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MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE 
Da Universidade do Estado de Santa Catarina – MESC/UDESC 

Florianópolis- SC- Brasil  
 

 
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 196 
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 
Site:  http://www1.udesc.br/museudaescola 
Facebook: https://www.facebook.com/museudaescolacatarinense/ 
Instagram: https://www.instagram.com/museudaescola/ 
Tour virtual: http://mesc.tourvirtual360.com.br/ 
MESC TOUR - áudio Guia. Disponivel em < https://tourvirtual360.com.br/mesc/audioguia/>  
MESC TOUR VIRTUAL ( salas, jogos, acervo, estrutura física), em inglês, espanhol, português e 
Libras.  Disponivel em <http://mesc.tourvirtual360.com.br>.  
 BUSINESS “MUSEU DA ESCOLA CATARIENSE - MESC – UDESC” 
Disponível em < https://www.google.com/maps/place/MESC/@-27.5979595,-
48.5507345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcc05870e5ec052bc!8m2!3d-27.5979595!4d-
48.5485458>  
 

 
Figura 1. Fachada do Museu da Escola Catarinense – MESC - UDESC 
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DESCRIÇÃO:  Museu da Escola Catarinense – MESC  

O Museu da Escola Catarinense é um órgão suplementar superior vinculado à Reitoria 

da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. Inicialmente o edifício abrigou 

a Escola Normal Catharinense (1926), localizando-se em local privilegiado, no alto de 

uma colina e  marcado por estilo neoclássico, com colunas gregas ornamentais, 

apresentando uma monumentalidade ressaltada pelo porão alto, colunas duplas, 

platibandas elevadas, capitéis trabalhados, entre outras características. O espaço interno 

da edificação é belíssimo. Toda a circulação se dá em torno de um átrio aberto e 

iluminado por claraboia, apresentando um desenho que foi muito utilizado em 

instituições de ensino e em mercados públicos. A edificação tem um alto valor para a 

paisagem urbana, por se localizar no eixo visual da rua Saldanha Marinho (via existente 

desde 1819), além de sua importância para a cidade de Florianópolis, pois está inserida 

no coração de seu centro histórico, rodeada por várias construções que datam da 

colonização, tendo sido tombada através do Decreto Municipal nº 521/89, e classificado 

como P1 (imóveis, que pelo seu valor excepcional ou monumentalidade, são totalmente 

preservados tanto o interior como o exterior, não podem ser demolidos nem 

modificados).  

Não resta dúvida do valor simbólico do edifício, marco da educação de Santa Catarina, 

local da formação de inúmeros líderes e de pessoas que fizeram o Estado de Santa 

Catarina se destacar em vários setores da atividade humana, através do conhecimento. 

De modo geral, as pessoas que visitam o prédio se emocionam, mesmo quem nunca lá 

esteve. Outros lembram de seus tempos de outrora. É uma visita que vale a pena ser 

realizada, seja virtualmente ou presencialmente! 

 

História: O Museu da Escola Catarinense foi criado em  1992, passando a ocupar a 

atual sede a partir de 2007. A criação do Museu da Escola Catarinense teve como 

objetivo principal sua consolidação como espaço educativo não formal, responsável 

pela preservação do patrimônio cultural catarinense ligado a Educação. O Museu se 

restringe à Educação Escolar, delimitando com mais clareza seu objetivo e 

estabelecendo similaridade com outro museu desta natureza no Brasil, o Museu da 

Escola de Minas Gerais, primeiro no gênero no Brasil, que guarda a memória da 

educação escolar do Estado, com ênfase no trabalho do professor e no seu fazer 

cotidiano. O acervo hoje existente possibilita o MESC a se constituir como um Centro 
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de Pesquisa sobre a história da educação escolar em Santa Catarina.  

Há que se observar que o museu desenvolveu-se a partir do projeto de pesquisa 

“Resgate da História e da Cultura Material da Escola Catarinense” e do projeto de 

extensão “ Museu da Escola Catarinense”, ambos concebidos e coordenados pela 

professora Maria da Graça Machado Vandresen (idealizadora do museu), quando foram 

realizadas as primeiras atividades de localização, registro e coleta de acervo. Originado 

no interior do Centro de Ciências da Educação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (CCE/UDESC), o museu é um reflexo do compromisso e responsabilidade 

social da universidade com a sociedade catarinense. 

Convém destacar que o museu permaneceu fechado por um período em função da 

necessidade de recuperação de suas condições físicas e de acervo, mas durante o ano de 

2013, o edifício recebeu uma série de melhorias em sua estrutura física para sediar a 12ª 

edição da Mostra Casa Nova. Este foi um projeto de parceria público-privada entre a 

Universidade e o Grupo RBS, que buscou valorizar a rota cultural no Centro da Capital 

e contribuir com a preservação do patrimônio histórico contando com a colaboração de 

expositores e empresas parceiras.  

Após a recuperação das instalações físicas, a coordenadora do MESC, professora 

Sandra Makowiecky, realizou um trabalho intenso de análise e estudo, tanto acervo 

quanto do espaço do edifício, para estabelecimento da nova configuração do museu. 

Com base neste estudo foi definido, ainda em 2013, um plano museológico para o 

MESC. 

