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Relatório das principais atividades realizadas pelo Museu da Escola Catarinense 
no ano de 2014 

 
 
 

 

Introdução: Como é fato sabido, o Museu da Escola Catarinense da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (Udesc), atravessou o ano de 2013 recebendo uma série de 

melhorias em sua estrutura física para sediar a 12ª edição da Mostra Casa Nova, que 

aconteceu no mes de outubro de 2013. A ação fez parte de dois projetos do Plano do 

Gestão 2012-2016 da Udesc. O Projeto Museu Vivo, com o objetivo de concluir o 

restauro/recuperação  do museu e ampliar suas atividades ao público em geral, e o 

Parceria Público-Privada, que busca recursos para melhoria da infraestrutura da 

instituição. A Mostra, organizada pelo Diário Catarinense/Grupo RBS com o tema 

buscou valorizar a rota cultural no Centro e contribuir com a preservação do 

patrimônio histórico, com a colaboração de expositores e empresas parceiras.  

Uma das melhorias de impacto que ficou para o Mesc após a realização da Mostra  

Casa Nova foi recuperação de toda a fachada da edificação de 1922, que ganhou 

pintura nova e o projeto luminotécnico executado com tecnologia de vanguarda no 

Brasil.Como destaque, mencionamos a recuperação das redes elétrica e hidráulica, 

projetos de prevenção de incêndio e vigilância sanitária, recuperação dos banheiros, 

dos pisos das salas e de esquadrias de portas, janelas e vidros, a execução e doação do 

projeto da lojinha do museu e da cafeteria, além de muitas outras melhorias que em 

curto prazo a universidade não conseguiria realizar. Hoje o Museu já conta com uma 

lojinha e com um café montados. Sem sombra de duvidas, um grande destaque se dá 

no êxito da parceria público-privada. Com esta intervenção, a Udesc não foi a única 

beneficiada e sim a cidade de Florianópolis. Após o término da exposição, órgãos de 

preservação histórica, fizeram  vistoria no imóvel para determinar o que poderia 

permanecer e o que deveria ser retirado, pois o prédio é tombado na categoria P1, ou 

seja, tanto interna como externamente, recebe supervisão externa. Desta forma, 

muitas coisas foram retiradas, mesmo que os expositores desejassem deixar para o 

museu, como revestimentos de paredes, para exemplificar. Todavia, a análise muito 

bem feita permitiu melhorias para além do que inicialmente se planejava.  Ajudar na 

preservação e fazer melhorias no Museu da Escola Catarinense (Mesc), patrimônio 

histórico no Centro da Capital, foi um dos objetivos da Mostra Casa Nova. Para 
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completar um ciclo de sucessos, o  Café do Museu, com projeto de autoria da 

arquiteta Beatriz Kubelka Fernandes foi agraciado com uma menção honrosa no 2º 

Prêmio Arquitetura Catarinense, na categoria “ Projetos de Restauro e Conservação 

de Edificações e Sítios Históricos". O concurso, que valorizou critérios de inovação, 

sustentabilidade e criatividade, teve 14 participantes. O café encerrou suas atividades 

com o fim da mostra, mas o projeto ficou como legado permanente para o Mesc. Após 

concorrência pública, o café poderá ser administrado por profissionais da área da 

alimentação. A intenção é de que tudo que se relacione ao museu tenha "qualidade 

ímpar", consolidando-o como referência no segmento urbanístico, arquitetônico, 

artístico e cultural. O Mesc não pode ser considerado apenas um órgão complementar 

da Udesc. Como patrimônio tombado completamente por dentro e por fora, do tipo 

P1, deve sempre merecer tratamento diferenciado e se destacar por qualificar suas 

evidências históricas e patrimoniais.  

