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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

 
MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE 

  
 
 
 
 
RELATÓRIO – Museu da Escola Catarinense – 2012 

 
  

Inserido nos pressupostos básicos da museologia, salvaguarda e 

comunicação, o Museu da Escola Catarinense, criado em 1992, com a finalidade 

de resgatar a história e a cultura da educação em Santa Catarina, passou a 

Órgão Suplementar Superior, a partir da reestruturação da UDESC. 

A iniciativa de criação do Museu tem origem no Centro de Ciências da 

Educação, Departamento de estudos Básicos. Desta forma, a realização de 

estudos e pesquisas nas áreas de História da Educação, Estrutura Curricular, 

Didática Geral e Didáticas Especiais se dá, também, através do acervo 

constituído das diferentes escolas catarinenses, possibilitando assim, a produção 

de novos conhecimentos   

O acervo do Museu compreende mobiliário, legislação, documentos, livros 

didáticos, banco de história oral, fitas de vídeo e CDs, objetos remanescentes de 

projetos de pesquisa e de extensão já concluídos, como peças do vestuário e 

outros materiais escolares de diferentes épocas, das escolas étnicas, 

confessionais e particulares do Estado, bem como dos cursos de graduação e 

pós-graduação oferecidos pela UDESC, desde sua criação.  

Além de preservar objetos museológicos, em sua sede, na Rua Saldanha 

Marinho, 196, em Florianópolis, o Museu se caracteriza pela salvaguarda do 

acervo de comunidades escolares do Estado de Santa Catarina, mantendo 

catálogo dos objetos inventariados e deixados em seu contexto histórico. 

Portanto, em diversas escolas, tanto do interior, quanto da capital, há  objetos que 

continuam sob a guarda da comunidade, inclusive ainda em uso, cujo registro 

(com textos informativos, históricos e fotográficos) se encontra no Museu. Essa 
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prática visa à preservação dos objetos como bens patrimoniais de cada 

comunidade.  

Para cumprir sua finalidade, o Museu dispõe dos recursos humanos e 

materiais a seguir relacionados: 

 

 

Estrutura física 
 

O Museu da Escola Catarinense ocupa uma área construída de 2.098 m², 

utilizando 1.062,47 m², divididos em dois pisos, um subsolo, um mezanino e um 

pátio lateral. No primeiro piso tem um hall central (184,90 m²), usado para 

exposições e eventos culturais, 2 salas de exposição permanente (34,78 m²), 1 

sala de depósito de objetos de madeira, para descupinização e restauro, 1 sala 

para o Laboratório de Higienização e Conservação de Papéis (31,92m²), 1 sala 

para aulas (37,98m²). No segundo piso se encontra a administração, ocupando 

duas salas com 13m² cada uma, dois auditórios (117,61m² cada uma), sendo um 

para o Projeção de Filmes e e encontros de reuniões, e 3 salas para exposições 

temporárias (37,98m²). Compõem ainda a estrutura física 4 banheiros e, no 

subsolo, uma cozinha e 1 sala de depósito de materiais  (Reserva Técnica).  
Figura 1 -  Prédio do Museu da Escola Catarinense 

                                  
                                   Fonte: MESC/UDESC, 2012. 
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Estrutura funcional 
 
Para dar cumprimento as suas atribuições e atender a demanda de público, 

o Museu conta com os recursos humanos a seguir discriminados: 

 

 

Categoria Funcional/Nome                         Carga Horária                        Função 

Cassiano Reinaldin 40h Tec. Univ. Execução 

Élio Avelino da Silva 40h Advogado 

Sandra Makowiecky                                                                  40h Coordenador 

Marlei Maccari Blazius 40h Tec. Univ. Suporte 

Marlene Torrinelli 40h Tec.Univ. Desenvolvimento 

 

Há que se frisar que aparentemente o número de pessoas pode significar um 

contingente expressivo, mas não é. A servidora Marlene trabalha praticamente 

ligada aos projetos de extensão do Ceart, estando lotada no Museu, mais por 

arranjos administrativos do que necessariamente do trabalho executado. Todavia, 

quando solicitada desempenha as atividades com profissionalismo e 

competência, mas não se pode dizer que é servidora em tempo integral no 

museu. 

O servidor Élio Avelino da Silva, de igual forma está a disposição no museu, mas 

com situação ainda indefinida de lotação. Sua formação, inclusive, tem sido de 

pouca utilidade no dia a dia do museu, ressalvado o profissional dedicado e 

respeitoso que é. Atua no período noturno, preenchendo uma lacuna do museu. 