O Plano Museológico do MESC, de 2014-2019, foi elaborado pela museóloga Elisa 

Guimarães e o novo Plano Museológico (2020-2025) foi elaborado pela museóloga 

Anna Julia Borges Serafim, contando com a colaboração de Fernanda do Canto e Raisa 

Ramoni Rosa, juntamente com a equipe do Museu. Nele estão destacados os objetivos, 

valores e missão, sendo a missão institucional “prestar serviços à sociedade através da 

valorização e reconhecimento do patrimônio sobre a educação escolar em Santa 

Catarina de uma forma ampla, contribuindo para pesquisa, divulgação científica e 

preservação do acervo, bem como integrar o Museu a um roteiro de espaços e 

atividades culturais, contribuindo para a revitalização da área central da cidade. 

Entre os valores do MESC, destacam-se: “ Integração: Tornar o Museu interligado a um 

roteiro de espaços e atividades culturais, contribuindo para a revitalização da área 

central da cidade” e “Economia Criativa: estar ligado a atividades que fortaleçam a 

economia criativa, em que a criatividade e o capital intelectual são a matéria-prima para a 
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criação, produção e distribuição de bens e serviços”1. Sua ligação também se dá através de 

projetos de extensão com a comunidade, onde incentivam e contribuem com a 

construção de espaços que propiciem o desenvolvimento da inovação, ajudando a 

consolidar a vocação criativa do estado de Santa Catarina.  

 

Integração ao sistema nacional de museus : O MESC integra oficialmente o Sistema 

Nacional de Museus, possui inscrição no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e 

adesão ao Sistema Estadual de Museus. O Museu também contempla um centro cultural 

que abriga exposições de artes visuais e de outras naturezas, cursos, apresentações 

cênicas e musicais, bem como eventos culturais de forma ampla. Atualmente o MESC 

tem sido espaço para cursos de capacitação da própria universidade e tem feito parcerias 

com instituições ligadas à arte e museologia, bem como abrigado diversas mostras 

culturais.  

 

Característica de inovação e atualidade: O MESC é também um museu bem 

integrado aos novos tempos e preocupado com a acessibilidade.  

Convém destacar que o museu conta com um ambiente virtual2 que apresenta 

informações completas sobre o local, mostra especificidades, objetivos e atividades do 

museu, onde o visitante virtual pode ter acesso a informações como eventos, histórico, 

descrição e imagem salas das exposições permanentes, acervo documental, fotográfico, 

descrição das salas destaques, projetos de educação escolar,  plano museológico, 

pesquisas e textos sobre educação escolar, documentos do Museu, entre outros, visando 

também facilitar a busca de informações pela própria equipe do museu.  

A partir de março de 2020, passou a contar com cinco totens interativos, que são 

terminais sensíveis ao toque (touch screen), para mostrar conteúdos sobre o local e as 

exposições em cartaz. É o primeiro museu público em SC a utilizar esse tipo de 

tecnologia, mas o MESC é também o primeiro do Brasil em se tratando de museu-

escola. Outro recurso disponível é o MESC Áudio Guia3, que fala da estrutura do museu 

e contando com versões em português, inglês e espanhol e apresenta também um 

                                                
1Plano Museológico do MESC. 2020-2025. Disponível em < 
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2318/plano_museologico_mesc_20202025.pdf>. 
2 www.museudaescola.udesc.br 
3 MESC TOUR - áudio Guia. Disponivel em < https://tourvirtual360.com.br/mesc/audioguia/> Acesso 
me 10 mai.2020 
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completo tour virtual4  e um link “Business”5. Conta também com a linguagem em 

Libras.  

Com essa iniciativa, o MESC se afirma como espaço de excelência em inovação, 

cultura, educação e arte no Centro Histórico da Capital, e a UDESC cumpre seu papel 

na geração de conhecimento. Recebe visitas guiadas, sob agendamento, e visitantes dos 

mais variados locais buscando despertar nestes a ressignificação da memória escolar 

para preservação de nossa cultura educacional. 

 

Acervo: O MESC conta com um acervo bastante rico dentro do patrimônio educacional 

catarinense, no qual podem ser encontrados peças de mobiliário, livros, cadernos 

escolares, cartilhas de alfabetização, quadro-negro, palmatória, canetas de pena, 

tinteiros, lápis, réguas mapas, globos, imagens diversas, documentos, cartazes, jogos 

educativos, fotografias, quadros de formatura, piano, coleção de brinquedos, miniaturas, 

entre outros. Segue uma descrição sintética das principais coleções:  

 

1- Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância”-  A coleção de brinquedos 

foi doada pelo aluno e professor da extinta Escola Normal Catharinense, Aldo 

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

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

ATECOR, localizado no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), do qual foi 

diretor de março de 1969 a março de 1981. Nessa “escola”, formou sensibilidades e 