 

O relatório do Museu da Escola Catarinense será dividido em quatro seções, a 

saber:  

1- Ações concretizadas 

2- Ações solicitadas/planejadas e não realizadas 

3- Situação do acervo e salas expositivas 

4- Eventos  

RELÁTORIO DOS VISITANTE DE 2014 – este é o numero de pessoas que 
assinaram o livro de visitantes. Na realidade, ele não reflete a realidade, pois muitos 
deixam de assinar o livro.  Para tanto, estamos empreendendo esforços para adquirir 
um sensor de presença  para o ano de 2015.  
 
Mês Maio : 105 visitantes. 
Mês Junho: 85 visitantes. 
Mês Julho: 294 visitantes. 
Mês Agosto: 161 visitantes. 
Mês Setembro: 132 visitantes. 
Mês Outubro: 145 visitantes. 
Mês Novembro: 81 visitantes. 
Mês Dezembro: 276 visitantes. 
TOTAL: 1.269 visitantes no ano de 2014. 
 

_______________________________________________ 
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3- Terceira seção: Situação do acervo e salas expositivas. Foram montadas 5 

salas expositivas. 

 

1- Sala que reproduz uma sala de aula dos anos 50  ( foto 11 e 12 )“A sala de 

aula deve ser um celeiro de dúvidas e, quando estas existirem, ela não deve ser 

vista como um espaço material, mas, sim, como um instante de construção 

sócio - intelectual. Dessa forma, desejo explicitar o fato de que a escola 

necessita romper seus próprios limites físicos e se fazer vida com a vida. 

Portanto, a sala de aula é um espaço para investigação, para a busca de pistas 

que componham a construção do saber, que é um dos valiosos papéis da 

dúvida e, também, uma instância socializante, uma vez que nos permite 

estabelecer contato com uma imensa diversidade de seres e formas pensantes 

que precisam ser ouvidas e, consequentemente, respeitadas. É, ainda, um 

laboratório de formação e informação intelectual, passando a ser uma via que 

nos possibilita perceber outros caminhos”.   

MUSEU ESCOLAR -“ Um museu escolar é uma junção de objetos, naturais 

e/ou fabricados, pertencentes aos reinos mineral, natural e animal, organizados 

em coleções pelos professores e alunos, destinados ao ensino, caracterizando-

se como instrumentos auxiliar. Chama-se Museu escolar uma reunião 

metódica de objetos comuns e usuais, destinados a auxiliar o professor de 

ensino das diversas matérias do programa escolar” . 

 

 
Figura 11- Sala expositiva aula anos 50  Figura12 – Sala expositiva aula anos 50	  

2- Sala que reproduz uma sala de direção escolar, com móveis e busto de 

Antonieta de Barros ( Figuras 13 e 14) 
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“Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 11 de julho de 

1901. Ingressou com 17 anos na Escola Normal Catarinense, concluindo o curso em 

1921. Em 1922, a normalista fundou o Curso Particular Antonieta de Barros, voltado 

para alfabetização da população carente. O curso foi dirigido por ela até sua morte e 

fechado em 1964. Professora de Português e Literatura, exerceu o magistério durante 

toda a sua vida, inclusive em cargos de direção. Foi professora do atual Instituto de 

Educação entre os anos de 1933 e 1951, assumindo sua direção de 1944 a 1951, 

quando se aposentou. Notabilizou-se por ter sido a primeira deputada estadual negra 

do país e primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina”. 

  

 

 
Figura 13 – Sala Expositiva - Direção de escola  Figura 14 – Sala Expositiva - Direção de Escola- 

Antonieta de Barros	  

 

3- Sala que apresenta diversos tipos de carteiras escolares e ambiente para 

fazer fotografias, bem como alguns Móveis Cimo. ( Figuras 15 e 16 ). 

 

“Carteiras escolares: […] busca-se identificar aspectos que caracterizem este 

mobiliário no início da organização das escolas primárias em Santa Catarina. 