 

De concreto, contamos com três profissionais e entre eles, não existem pessoas 

que deem conta de produção e promoção cultural, bibliotecários, museólogos, 

pessoal responsável por compras, realização de atos administrativos, preparação 

para concorrência e acompanhamento de editais. Em suma, o quadro técnico é 

defasado. Para sanar tais deficiências, torna-se necessária a contratação de 

profissionais por prestação de serviços. 

 

Atividades Técnico-Administrativas desenvolvidas em 2012  
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Para preservar os elementos representativos da cultura escolar catarinense 

e subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na UDESC, os docentes 

e os técnicos lotados no Museu deveriam desenvolveram atividades nas áreas 

temáticas de extensão relativas à comunicação, cultura e educação, com vistas à 

prover a manutenção do acervo e do espaço físico; disponibilizar à comunidade 

catarinense o acesso ao acervo e às instalações e promover a articulação entre 

os diferentes projetos vinculados ao Museu. Todavia, tais atividades foram  

realizadas com enorme grau de dificuldade e pouca efetividade. E de modo geral, 

não foram realizadas. Cabe nominar algumas etapas, para conhecimento da 
especificidade de um trabalho no museu.  

 

1 - Manutenção do acervo  

 Para prover a manutenção do acervo, não temos pessoal capacitado para 

desenvolver as atividades de processamento técnico e conservação e 

comunicação do acervo. O processamento técnico envolve a identificação, 

fotografia, registro e catalogação 

 a – Identificação 

 Para identificação, procura-se o maior número possível de informações 

sobre o objeto como: data de entrada, lugar de origem, época, estilo, dimensões, 

proprietário, doador e outros antecedentes que permitam uma análise estética, 

histórica e material.  

b -  Registro 

Feita a identificação, o objeto é fotografado. Após, elabora-se a Ficha de 

Registro que contém todas as informações obtidas na identificação, o número de 

registro, número da página do livro tombo onde será registrado e a fotografia. 

Feito o registro é afixada a etiqueta definitiva de numeração no objeto e trata-se 

da elaboração dos seguintes documentos: Termo de Doação e Recibo de Doação 

ou Termo de Custódia, no caso dos objetos que permanecerão por um 

determinado tempo no Museu e depois serão devolvidos a seu dono.  

  c – Catalogação 
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A catalogação é feita com base no Thesaurus para Acervos Museológicos, 

cujo sistema classificatório consiste em três níveis básicos de terminologia, 

hierarquicamente relacionados: classe, subclasse e uma lista aberta de termos, 

ou nomes de objetos. As classes consideram o universo dos objetos; as 

subclasses são subdivisões das classes principais, onde os objetos estão 

reunidos de acordo com sua função e, os termos designam objetos específicos. A 

Ficha de Catalogação é elaborada em três vias para compor os catálogos que 

permitirão a busca do objeto de três formas: por categoria, por número de registro 

e pela localização espacial. 

 2 – Conservação  

De acordo com diagnóstico - inspeção individual de cada objeto, 

investigando a existência de sujidades - realizado logo após a coleta,  os objetos 

recebem os tratamentos de: Higienização, consiste na eliminação de sujidades 

generalizadas, extrínsecas ao objeto.  Acondicionamento, refere-se a confecção 

de embalagens adequadas para guarda, transporte e  exposição dos objetos. 

Armazenamento, tratamento que consiste em guardar os objetos em um espaço 

físico específico, dentro do Museu,  adequado as suas características.      

3 – Comunicação do acervo 

Devidamente tratado e armazenado, o acervo é disponibilizado à 

comunidade através de: consulta direta ao acervo; empréstimo para usar em sala 

de aula, para ilustrar seminários; empréstimo para composição de catálogos, 

banners; empréstimo para aulas de fotografia e de preservação têxtil e 

exposições temáticas no próprio espaço do Museu. 

4 - Articulação entre os projetos inclusos no Programa  

A articulação entre os projetos vinculados ao Museu é feita pelo 

acompanhamento sistemático das ações propostas e sua interação com o acervo 

já existente, buscando na concentração de esforços, dinamizar os recursos 

didático-pedagógicos para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

na UDESC. 