mãos aptas a reparar agressões do tempo e dos homens em objetos da cultura 

material. Aldo Nunes viveu sua infância e juventude no centro de Florianópolis, 

onde imperavam as brincadeiras de rua e as crianças mesmas faziam seus 

brinquedos, como o boi de mamão, carrinho de quatro rodas, bola de mão, 

pandorga, bilboquê de lata, carrinhos de madeira e de lata e tantos outros. Os 

brinquedos e brincadeiras apresentados no MESC são peças que evidentemente se 

distanciam da massificação e da reprodução industrial e colocam a criança como 

protagonista das invenções e das técnicas que permitem construir seus próprios 

                                                
4	MESC TOUR VIRTUAL ( salas, jogos, acervo, estrutura física), em inglês, espanhol, português e 
Libras.  Disponivel em <http://mesc.tourvirtual360.com.br>. Acesso em 10 mai.2020. 
5	 BUSINESS “MUSEU DA ESCOLA CATARIENSE - MESC – UDESC” 
Disponivel em < https://www.google.com/maps/place/MESC/@-27.5979595,-
48.5507345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcc05870e5ec052bc!8m2!3d-27.5979595!4d-
48.5485458> Acesso em 10 mai.20220. 
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brinquedos. Eles circulavam pelas escolas, suas práticas e modos de ação eram 

disseminados entre os alunos. Tais objetos expressam, portanto, permanências e 

rupturas sobre a infância e revelam formas de conceber e tratar essa época, não 

pelos mestres e coordenadores, mas pelas próprias crianças .  

 

2- Coleção de Material escolar: Há uma seção destinada aos materiais de uso do 

professor de época. São elementos de aula como o giz, o apagador, os livros de 

consulta. Um elemento se destaca por sua forma peculiar: uma longa vara de 

madeira retorcida sobre si mesma, a palmatória. De acordo com Philipe Ariés, 

"a  disciplina  escolar  teve  origem  na  disciplina  eclesiástica  ou  religiosa;  ela 

era  menos  um  instrumento  de  coerção  do  que  de  aperfeiçoamento  moral  e 

espiritual,  e  foi  adotado  por  sua  eficácia,  porque  era a  condição  necessária do 

trabalho em comum, mas também por seu valor intrínseco de edificação e ascese”.  

Em  1854, 

os  castigos  físicos  foram  substituídos  pelo  uso  de  castigos  morais.  No entanto, 

há  relatos  de  que após  um  século  da proibição do  castigo  físico,  eles 

continuaram   a   ser   utilizados   em   algumas   escolas brasileiras. Outra parte 

significativa do acervo desta sala é constituída por materiais escolares como 

cadernos, lápis, mata-borrão, giz, quadros miniatura, fotografias antigas do prédio, 

escrivaninhas, máquinas de escrever, mimeógrafo, entre outros materiais e 

equipamentos de interesse escolar.  

 

3- Coleção de Quadros de formatura - Academia de Comércio de Santa Catarina. 

Em duas salas, encontramos expostos, em destaque, os 13 ( treze) quadros de 

formatura da extinta Academia de Comércio de Santa Catarina. Estes painéis nos 

remetem a uma tradição que se perdeu, ou pelo menos se modificou ao longo do 

tempo. No passado, quadros com as fotos dos alunos recém formados eram 

verdadeiras relíquias, feitos por artesãos reconhecidos, peças que enobreciam 

escolas e que faziam parte da história dos formandos. Por essa razão, os quadros de 

formatura são monumentos que comemoram não só a conclusão do curso, mas 

também perpetuam a memória do acontecimento e do grupo, sendo uma forma 

específica desse grupo estar e apropriar-se da instituição escolar, além de 

proclamarem a presença institucional na memória coletiva e o sucesso da escola no 

alcance de seus objetivos e missão pedagógica. A tradição dos painéis de formatura 
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pode ser analisada sob diversas perspectivas. Uma delas, possível e afeita ao plano 

museológico do MESC, os trata como objetos pertencentes ao acervo da cultura 

material escolar, o que nos permite compreendê-los como documentos de 

investigação histórica que possibilitam tanto a análise de sua materialidade quanto 

das relações intrínsecas provocadas por seus usos, por suas compreensões e pelo 

registro da sua história. Dessa forma, os quadros de formatura da Academia do 

Comércio de Santa Catarina podem ser entendidos como objetos componentes da 

cultura material do lugar, que guardam em sua materialidade a capacidade de 

perenizar rituais, saberes e práticas na passagem do tempo. Alguns destes quadros 

de formatura eram mais simples, com molduras, fotografias e desenhos. Já outros, 

extremamente elaborados, eram feitos em madeira maciça e em grandes proporções. 

A análise desses artefatos, onde predominam imagens fotográficas, os concebe 

como suportes de marcas que podem revelar nuances do investimento político, 

institucional e pessoal engendrados pela efervescência da construção social de 

necessidades e crenças na formação através da educação. Tais quadros e sua 

exposição pública explicitam redes de relacionamento pessoal e a importância 

institucional.   

 

4- Coleção de Poltronas dos Móveis Cimo do Mini Auditório: Além dos quadros de 

formatura, a Sala Euterpe também é composta por um dos produtos mais famosos 

da marca Móveis CIMO: as poltronas para cinema e auditório. Essas foram de 

grande importância em uma época onde as pessoas buscavam entretenimento junto 

aos cinemas de rua e aos teatros. Os exemplares que compõem a sala são 

remanescentes do Instituto de Educação de Florianópolis, que funcionou no prédio 

até a década de 1960. Destaca-se que estas poltronas constituem em um dos raros 

objetos que restaram daquele tempo e ficaram para o acervo do Museu. As poltronas 

de cinema CIMO foram, por décadas, o principal meio de lucro da empresa. 

Cinemas de todo Brasil compravam o produto para mobiliar suas salas. Na mesma 

sala encontra-se ainda um piano datado de 1886. Em muitos locais, a música era 

matéria de presença obrigatória nas escolas, sendo ministrada na maioria das vezes 

ao piano, em salas de música ou auditórios. 

