim, a 

participação em Exposições pela fábrica pode ser considerada 

como uma estratégia econômica para aumentar as vendas de 

produtos, bem como a sua competitividade. 

Outra estratégia utilizada para identificar a circulação 

de ideias pedagógicas foi analisar os catálogos de diferentes 

empresas moveleiras na busca de um padrão de design 

internacional. Para isso, foram selecionadas fábricas 

localizadas em países considerados como referenciais para as 

políticas educacionais brasileiras – Estados Unidos, Inglaterra e 

França, para realizar uma comparação com os mobiliários 

produzidos pela Móveis CIMO.  

Desse modo, o estudo acerca dos catálogos das 

empresas possibilitou identificar que o mobiliário 

comercializado no período convergia a um padrão de design 

internacional. Essa ideia se sustenta em um conjunto de dados 
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empíricos que vêm demonstrando que as empresas idealizaram 

e fabricaram produtos que, embora apresentassem diferenças, 

estavam em consonância com preceitos pedagógicos e 

ergonômicos do período e compartilhavam de técnicas, 

matérias primas e inovações. Nesse sentido, compreende-se 

que para atender ao modelo escolar difundido e aceito 

internacionalmente, as instituições passaram a buscar móveis 

confortáveis e considerados adequados para o ensino, o que 

motivou as empresas a idealizar seus produtos conforme as 

demandas das escolas. 

Ao investigar o alcance dos produtos fabricados pela 

Móveis CIMO, foi possível identificar diversas relações 

comerciais entre a empresa e os Estados paulista e catarinense. 

Por meio das análises, identificou-se que a CIMO forneceu 

diferentes mobiliários para escolas: carteiras, cadeiras, 

quadros-negros, poltronas, armários, entre outros. A grande 

quantidade de materiais fabricados e comercializados pela 

fábrica contribuiu para refletir sobre a escola moderna, a qual 

demandava uma grande quantidade de materiais. 

As pesquisas aqui realizadas, permitiram identificar 

também que a fábrica Móveis CIMO, ao mesmo tempo em que 

estava interligada com a região de São Bento do Sul, suas 

origens culturais e especificidades locais, também recebeu 

contribuições de um modelo difundido e aceito 

internacionalmente. Em outras palavras, constatou-se que a 

idealização dos móveis produzidos pela CIMO foi modificada 

devido a uma circulação de ideias, a qual disseminou um 

padrão de mobiliário que buscava se afirmar como moderno 

em diferentes países.  

Nesse sentido, esses investimentos realizados também 

possibilitaram verificar a potencialidade de ampliar as 

pesquisas a fim de localizar outras informações e referências 

acerca do provimento material da escola. Entende-se que o 

cruzamento de informações identificadas e problematizadas 

sobre a Móveis CIMO com dados de outras empresas que 
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forneceram mobiliários ao Estado catarinense possa contribuir 

para adensar as reflexões sobre o investimento estatal na 

compra de materiais escolares. 
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APÊNDICE 

 

O intuito aqui é apresentar os mobiliários fabricados 

pela Móveis CIMO que poderiam atender mercado escolar. 

Destaca-se que durante as pesquisas realizadas não foi 

localizado um catálogo da empresa elaborado com esse 

formato, diferentemente de outras fábricas do setor moveleiro. 

No entanto, como a CIMO idealizou, fabricou e comercializou 

diversos mobiliários a fim de prover materialmente as 

instituições escolares, reconhece-se a necessidade de reunir 

esses produtos para contribuir com outras pesquisas, além de 

disponibilizar maiores informações sobre os diversos 

mobiliários fabricados pela Móveis CIMO ao longo da sua 

trajetória. A estratégia utilizada foi a de organizar as imagens 

dos catálogos da fábrica identificados no trabalho de 

Klostermann (2007) e os que foram localizados no Acervo do 

Arquivo Público de Rio Negrinho. 

 

Apêndice 1: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 2: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 3: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 4: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 5: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 6: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 7: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 8: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 9: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007 



198 

 

 

Apêndice 10: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 11: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 12: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 13: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 14: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 15: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 16: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 17: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 18: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 
  

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 19: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 20: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 21: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 22: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 23: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 24: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 25: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 26: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 27: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944]. 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 28: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 29: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 30: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 31: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 32: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944].  

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 33: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 
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Apêndice 34: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: Klosterman (2007) 

 

Apêndice 35: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944a] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. Disponível 

Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 36: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944a]  

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 40: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 41: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 42: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 43: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 44: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 45: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 46: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 47: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 48: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 49: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 

 

Apêndice 50: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 
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Apêndice 51: Catálogo Indústria Reunidas de Madeira [entre 

1932 a 1944] 

 

 
Fonte: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MADEIRA [entre 1932 a 1944a]. 

Disponível no Acervo do Arquivo Público de Rio Negrinho, SC. 