 Cumpre destacar que tais atividades não foram realizadas. Constam 
dos planos do museu, em sua concepção original, mas ate hoje pouco foram 
executadas. Existe documentação que registra passos neste sentido em 
épocas passadas, mas no momento, tudo está desativado. 
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Durante o ano de 2012, a coordenação do Museu se preocupou ainda em 

transformar a instituição num órgão atuante, através do estabelecimento de 

parcerias com os outros Centros e Pró-Reitorias da UDESC, em especial a Pró-

Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade, para a realização de exposições e 

apresentações nos espaços do Museu, o que vem se concretizando 

paulatinamente.  

Mesmo sem equipe especializada, os servidores do museu detiveram-se, 

no ano de 2012, em cuidar da limpeza do local, seja reordenando os acervos no 

espaço do museu, seja pintando paredes, seja descartando material infestado de 

cupim, bolor e fungos. O ano de 2012 foi tomado por conhecimento do acervo, 

eleição do que deveria ficar exposto, distribuição e separação de acervos 

bibliográficos para futuro trabalho de limpeza e higienização. Também foram 
colocadas placas indicativas e adquiridos pequenos bens para transformar 
o local um pouco mais organizado, com recursos próprios da coordenação, 
de seus funcionários, material cedido por projeto do centro de artes e pelo 
Programa PIBID - Capes - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência, cujos recursos permitiram a aquisição de objetos, confecção de 
painéis, banners, molduras de quadros do acervo do museu, material 
educativo, compra de material de expediente e de consumo, material 
complementar de informática, entre outros e até mesmo de tintas para 
pintura do espaço.  

 
 

Organização e identificação dos acervos: 
Escola do Comércio 

Acervo do ProfºElpidio Barbosa 

Selestino Sachett. 

 

Higienização dos Acervos: 
- Organização do Acervo Selestino Sachett 

- Organização do Acervo Elpídio Barbosa 

- Limpeza e acondicionamento dos Painéis – Grupos Escolares Catarinense 

- Limpeza e acondicionamento dos Quadros ilustrativos da Economia Brasileira 
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- Higienização dos Painéis de madeira dos formandos da Escola de Comércio dos 

anos 1939 a 1957 em andamento 

- Higienização e conservação do Mobiliário Escolar 

- Organização do Mini Auditório com Piano de 1925 e Poltronas dos móveis CIMO 

- Organização da sala de recepção da Direção 

- Organização da sala 10 de reuniões 

- Organização do Auditório com a recuperação das poltronas 

- Remoção do forro e Higienização da sala 6 e posterior Criação da sala de Arte 

Contemporânea. 

- Mudança do layout da sala Administrativa 

- Remoção dos materiais do Projeto FIEP encaminhados para FAED 

- Remoção da Prensa encaminhada para o Centro de Arte 

- Lavação do Hall externo do Museu 

- Troca do Feltro do Painel de avisos 

- Devolução das Poltronas de Cinema pertencentes ao Sr. Gilberto Gerlach e 

limpeza da sala 

- Limpeza e remoção dos entulhos compostos de restos de carteiras quebradas, 

posterior de implantação do setor de limpeza e conservação dos bens do Museu 

- Sala 2 – Temática: foi feito limpeza e pintura posterior Sala de aula Moderna 

- Sala 3 -  Onde abrigará os painéis da Escola de Comercio 

- Limpeza manutenção dos banheiros femininos e masculinos do piso térreo e 

Superior 

- Remoção dos Materiais pertencentes ao Centro de Moda (manequins, roupas...) 

- Implantação da sala de Memória Escolar Catarinense com colocação dos 

painéis plotados, 

- Organização do acervo do Professor Aldo Nunes com Identificação, 

higienização, limpeza das vitrines e identificação dos objetos, colocação de 

cortinas. 

- Limpeza do mobiliário da sala Professora Antonieta de Barros 

- Limpeza do mobiliário escolar. 

- Mezanino: retirada de geladeira antiga, organização de mídia escolar da época, 

organização do acervo Profº Elpidio Barbosa 

- Organização e implantação da Sala de projetos da Servidora ProfªMarlene 

Torrinelli 



 

8 
 

- Devolução do Material da GeoLab para Faed. 

- No porão: Concerto da infiltração e vazamento das caixas d’agua de amianto. 

- No sótão manutenção das caixas d’agua que se encontravam abertas. 

- Retirada de todo material descartável do MESC pela COMCAP(duas toneladas). 

- Retirada do Barraco de Obras que ficava no estacionamento 

- A professora/servidora Marlene Torrinelli organizou os documentos necessários  

para a criação da AAMESC e confeccionou as cortinas. 