 

5- Coleção de Mobiliário escolar Cimo - Os móveis da fabricante CIMO dominaram 

durante anos o mercado nacional de móveis para instalações comerciais e 
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institucionais, com repercussão em diversos países da América Latina. No acervo do 

MESC contamos com diversos exemplares originais em perfeito estado de 

conservação, como escrivaninhas, mesa de professor, cadeiras, namoradeiras, 

bancos e mesas escolares, carteiras, armários, arquivos, cadeiras de diretor, cadeira 

xerife, organizador, entre outros. São peças de grande importância para a história da 

cultura material escolar no país. Quem já passou dos 40 anos certamente vai lembrar 

daquelas carteiras de madeira do colégio. E também lembrará das poltronas de 

madeira dos cinemas, do banco das repartições públicas, da cadeira da casa da vovó 

e de muitos outros clássicos do mobiliário brasileiro. O que eles têm em comum? 

Possivelmente, todos foram concebidos pela CIMO, fábrica de móveis criada por 

Jorge e Martin Zipperer, em 1921, na cidade de Rio Negrinho - SC. Uma 

corporação de sete fábricas de móveis acabam formando a Cia. Industrial de Móveis 

S/A. Em 1954 a empresa passa a se chamar oficialmente Móveis CIMO S/A, 

caminhando então para se tornar a maior fábrica de móveis da América Latina, 

embora com uma administração agora altamente descentralizada. Possui fábricas em 

Rio Negrinho (derivadas da M. Zipperer S/A e da Schauz & Buchmann), em 

Curitiba (derivadas de Raymundo Egg e Móveis Maida), em Joinville (derivada de 

Leopoldo Reu) e no Rio de Janeiro (ligada à família Kastrupp).  Com um espírito 

claramente vanguardista, a Cimo antecipou muitas teorias do Design, curiosamente, 

20 anos antes da criação da primeira escola superior de desenho industrial no País – 

a ESDI do Rio de Janeiro. Também foi uma das pioneiras no Brasil a utilizar o 

processo de curvar madeira por meio do vapor e a adotar uma máquina laminadora, 

capaz de produzir madeira compensada. Desde o início, e apesar das inúmeras 

mudanças de sociedade que fizeram parte da história da CIMO, a empresa sempre 

produziu sua própria matéria-prima. Possuía suas próprias máquinas, serrarias e 

técnicas para o tratamento da madeira. E falando em madeira, os irmãos Zipperer 

eram exigentes. Preferiam a imbuia (extremamente comum naqueles tempos) – 

madeira resistente e de cor avermelhada, que caracterizou a maioria das peças da 

CIMO. As poltronas de cinema foram, por décadas, o principal meio de lucro da 

empresa. Cinemas de todo Brasil compravam o produto para mobiliar suas salas. 

Apesar do negócio ser promissor, a Cimo sentia necessidade de um carro-chefe de 

vendas. Assim surgiu a Cadeira 1001, móvel fabricado exatamente com o mesmo 

design inicial, por anos a fio. A CIMO fabricou vários modelos de cadeira, desde a 

simples "1001" (que de "simples" não tinha nada!) até alguns modelos giratórios e 
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com regulagem de altura. Do modelo mais modesto ao mais sofisticado, percebe-se 

uma coerência estética nas criações da empresa. O design enxuto e autoral dessas 

peças é um exemplo de como a marca foi uma das primeiras a construir uma 

identidade própria, tanto de material quanto de forma.  

 

6- Coleção de Miniaturas do Mobiliário escolar dos Móveis Cimo – O MESC conta 

com uma coleção de  miniaturas do Mobiliário Cimo da coleção do MESC, feitos 

por Monica Augusto, conhecida por “Mo Miniaturas”, em um trabalho artesanal 

delicado, refinado e com fiel reprodução de todos os detalhes dos móveis, incluindo 

as etiquetas famosas da marca Cimo.  

 

7- Coleção Móveis, retratos, busto de Antonieta de Barros - Sala da direção - 

Reconstituímos uma típica saleta de diretora. Na cultura escolar, ser convocado a 

este ambiente era quase certamente sinônimo de punição e castigo. Muitos 

professores aproveitavam o respeito que esse ambiente exercia sobre os alunos para 

ameaçá-los. Muitas vezes a mínima menção a esse espaço bastava para estabelecer a 

ordem em sala. Por meio de seus móveis e das memórias dos visitantes, a saleta 

reconstruída no MESC guarda essa aura de solenidade e recolhimento. Fazem parte 

dos móveis expostos: um conjunto de poltronas com mesinha, um arquivo com 

gaveteiro e porta deslizante, um armário porta-bandeiras, além de uma escrivaninha, 

ocupada por Antonieta de Barros, diretora do Instituto Estadual da Educação (IEE) 

em 1950, quando esse era situado no espaço onde atualmente está o Museu da 

Escola Catarinense. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, 

em 11 de julho de 1901. Formou-se em Português e Literatura pela Escola Normal 

Catarinense em 1921 (na época situada no Palácio Cruz e Sousa). Antes mesmo de 

concluir sua graduação, fundou o “Curso Primário Particular Antonieta de Barros”, 

para atender à comunidade carente. Foi fundadora e diretora do Jornal “A Semana” 

em Florianópolis, entre os anos de 1922 e 1927, onde publicou artigos ligados à 

educação, cultura, política e à condição feminina e racial da população catarinense. 