[…] O advento do ensino da escrita como tarefa escolar é um divisor de águas 

na configuração material do espaço escolar. […] Embora na vida privada ou 

em cenas públicas as cadeiras pudessem ter relação com o conforto e com o 

status social, na cena escolar elas não respondiam pela mesma função. Bancos 

e cadeiras ordenavam espaços e sujeitos dentro de um universo delimitado. Na 

escola, mesa e cadeira encontraram força singular que as transformaram em 

objetos com atuação direta na higiene do corpo, na disciplina, no conforto e na 

aprendizagem. Perpetuaram-se como objeto fundamental para um bom ensino. 
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Algumas delas, no entanto, ganharam um real espaço no ensino quando se 

tornaram necessárias como apoio para escrever, pois até então ensinava-se, 

primordialmente, a ler.”.  

 

  

  

Figura 15 – Sala Expositiva – carteiras escolares – 
Fotografia  

Figura 16 – Sala Expositiva – carteiras escolares 	  

 

4- Sala com exposição de móveis e objetos escolares e a coleção de 

brinquedos de Aldo Nunes (Figuras 17, 18, 19 e 20).  

 

“Nascido em 1925 na capital catarinense, Aldo Nunes foi o responsável pela 

criação do Atelier de Conservação e Restauração de Bens Culturais Moveis – 

ATECOR - do Museu de Arte de Santa Catarina (qual foi diretor de março de 

1969 a março de 1981. Nesta “escola”, formou sensibilidades e mãos aptas a 

reparar agressões do tempo e/ou dos homens, em objetos da cultura material. 

“Moveis CIMO : história  e acervo do MESC - Seu produto, durante anos, 

dominou o mercado nacional de móveis para instalações comerciais e 

institucionais, com repercussão na América Latina, daí seu destaque em nosso 

acervo”.  
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Figura 17 – Sala Expositiva – Objetos escolares  Figura 18 – Coleção Aldo Nunes – “ Brinquedos 

da minha infância”. 	  

 

 

 

Figura 19 – Sala Expositiva – Móveis Cimo  Figura 20 – Sala Expositiva – expositores e 
Objetos 	  

 

 

5-  Sala com as poltronas Moveis Cimo, compondo um mini auditório, com 

dois painéis de formatura ( recuperados até o momento) da Academia do 

Comércio, recuperados no ano de 2014. (Figuras 21 e 22) 
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1 Estes são alguns exemplares da coleção brinquedos da 
minha infância, doados pelo artista para o Museu da 
Escola Catarinense – MESC- UDESC. 
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“Após a criação da Escola Superior de Design Industrial- ESDI, em 1962, 

designers formados passaram a fazer parte da equipe da CIMO. Mas, por sua 

resistência em aderir a modismos e persistência em manter o estilo clássico, a 

indústria fechou suas portas, em 1982. No entanto, o seu legado de 

pioneirismo e inovação perdurarão por muitos anos. Afinal, até hoje um móvel 

CIMO é sinônimo de Design nacional de qualidade. Uma empresa 

fundamental para o desenvolvimento do setor moveleiro no País e precursora 

em diversos processos tecnológicos, com um toque empírico bem ao estilo 

brasileiro de ser, agir e criar”.  

  

 
 

Figura 21 – Sala Expositiva –Poltronas Cimo e 
painéis Academia do Comércio 

Figura 22 – Sala Expositiva – Poltronas Cimo e 
painéis Academia do Comércio	  

 

Temos ainda o seguinte: 

1- Biblioteca- o acervo da biblioteca foi praticamente todo catalogado, com 

auxilio da bibliotecária Iraci Borszcz e da estagiária Cristiane Rubi e a 

supervisão e acompanhamento pelo estagiário Eduardo Petry. Desta 

catalogação, constam acervo de imagens, livros  e documentos. Todo o 

material será disponibilizado no site do museu, em alguns casos o 

documento integral, em outras, a informação de sua existência.  ( figura 

23 e 24) 
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Figura 23 – Biblioteca  Figura 24 – Biblioteca 	  

 

 

2- Duas salas de exposição- Mezanino e sala Mutações. 

 

 

Figura 25 – Sala Expositiva – Mezanino  Figura 26 – Sala Expositiva – Mutações 	  

 