- Remoção das madeiras de cupins no Hall  e colocação de massa corrida nos 

buracos. 

- Em função do Roteiro Autoguiado do Centro Histórico de Florianópolis sendo o 

3º ponto turístico - indicado por este pelo Guia, esta publicação trouxe inúmeras 

pessoas gerando a necessidade de abrirmos o Museu das 14h às 18hs de 

segunda a sexta feira. 

 
 

EVENTOS REALIZADOS NO MUSEU 
 

Registrou-se um público de 2096 pessoas em geral para visitação 

espontânea de segunda a sexta feira e finais de semana incluindo Oficinas e 

eventos. Destes, 607 pessoas receberam certificados de participação em oficinas 

e eventos de capacitação, fornecidos pelos responsáveis pelos eventos. 
 

CIEE 
O Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina – CIEE/SC é uma 

associação de assistência social, sem fins lucrativos.  Museu da Escola recebeu a 

visita dos estagiários no dia 12 de Julho de 2012 às 13h30. O Grupo de 

Adolescentes que anseia por este contato é composto de 25 jovens com idade 

entre 14 e 16 anos, Aprendizes de Serviços Bancários nas Parceiras Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal.  

Público de 20 alunos. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 28/06 a solenidade de encerramento e 

premiação, no Museu da Escola, Coordenação de Cultura com Balbinette 
Silveira-PROEX/ UDESC. 
Público de 60 pessoas. 

 

                      
 

 
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS CEART-UDESC 

 
O curso é uma das ações do programa "Laboratório de Performance", do 

Departamento de Artes Cênicas CEART-UDESC ministrado pela professora 

Daiane Dordete Steckert Jacobs, e tem como participantes membros do corpo 

discente da UDESC e da comunidade em geral. O objetivo do curso é investigar a 

arte da performance e seus imbricamentos com o teatro contemporâneo. 

As apresentações foi realizada nos dias 26/27/28 e 29/11. 

Público de 60 pessoas. 
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A MENINA BOBA 
O espetáculo mistura as linguagens da música e do teatro para tecer uma 

dramaturgia baseada na obra da poetisa Oneyda Alvarenga e no ciclo de canções 

homônimo "A Menina Boba", do compositor Cláudio Santoro. Explorando a voz 

cantada e falada em cena, o movimento abstrato e elementos da biografia e obra 

poética de Oneyda, a atriz-cantora tece a biografia da poetisa, misturando 

elementos reais e fictícios. As canções transitam desde o universo dodecafônico 

criado por Santoro até as modinhas imperiais brasileiras, criando um universo 

sonoro da cena em constante diálogo com o formato teatral da encenação. 

Público de 50 pessoas. 
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VIVAVOZ apresenta no Museu: O FANTASMA DA ÓPERA 
VivaVoz apresentou no Museu o espetáculo musical, vinculado ao Programa de 

Extensão VivaVoz, da UDESC. Trata-se de uma montagem acadêmica de trechos 

do Musical “O fantasma da Ópera” (A. L. Weber), que envolve professores e 

alunos do Depto de Música, Moda e Cênicas nos dias 23,24 e 25/11 a partir das 

20hs.“ Ficha técnica:Projeto VivaVoz – Repertório: “O Fantasma da Ópera” 

(Andrew Lloyd Weber),Direção Musical e Regência: Prof. Alexandre 

Gonçalves,Direção Artística e Preparação Vocal: Profa. Alicia Cupani,Direção 

Cênica: Barbara Biscaro,Figurinos: Prof. Lucas da Rosa e Cantores e Orquestra 

(alunos da Udesc e da comunidade).  

Público de (mais) 600 pessoas, sendo que o público seria maior e não pode por 

limitação do espaço físico. 
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Produção no Museu - PROGRAMA Its TV ITS 
Nesse programa você vai ver uma matéria especial sobre Halloween 

http://portalits.com.br/canais/tv/videos/pagina/2?id=249 
A RICTV Record de SC e PR. É um programa voltado para o público estudantil, 

com matérias de cultura, comportamento, esportes, artes e etc. Foi gravado uma 

matéria sobre o novo filme do Batman e faremos uma cena brincando com os 

vilões que já o enfrentaram em outros filmes. O espaço interno do Museu da 

Escola (escadas ou corredores) para gravação uma dessas cenas, às 14h, nesta 
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quinta-feira 19/07. Como contrapartida, agradeceremos o Museu da Escola nos 

créditos finais do programa, bem como nas redes sociais. 