Em 1930, dirigiu a revista quinzenal “Vida Ilhoa” e escreveu artigos para 

jornais  locais. Entre 1941 e 1945, Antonieta foi professora no Instituto Estadual de 

Educação Dias Velho, onde em 1950 veio a ser diretora. Em 1934, Antonieta aceita 

o convite do Partido Liberal Catarinense e torna-se a primeira mulher negra a ser 

eleita para uma cadeira na Assembleia Legislativa. Concorreu à deputada estadual 
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nas eleições de 1945 e como primeira  suplente  pelo  (PSD) lutou pela valorização 

do magistério, exigindo curso para o provimento dos cargos. Defendeu a concessão 

de bolsas para cursos superiores para alunos  carentes. Cumpriu  seu mandato até 

1951, quando veio a falecer  por complicações da diabetes. Foi 

personagem  importantíssima  na  formação  cultural  e política da Capital e do 

Estado de Santa Catarina e em sua Saleta no MESC recebe a homenagem do artista 

Laércio Luiz, que lhe confeccionou um busto em bronze. 

 

8- Coleção de Carteiras escolares - Coadjuvante de nossa vida escolar, o conjunto de 

mesa e cadeira conhecido como “carteira” é sem dúvidas o maior cúmplice dos 

alunos. Da função primeira de suporte para o material à lousa de recados, rascunho 

de contas, segredos, colas de prova, desenhos ou esconderijo para gomas de mascar: 

quem não tem boas histórias para contar? Em uma sala do Museu, nossa coleção de 

carteiras é um convite para que você possa sentar e revisitar essas memórias. Os 

formatos evoluíram bastante, tornaram-se mais ergonômicos e simpáticos. No 

MESC apresentamos desde os bancos rústicos das escolas do interior, as mesas baú, 

passando pelas cadeiras universitárias até as mesinhas individuais já com tampo de 

fórmica. De 1900 aos anos 2000, certamente todos tivemos algumas dessas como 

companheiras.  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. 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. Nesta sala da coleção de carteiras, encontramos um 

“Cenário da Lembrança Escolar”. Uma tradição de antigamente eram as 

fotografias escolares. Marcavam o início da vida escolar após a passagem pelo pré, 

sendo um momento de grande significação para as crianças e suas famílias. O 

cenário típico incluía uma bela mesa, sobre ela um globo ostentoso, livros e 

bandeiras e atrás do pequeno modelo um mapa do país ou do mundo. Com o tempo, 

esse costume se transformou e muitos de nós não tivemos oportunidade de registrar 

esse momento. Pensando nisso, foi criado o Cenário da Lembrança Escolar, para 

que os visitantes possam se fotografar como manda a tradição.  
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9- Coleção sala de aula de época - Nesta sala apresentamos uma reconstituição de 

uma sala de aula de época, sem data definida, mas que se inspira em modelos entre 

as décadas de 1930 e 50. As escolas como as conhecemos atualmente são produtos 

de uma contínua evolução histórica. O direito das crianças ao estudo e o próprio 

conceito de infância são concepções datadas do fim da Idade Média na Europa. Foi 

somente durante o séc. XII que o ensino de latim e as reflexões sobre cultura foram 

deslocados das abadias isoladas do campo para as escolas catedralícias urbanas, as 

quais auxiliaram a fomentar o aparecimento das universidade europeias um século 

depois. No Museu da Escola Catarinense, reproduzimos uma sala de aula do período 

do governo de Getúlio Vargas (1932-1954): entre quatro paredes, uma extremidade 

com o quadro negro feito em madeira; em uma lateral, janelas; nos fundos, armários 

para guardar material e na outra lateral a porta de acesso. Em fileiras e dispostas por 

toda a sala, encontram-se os populares conjuntos de mesa e cadeira, conhecidos 

como “carteiras” em Santa Catarina. Na fileira central, as carteiras apresentam uma 

variação de tamanho para que os alunos sentassem em dupla, otimizando o espaço. 

Todas as carteiras  são voltadas para a mesa do professor, em frente ao quadro. Em 

um dos cantos na frente da sala está o armário porta-bandeira para prestar 

homenagens, como também o púlpito para declamações. Nas paredes, mapas e 

diversos quadros com amostras de sementes de café, algodão, milho e outros 

produtos produzidos pelo país neste período disputam espaço com o relógio e o 

crucifixo. As salas de aula, majoritariamente as dos grupos escolares, encheram-se 

de luz, cor e formas: gravuras, mapas, coleções de insetos, globos terrestres, 

abecedários de madeira, esqueletos humanos, imagens de homens ilustres. 

 

10-  Coleção de quadros demonstrativos de produtos agrícolas - Quadros Parietais  

I - Da Academia de Comércio, o MESC recebeu, em 1996, a doação de 13 quadros 

que serviram como material didático e que representam a evolução dos produtos 

manufaturados, desde sua plantação até chegar aos produtos finais. Podemos citar o 

exemplo em que parte da árvore até a produção de lápis, papel e óleos, utilizando 

amostras legítimas dos materiais para a explicação didática. Alguns dados estão 

registrados nos próprios quadros, como autoria e origem. A coleção do museu conta 

com quadros sobre arroz, seda, fibras têxteis, café, algodão, milho, feijão e mamona. 

Esses quadros são mostruários de produtos agrícolas nacionais e contém fotografias, 

collages de sementes, vidrinhos de substâncias como óleo e textos instrutivos, que 
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recebiam o sugestivo nome de  “museu escolar”. Os quadros são assinados por 

Alfredo Teixeira Junior e indicam fabricação na Cidade de Santos, São Paulo. Esses 

quadros são mostruários de produtos agrícolas nacionais, tais como café, arroz, 

feijão, algodão, seda, entre outros. Contêm fotografias, colagens de sementes, 

vidrinhos de substâncias como óleo e textos instrutivos. No caso específico dos aqui 

citados, também é necessário apurar acerca de sua trajetória até chegar à Academia 

de Comércio, de onde seguiram para o acervo do museu 

 

11- Coleção de Quadros Parietais II  (quadros instrutivos) – Reproduções da 

Maison Deyrolle. Por volta de 1871, na França, Émile Deyrolle dá um impulso 

importante para a educação, através do desenvolvimento de quadros murais 

coloridos publicados sob o nome "A Escola Museu Deyrolle". Para as diferentes 

classes, desde o primário à universidade, os quadros tinham a intenção de ensinar 

"lições de coisas" como botânica, zoologia, entomologia, geografia, anatomia 

humana, cívica, física, química, geologia, mineralogia, biologia. Nessa mesma 

década, o Estado torna-se o principal cliente da Casa . A loja Deyrolle existe até 

hoje e segue produzindo quadros parietais. No Museu da Escola Catarinense, na sala 

de época, possuímos uma série de mais de 30 reproduções de quadros parietais da 

Maison Deyrolle. Os mapas, quadros e imagens parietais são uma tecnologia ao 

serviço do ensino surgida no século XIX (o século da imagem) e utilizada também 

ao longo do XX. A utilização dos recursos parietais como meios técnico-didáticos 

de ensino enquadra-se num movimento mais vasto de ligação entre a ciência e o 

cotidiano, de onde surgiram imensas invenções técnicas. 

 

12- Coleção de quadros parietais originais da Mayson Deyrolle – Na sala do Núcleo 

Educativo, contamos com quadros parietais atuais e originais, adquiridos na loja 

Maison Deyrolle, em Paris. São 10 ( dez) quadros que tratam dos seguintes temas: 

“Saúde e Clima”, “Ações Responsáveis”, “Energias Renováveis”, 

“Desenvolvimento Sustentável”, “Os dejetos”, “O Ciclo do papel”, “A abelha, a 

casa e o mel”, “A biodiversidade”, “Mudanças climáticas”, “A gestão durável das 

florestas”. A ideia dos quadros parietais que tinham a intenção de ensinar "lições de 

coisas", permanece na atualidade, adaptado aos temas e questões contemporâneas. 
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13- Coleção de Quadros Parietais III – Quadros Parker – salas de aula organizada 

segundo os princípios intuitivos  - Lição de coisas deveria acontecer, diariamente, 

na aprendizagem da aritmética, da língua portuguesa, da história e da geografia: as 

crianças precisavam ver, ter contato com as coisas. E para auxiliar nas lições de 

coisas, os professores/as contavam com materiais pedagógicos, como esqueletos 

humanos, mapas geográficos, figuras geométricas envernizadas e os Quadros 

Parker. Os Quadros ou Mapas Parker, como também eram conhecidos, eram 

cartazes grandes, de aproximadamente um metro de comprimento por 50 

centímetros de largura, contendo bolinhas, 84 dados e números, os quais eram 

apresentados às crianças em um cavalete de madeira. O MESC apresenta uma 

reprodução de um Quadro Parker para o ensino de matemática. Cada grupo escolar 

possuía apenas um conjunto desses. Na tese apresentada à 1ª Conferência Estadual 

de Ensino Primário, realizada em Florianópolis, no ano de 1927, o professor Albano 

Monteiro Spinola afirma que os Mapas Parker traziam também estampas de animais 

e de objetos que faziam parte do cotidiano das crianças, tais como cachorros e gatos, 

os quais iam aumentando em número em cada mapa. Através de perguntas e de 

respostas, no melhor estilo das lições de coisas, o/a professor/a deveria ir propondo 

pequenos problemas para serem resolvidos pelas crianças. oOs/as professores/as 

deveriam, além das estampas dos mapas, utilizar-se dos objetos existentes na própria 

sala de aula: número de janelas e de portas, número de carteiras na fila direita e na 

esquerda, número de alunos sentados e de pé, etc., bem como utilizar-se o mais 

possível de objetos concretos como bolinhas de gude, palitinhos, tabuinhas, etc., os 

quais possibilitariam às crianças fazer as operações de somar, diminuir, multiplicar e 

dividir sem contar nos dedos, preparando-se dessa forma para as abstrações. Assim, 

por possibilitar o ensino objetivo e concreto, para além do cálculo abstrato até então 

vigente nas escolas, os Mapas ou Quadros Parker eram considerados ideais para a 

aprendizagem intuitiva da aritmética, uma matéria cujos conhecimentos o aluno terá 

de empregar amplamente na vida, portanto, tudo quanto a ele se refere deve ser 

prático, útil e verdadeiro.   