 

Curta-metragem “Promessa em Azul e Branco” de produção da 
Novelo Filmes e Z Filmes. 
O filme conta a história de Eneida, uma menina que, devido a uma promessa de 

sua avó, só poderá usar roupas azuis e brancas até completar 15 anos, terá 

duração aproximada de 15 minutos e será rodado em Florianópolis. Solicitamos o 

apoio utilizar os espaços do estabelecimento como locação para o curta-

metragem durante dois dias. Precisaremos de dois períodos para preparação e 

um período para gravação. As gravações serão entre 17 e 20 de abril. A locação 

em questão trata-se da sala de aula com os móveis escolares da década de 50. 

Público de 60 pessoas. 

 
 

                       
 
 

 
 
 
IFSC - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de SC 
 
 

Turma de alunos do Curso de Formação Inicial em “CONDUÇÃO LOCAL 

CULTURAL DO CENTRO HITÓRICO de Florianópolis”.Coordenadora Profª 
Claudia Hickenbick. 
Publico de 15 pessoas. 
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3º EDIÇÃO DO FESTIVAL PSICANÁLISE VAI AO CINEMA 
 
O Festival consiste em exibição de filmes seguidos de debates. A visada deste 

evento é debater questões da atualidade e de que forma a psicanálise pode 

ajudar a compreendê-las. Neste sentido, o cinema é um espaço privilegiado. 

Queremos, mais uma vez, que as discussões ultrapassem o âmbito restrito da 

psicanálise e ampliem a discussão com a comunidade, envolvendo outros 

campos de saber, nos dias 28 e 29/09, teremos o brasileiro Casa de Areia-de 

Andrucha Waddington; o curta Mulher Azul-de Maria Emília Azevedo e encerra 

como o iraniano Dez/Ten- de Abbas Kiarostami. 

Esta edição brinca com a frase consagrada pelo cinema "Nunca houve uma 

mulher como Gilda", que dá um norte para debatermos com os convidados e o 

público sobre questões da mulher e das suas relações. 

Publico de 80 pessoas. 
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OFICINA DE Restauração de Papéis com a Ministrante Kézia Landerly  

Dia 07 -08 e 09 de agosto 2012. 

História do Papel e agentes de degradação; 

Higienização 

Pequenos reparos. 

Acondicionamento. 

Tipos de Papeis e suas diferentes gramaturas. 

 

Colas utilizadas. 

Marmorização de Papéis - técnica com engrudo. 

Publico de 20 pessoas. 

  
OFICINA DE CADERNOS CINÉTICOS:  
Suporte do processo criativo voltado para o Curso de Moda minitratado por Kézia  

anderly dia 27 e 28 de setembro 2012. 
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Público de 10 pessoas. 

 

 

   
 
 
HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO DOMINGOS FOSSARI - KÉZIA LENDERLY; 

Procedência: Imagens provenientes do Fundo Documental da Secretaria Estadual 

de Educação; 

Estas imagens não possuem termo de doação, sendo que as mesmas foram 

entregues ao MESC pela professora Marlene Torrinelli; 

As imagens foram conferidas com as reproduções que se encontram no livro: 

FOSSARI, Domingos. Florianópolis de ontem 3ª edição. Fundação Catarinense de 

Cultura, 1985.; 

Imagens passaram por acondicionamento primário e higienização e também se 

encontram digitalizadas e arquivadas no banco de dados do Museu Escola 

Catarinenses – UDESC 
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LANÇAMENTO DO LIVRO DE - José Augusto Rodrigues, ex-aluno da FAED. 

 
Livro SIRETJA J, no saguão do Museu da Escola. 
08 de outubro, no horário das 19hs às 22 hs. 
 
Publico de 58 pessoas. 
 
 

        
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLARGERÊNCIA DE FORMAÇÃO PERMANENTE-DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. 
 