 

14- Coleção Painéis do projeto Resgate da História e da Cultura Material da Escola 

Catarinense - Nas paredes da sala Urânia, no piso superior do café do Museu, além 

das placas esmaltadas com nomes de salas de aula, da antiga FAED - Faculdade de 

Educação e mesmo de tempos anteriores, encontra-se também o material referente 
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ao projeto Resgate da História e da Cultura Material da Escola Catarinense, 

concebido e coordenado pela professora  Maria da Graça Vandresen, durante a 

década de 1990. O material está exposto em painéis fotográficos nas paredes. O 

objetivo desse projeto era percorrer grande parte do Estado visitando as escolas mais 

antigas, com o intuito de conhecer o patrimônio remanescente e conscientizar sobre 

a importância da preservação das peças de interesse histórico no próprio local; como 

móveis, objetos, livros e fotografias, além das próprias edificações. 

 

15- Coleção de Livros e documentos escolares – Uma outra coleção diz respeito à 

materiais didáticos  como livros cartilhas, cadernos, jogos pedagógicos, cartazes, 

mapas, registros iconográficos como fotografias, registros escolares como livros de 

matrícula, livros de tombo, livros de ponto, livros de ocorrência, cadernetas de 

chamada, diplomas, fotografias, etc), suportes utilizados pelo professor como 

programas de ensino, revistas pedagógicas e depoimentos orais realizadas por 

pesquisadoras/es. Seu foco se volta para a preservação do que denominamos cultura 

material escolar. O acervo do Museu da Escola é, pois, constituído de artefatos que 

dão suporte, organizam e determinam as práticas e relações que se estabelecem no 

interior da escola e têm papel de grande importância na definição de sua identidade. 

Assim sendo, eles não valem pela sua singularidade, mas pela sua capacidade de 

proporcionar o conhecimento de uma manifestação social, expressiva de uma das 

mais importantes formas de inserção do indivíduo à sociedade – a escola. Exemplar 

neste sentido é a palmatória. Mais que um instrumento de castigo, ela é hoje (ao 

lado da lousa) um símbolo da Pedagogia Tradicional, na medida em que expressa o 

rigor na disciplina, um dos alicerces desta proposta de ensino na época.  

 

16- Coleção de depoimentos em áudio - Outro importante passo do projeto Resgate da 

História e da Cultura Material da Escola Catarinense, concebido e coordenado 

pela professora Maria da Graça Vandresen, foi uma série de entrevistas gravadas 

pelos alunos e alunas que participaram da pesquisa durante a década de 1990. Essa 

série é composta por 87 entrevistas, feitas com professores, diretores, pedagogos e 

ex-alunos, gravadas em fitas cassete. O trabalho de conversão e organização das 

fitas para áudio mp3 foi um trabalho conjunto dos estagiários e bolsistas do Museu 

da Escola Catarinense, Shayenne Alves, Vinicius Sena e Eduardo Keller Rorato. 

A primeira série constitui-se de entrevistas feitas em lares de idosos de 
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Florianópolis e a identidade e ano de nascimento de cada entrevistado consta na 

gravação. Nessas falas, onde predomina uma linguagem cotidiana e descontraída, os 

idosos contam suas brincadeiras de infância, lembranças de sala de aula, os locais 

onde estudaram, etc. A segunda série de entrevistas revela um outro ponto de vista 

sobre a educação: a visão de professores e outros profissionais da educação no 

Estado de Santa Catarina. Nessas entrevistas são contadas as experiências vividas 

por eles, suas dificuldades com relação aos alunos, ao sistema educacional, 

mudanças de currículo,  divergências entre formação do professor na universidade e 

magistério e a prática efetiva nas escolas, entre outros assuntos. Certos pensamentos 

e preconceitos por vezes são identificados nas entrevistas, tanto por parte dos 

entrevistadores quanto dos entrevistados, e isso não expressa o atual posicionamento 

do Museu da Escola Catarinense, tendo apenas caráter documental. Acreditamos que 

o público deva ter acesso irrestrito a esse conteúdo e temos confiança que terão 

um posicionamento crítico diante dos testemunhos gravados. Por esse motivo as 

entrevistas não foram editadas ou cortadas. Há casos, porém, de fitas cassete que 

estavam danificadas e não são passíveis de recuperação tendo, assim, o áudio 

cortado.  No intuito de aprofundar essas discussões, disponibilizamos também o 

documento em PDF com o livro "Memória Docente: História de professores 

Catarinenses (1890-1950)", desenvolvido com base nestas entrevistas e organizado 

pelas pesquisadoras Vera Lucia Gaspar e Dilce Schüeroff, no site do MESC. Para 

acessar os áudios, vá ao endereço: < http://www1.udesc.br/?id=2679>.  