 No dia 15/06/2012, no período matutino das 13h às 17hs, para a Secretaria 

Municipal de Educação que através de sua Diretoria de Educação Infantil, 

realizaram o Evento “Formação dos profissionais da Educação Infantil na 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”, para as oficinas Visual para 65 

participantes e Oral e escrita para 56 participantes. Salientamos que o evento é 

sem fins lucrativos, sendo que todos os profissionais envolvidos são funcionários 

dessa Secretaria. Chefe de Departamento Helaine Maltez Costa. 
Público de 121 pessoas. 
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ENCONTRO DE TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE  

“ESTADOS DE [IN]CERTEZA” 

 

Mestrandos e graduandos em Artes Visuais da UDESC da linha de teoria e 

história da arte apresentarão pesquisas e debates sobre suas leituras e 

abordagens potencializando perguntas, dúvidas e possibilidades deslindadas pelo 

pensamento. A programação conta com mesas de 2-3 expositores, coordenadas 

por um debatedor convidado para comentar os trabalhos. 

Público de 45 pessoas. 
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Descrição do projeto Escola Estadual Urbana Lauro Muller 
Professora e Coordenadora do Projeto GISELA EGGERT STEINDEL 
MEMÓRIAS DA ESCOLA, PRESERVAÇÃO BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 
 
O projeto propõe a instalação e aparelhamento do Laboratório de Conservação e 

Restauro para a preservação do acervo bibliográfico e documental do Museu da 

Escola Catarinense. Este laboratório é fundamental para consolidar o serviço de 

preservação da cultura escolar através da recuperação e conservação adequada 

de documentos e livros que integram o acervo deste Museu também composto 

por fotografias, objetos e entrevistas. A ação aqui proposta, organizada em etapas 

que se estendem do treinamento de alunos e pesquisadores na higienização e 

inventário do acervo, assegurando a preservação e a ampliação das 

oportunidades de acesso público a este patrimônio. O material, após higienização, 

retornará á escola de origem. 
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REMSC - Rede de Educadores em Museus de Santa Catarina  
 
A Rede de Educadores em Museus de Santa Catarina (REMSC), busca ampliar o 

diálogo com as escolas, com as quais serão abertos os relatos de experiências de 

professoras/ professores acerca das visitas museais promovidas com seus grupos 

– desde a educação infantil, até a universidade. Os encontros serão sempre na 

última segunda-feira de cada mês, das 14h às 17h, no Museu da Escola 

Catarinense, na cidade de Florianópolis, nas datas a saber: 26/03; 23/04 (data 

antecipada); (o dia 28/05 está reservado para um evento maior, provisoriamente 

nominado: Museu em um mundo em transformação: novos desafios, novas 

inspirações); 25/06; 27/08; 24/09; 29/10; 26/11. 

- Publico nos 7 meses de 140 pessoas. 
 

 

       
 
 
“SEMANA DO HOMEM” 
 

Florianópolis, de 19 a 24/11  
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Atrações no Museu da Escola nos dias 20 e 21 de novembro, 

dia 20/11 às 19h palestra com Dr. Antônio Heinzen Filho "Biocibernética BUCAL" 

20h30 Stand-up com Zuleica Zimbabue 

dia 21/11 às 19h apresentação da Zuleica Zimbabue 19h30 documentário  

Cuidando Deles" após debate. 

Público de 20 pessoas. 

 
 
 

        
 
 

Alguns poucos eventos foram promovidos em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Comunidade.  

 

Os contratos abaixo vigoraram ate o mês de julho de 2012, quando o Museu, 

através de sua coordenação determinou nova politica de cessão de uso do 

imóvel, restringindo a instituições publicas, de utilidade publica e ou/ ligadas a 

professores da Universidade, sendo por eles supervisionados. 
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- CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM a 

associação informal Cia de Arte Irreversível, neste ato representado por Marcello 

Serra – Ator, diretor, professor de teatro, dramaturgo e iluminador e escritor desta 

mesma Cia 

 

- CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM a 

associação informal de LA VACA PRODUTORA DE ARTE LTDA, com sede na 

Rodovia SC KM 401 Santo Antonio de Lisboa Cep.:88050-001 – Florianópolis SC, 

neste ato representado por Milena da Cruz Moraes – Atriz e Produtora.CEART 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM a 

associação informal de NOVELO FILMES PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA 

ME., produtora de filmes, MARIA ZIENHE CARAMEZ DE CASTRO, em artes, 

Zienhe Castro. 

 

- CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM a 

associação informal NÚCLEO CÉLULA DE ARTES, neste ato representado por 

Juliana Aguiar Delgado – Atriz. CEART 

 

- CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM 

“VivaVoz” apresentou no Museu o espetáculo musical a associação informal O 

FANTASMA DA ÓPERA, neste ato representado por Alicia Cupani. CEART. 
 