 

17- O que forma uma coleção Museu Escolar ? O MESC apresenta uma junção de 

coisas que formava um 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. Os objetos devem ser naturais, 

quer em estado bruto, quer fabricados, e devem ser representados em todos os 

estados por que os fizer passar a indústria. Os que não puderem ser representados 

em realidade, eram representados por desenhos e por modelo. Nas paredes, 

abundância de quadros intuitivos para o ensino das ciências naturais, história e 

geografia e Quadros Parker para o aprendizado da aritmética. Em lugar de destaque 
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ficavam o globo terrestre para o ensino da geografia, o museu escolar, com sua 

coleção de objetos, para a prática das lições de coisas de história natural, o quadro-

negro para garantir a convergência das atenções dos/as indispensável para a prática 

do ensino simultâneo e a bandeira nacional, símbolo máximo da Pátria e da 

República, para as lições cívicas. E para completar o cenário, a incorporação ao 

cotidiano da sala de aula do símbolo da era industrial moderna: o relógio, marcando 

os ritmos da ação educativa medindo os rituais, ordenando a vida 

escolar.  Considerados indispensáveis à prática do método de ensino intuitivo ou 

lições de coisas - ícone da modernidade pedagógica os materiais escolares 

constituíram-se, certamente, num dos aspectos mais significativos da cultura escolar 

brasileira no início do século XX, contribuindo para que a instituição escolar 

cumprisse a sua dupla tarefa de instruir e educar/moralizar/higienizar/civilizar 

 

 

Fotos 

 
Figura 2: Acervo - Coleção de Material escolar – máquinas de escrever, 

mimeógrafo e escrivaninha CIMO 
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Figura 3: Acervo – Coleção de Material escolar - objetos diversos 

 

 
Figura 4: Acervo – Coleção de Material escolar - objetos diversos 
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Figura 5: Acervo - Coleção de Material escolar – cadernos 

 

 
Figura 6: Acervo – Coleção de Miniaturas do Mobiliário escolar dos Móveis Cimo 
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Figura 7: Acervo – Coleção de quadros demonstrativos de produtos agrícolas - 

Quadros Parietais  I 

 

 

 
Figura 8: Acervo - Coleção de Material escolar - Objeto em exposição: ábaco 
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Figura 9: Acervo – Coleção de Mobiliário Escolar Cimo -  história e mobiliário da 

empresa CIMO 

 

 
Figura 10: Acervo- Coleção de Quadros de formatura - Academia de Comércio de 

Santa Catarina. Objetos em exposição: quadro de formatura 
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Figura 11: Acervo - Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância” -Objetos 

em exposição: brinquedos 

 
Figura 12: Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância” -Objetos em 

exposição: brinquedos 
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Figura 13: Sala de acervo – Coleção de Carteiras escolares – Diversos  tipos de 

carteiras 
 

 

 
Figura 14: Sala de acervo – Coleção Sala de aula de época – Quadros Parietais I, II 

e III– Museu escolar  - reconstituição sala de aula 
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Figura 15: Sala de acervo – Coleção Sala de aula de época – Museu escolar  - 

reconstituição sala de aula 
 

 

 
Figura 16: Sala de acervo – Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância” , 

Coleção Miniaturas Moveis Cimo e  Coleção de Material escolar  
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Figura 17: Cenário da Lembrança Escolar - Espaço para fotografar – “”Faça sua 

foto aqui” 
 

 
Figura 18: Sala de acervo: Coleção Móveis, retratos, busto de Antonieta de Barros 

- Sala da direção . Cadeiras CIMO 
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Figura 19: Sala de acervo – Coleção de Poltronas dos Móveis Cimo do Mini 

Auditório e Coleção de Quadros de formatura - Academia de Comércio de Santa 
Catarina. 

 

 
Figura 20: Sala de acervo – sala Victor Meirelles 
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Figura 21: Coleção Livros e documentos escolares - Aspecto geral da biblioteca 

Vitor Lima 
 

 
Figura 22: Coleção Livros e documentos escolares - Sala de pesquisa – sala Aníbal 

Nunes Pires 
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Figura 23: Aspecto geral do Auditório Mnemósyne 

 

 
Figura 24: Aspecto geral da sala expositiva - Mutações.  
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Figura 25: Aspecto geral do Café do Museu 

 
Figura 26: Coleção Painéis do projeto Resgate da História e da Cultura Material 

da Escola Catarinense - Sala do Café do Museu com exposição de móveis e 
cartazes de pesquisa sobre escolas do estado de Santa Catarina  
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Figura 27: Hall de entrada.  

 

 
Figura 28: Exposição realizada no hall do  Museu (2019) 
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Figura 29: Aspecto geral da Lojinha do Museu 

 
 
 
 

Figura 30: Instalação dos terminais sensíveis ao toque (touch screen). Março de 
2020. 
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Figura 31. Sala do Núcleo Educativo - Coleção de quadros parietais originais da 

Mayson Deyrolle 

 
Figura 32. Sala do Núcleo Educativo- Coleção de quadros parietais originais da 

Mayson Deyrolle 
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Figura 33. Coleção de Mobiliário escolar Cimo _ arquivo e organizador. 

 

 
 

 

 
Figura 34. Coleção de Quadros Parietais II  (quadros instrutivos) – Reproduções 

da Maison Deyrolle. 
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Fig.35. Coleção de Quadros Parietais II  (quadros instrutivos) – Reproduções da 
Maison Deyrolle. 

 

 
 

Figura 36. Coleção de Quadros Parietais III – Quadros Parker – salas de aula 
organizada segundo os princípios intuitivos. Mapas para o ensino de aritmética. 
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Figura 37. Piso superior do Café do Museu - Coleção Painéis do projeto Resgate 
da História e da Cultura Material da Escola Catarinense e Placas esmaltadas  

 

 

 

Figura 38. O que forma uma coleção Museu Escolar ? O MESC apresenta uma 
junção de coisas que formava antigamente, um museu escolar! 
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