 
 
MUSEUVICTOR MEIRELLES Parceria com o Museu da Escola 
 
 
O Museu Victor Meirelles com parceria com o Museu da Escola apresentou 

diversas Oficinas, Palestras Ciclo de Cinemas e tantos outros. 

Destaques: 

 

- Realização do ciclo de Cinema Português pelo Museu Victor Meirelles, em 

parceria com o Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis – Funcine e o Museu 

da Escola Catarinense. A curadoria é de Gilberto Gerlach, do Cineclube Nossa 
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Senhora do Desterro, que inclusive esteve presente na abertura, no dia 2 de 

maio, às 18h30, e conversou com o público sobre o cinema português e os filmes 

selecionados para a mostra. Datas de 2 a 4 de maio e de 7 a 11 de maio de 2012, 

às18h30min. O espaço utilizado foi o auditório do Museu da Escola Catarinense. 

 

- Palestra Museu Comunitário Treze de Maio: memória e identidade negra 
em Santa Maria – RS, com Giane Vargas Escobar (Mestre em Patrimônio 

Cultural/UFSM, Especialista em Museologogia/Unifra), dia 17 de maio de 2012. 

 

- Oficina “Cartografias Afetivas”, com professora Juliana Crispe, dia 14 e 21 

de maio de 2012. 

 

- Oficina de Iniciação à Fotografia para Alunos da IDES/PROMENOR, com Ana 

Viegas. Dias 30 de maio, 6, 13, 20 de junho de 2012. 

 

- Projeto Armazém – Em cartaz: Mostra de vídeos. O Projeto Armazém teve 

esse ano a sua segunda edição. Seu caráter livre de exposição permitiu a 

exibição de vídeos em loop criados pelos jovens estudantes de arte residentes em 

Florianópolis.  Curadoria: Ricardo Mari e Noara Quintana. Dias 18, 19, 20, 21 e 22 

de junho de 2012. 

 

- Oficina de Introdução em História de Arte Contemporânea com Luciane 

Garcez. Dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho de 2012. 

 

- Palestra com o curador Moacir dos Anjos, dia 21 de agosto de 2012. 

 

- Ciclo de Histórias da Arte Brasileira – Barroco e Rococó na arte brasileira 
do século XVIII com Myriam Ribeiro (UFRJ). Dias 4 e 5 de setembro de 2012. 

 

- Oficina prática de introdução ao desenho com Jandira Lorenz. Dia 4, 11, 18 e 

25 de outubro de 2012. 

 

- Oficina de Stopmotion de pessoas e de outras coisas com Diego de los 

Campos, Dia 6, 13, 20 e 27 de novembro de 2012. 
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- Oficina de Aquarela com Wagner Zuri, dias 4 e 5 de dezembro de 2012. 

Totalizando nestes meses um público de 725 pessoas. 

 

- “Mostra MAR... QUE FALTA” dias 17 a 21 de dezembro de 2012, com 

atividades em dias de chuva sendo realizadas no museu. 
 
      

      
 

 
    
 
Outras atividades-  
 

A Escola Transformação do Estreito visitou o Museu da Escola dia 29 de 

outubro Diretora Maysa Borges de Castro. 

Com aproximadamente 12 crianças. 
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Relatório das atividades realizadas pela servidora Marlene Torrineli junto ao 

centro de Artes. 
 
A servidora Marlene Torrinelli foi atribuído exercício no Museu da Escola para 

organizar as atividades da Escola de Artes, onde seriam ministrados cursos à 

comunidade. De imediato, seriam os cursos constantes do Projeto Institucional nº 

41, cujo término está previsto para dezembro de 2012. O Projeto “INTERAÇÃO 

UNIVERSIDADE E ESCOLA PÚBLICA: capacitação de professores e alunos da 

educação básica” é uma parceria entre Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Secretaria do Estado de Santa Catarina/SED e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES e tem como público 

alunos de educação básica de escolas públicas, na faixa etária de 10 a 17 anos e 

professores.  

Entretanto, a demora na implantação da Escola de Artes e Tecnologia, decorrente 

das obras de restauração do Museu fez com que se procurasse espaço 

alternativo para desenvolver as atividades. Com isso, houve um 

comprometimento com a Escola Altino Flores, de Anitápolis que em diversas 

oportunidades já havia solicitado parceria com o Centro de Artes, para 

desenvolver atividades de extensão. 

Além desse projeto, a servidora Marlene Torrinelli atende o Programa EcoModa 

2010 PROEXT/MEC/SESu que tem por objetivo integrar o saber acadêmico e o 

saber popular, através da experimentação e vivência profissional, dos alunos do 

Curso de Moda da UDESC e da capacitação de jovens agricultores e familiares 

em atividades não agrícolas, no meio rural, no Território do Alto Uruguai. 

A liberação dos recursos do programa ocorreu somente em outubro de 2011, 

quando o Plano de Trabalho Individual dos professores, para 2012 já tinha sido 
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aprovado nas instâncias da Universidade, com alocação de carga horária, em 

outros projetos. 

A pressão política e social exercida pela população dos oito municípios 

integrantes do projeto, “forçou” os professores a iniciarem o curso de capacitação, 

pois o número de candidatos na inscrição prévia excedeu a 80 pessoas. Em 

função dessa demanda e dos apelos das Prefeituras, foi dado início, em março de 

2012, ao curso com 37 inscritos, capacidade máxima que o espaço comporta, 

quando o projeto original previa 25 vagas. Todos os inscritos estão frequentando 

regularmente as aulas, não teve desistência até a presente data. 

Diante da impossibilidade de os professores ministrarem todas as aulas, os 

membros participantes do programa decidiram que a servidora Técnica 

Universitária de Desenvolvimento, Marlene Torrinelli passaria a ministrar as 

disciplinas teóricas do Curso de Capacitação em Design de Moda a jovens 

agricultores e familiares, uma vez que é membro da equipe integrante do 

Programa EcoModa, qualificada como Apoio Técnico, para organizar e orientar a 

área administrativo-financeira . 

A servidora possui Licenciatura em Letras, graduada e pós-graduada em Moda e 

em Museologia pela UDESC, já foi professora da rede pública estadual, 

professora de 1º e 2º Graus da FESC/UDESC e professora colaboradora do 

Curso de Bacharelado em Moda da UDESC. 

Para o próximo dia 10 de julho já está agendada nova reunião, em Anitápolis, 

agora com professores e alunos, para dar início às atividades que ocorrerão um 

dia por semana, com aulas pela manhã, tarde e noite, de forma alternada, a cada 

semana, ou seja, na primeira semana, as aulas são na segunda-feira, na segunda 

semana as aulas serão na terça-feira e assim sucessivamente, para não interferir 

no cotidiano da escola. 

No período noturno, em Anitápolis serão ministrados cursos na área de 

Museologia que podem ser considerados como atividade de extensão do Museu. 

Da mesma forma, gostaria de sugerir que as atividades de educação patrimonial e 

preservação de acervos que estão sendo desenvolvidas junto às escolas da rede 

pública em Ipira, Peritiba, Lindóia do Sul, Alto Bela Vista, Piratuba, e as atividades 

que serão desenvolvidas nas escolas e biblioteca pública de Laguna também 

constassem do Plano de Trabalho do Museu. 
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Como o projeto já contempla todos os custos, não onerando a Universidade que 

nesse momento está em contenção de despesas, parece pertinente, uma vez que 

caberia à UDESC tão somente disponibilizar os serviços de uma servidora que já 

está envolvida nos projetos. 

Com isso poderíamos desenvolver a contento o projeto firmado em parceria com 

a CAPES e Secretaria de Educação e com o MEC/SESu e dar cumprimento tanto 

ao plano de trabalho da extensão, quanto do Museu da Escola. Inclusive, a 

Marlene poderá encaminhar mensalmente o relatório das atividades, inclusive 

com fotos, para compor o relatório final do Museu. 

Público mais de 1500 pessoas. 

 
 
 

    
 
 

     
 
Finalizando: 
 

Do exposto, pode-se afirmar que quanto a sua missão especificamente 

museológica, o Museu tem trabalhado para manter a memória da Escola 

Catarinense no que existe em seu acervo e dentro de suas mínimas 

possibilidades, bem como do prédio, seu principal acervo, apesar das dificuldades 

que enfrenta, causadas pela demora na restauração de seu espaço físico e pela 

dificuldade na composição de corpo técnico. Muito poderia ser dito em termos de 

relatório, mas não cabe aqui explicitar. O museu tem um belo futuro, tem um belo 



 

28 
 

espaço físico, um excelente potencial para se destacar no cenário educativo e 

cultural da cidade e de Santa Catarina.  

 

 

 
 
 
 

Prof.ª Dra. Sandra Makowiecky 
Coordenadora do Museu da Escola Catarinense - MESC 

 

 
 


