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 museu da escola catarinense (mesc)  
Florianópolis, Santa Catarina 

O Museu da Escola Catarinense (MESC) é um 

órgão suplementar superior vinculado à Reito-

ria da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). Inicialmente o edifício abrigou a Esco-

la Normal Catharinense (1926), localizando-se em 

espaço privilegiado, no alto de uma colina e mar-

cado por estilo neoclássico, com colunas gregas or-

namentais, apresentando uma monumentalidade 

ressaltada pelo porão alto, colunas duplas, plati-

bandas elevadas, capitéis trabalhados, entre ou-

tras características. 

O espaço interno da edificação é belíssimo. 

Toda a circulação se dá em torno de um átrio aber-

to e iluminado por claraboia, apresentando um de-

 Rua Saldanha Marinho, 196 

Florianópolis, Santa Catarina

 www1.udesc.br/museudaescola

 https://www.facebook.com/ 

museudaescolacatarinense/

 /museudaescola/

 http://mesc.tourvirtual360.com.br/ 

(em português, inglês, espanhol e 

libras)

 < https://tourvirtual360.com.br/

mesc/audioguia/>

senho que foi muito utilizado em instituições de en-

sino e em mercados públicos.

A edificação tem um alto valor para a paisa-

gem 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 históri-

co, rodeada por várias construções que datam da 

colonização, tendo sido tombada por meio do De-

creto Municipal nº 521/89, e classificado como P1 

(imóveis, que pelo seu valor excepcional ou monu-

mentalidade, são totalmente preservados tanto o 

interior como o exterior, não podem ser demolidos 

nem modificados). 

PRÉDIO DO MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE (MESC/UDESC)
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Não resta dúvida do valor simbólico do edifí-

cio, marco da educação de Santa Catarina, local da 

formação de inúmeros líderes e de pessoas que fi-

zeram o Estado de Santa Catarina se destacar em 

vários setores da atividade humana, por meio do 

conhecimento. De modo geral, as pessoas que vi-

sitam o prédio se emocionam, mesmo quem nunca 

lá esteve. Outros lembram de seus tempos de ou-

trora. 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 Catarinen-

se teve como objetivo principal sua consolidação 

como espaço educativo não formal, responsável 

pela preservação do patrimônio cultural catari-

nense ligado à Educação. O Museu se restringe à 

Educação Escolar, delimitando com mais clareza 

seu objetivo e estabelecendo similaridade com ou-

tro museu desta natureza no Brasil, o Museu da 

Escola de Minas Gerais, primeiro no gênero no 

Brasil, que guarda a memória da educação esco-

lar 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 Cen-

tro de Pesquisa sobre a história da educação esco-

lar 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 Catari-

nense” e do projeto de extensão “Museu da Esco-

la Catarinense”, ambos concebidos e coordenados 

pela professora Maria da Graça Machado Vandre-

sen (idealizadora do Museu), quando foram reali-

zadas as primeiras atividades de localização, re-

gistro e coleta de acervo. Originado no interior do 

Centro de Ciências da Educação da Universida-

COLEÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR – MÁQUINAS 
DE ESCREVER, MIMEÓGRAFO E ESCRIVANINHA CIMO

COLEÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR – OBJETOS DIVERSOS

COLEÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR – CADERNOS

COLEÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR – OBJETOS DIVERSOS
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de do Estado de Santa Catarina (CCE/UDESC), 

o Museu é um reflexo do compromisso e respon-

sabilidade social da Universidade com a socieda-

de catarinense.

Convém destacar que o Museu permaneceu 

fechado por um período em função da necessida-

de de recuperação de suas condições físicas e de 

acervo, mas durante o ano de 2013, o edifício re-

cebeu uma série de melhorias em sua estrutura fí-

sica 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 histó-

rico contando com a colaboração de expositores e 

empresas parceiras. 

Após a recuperação das instalações físicas, a co-

ordenadora do MESC, professora Sandra Makowie-

cky, realizou um trabalho intenso de análise e es-

tudo, tanto do acervo quanto do espaço do edifício, 

para estabelecimento da nova configuração do Mu-

seu. 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, con-

tando 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 ser-

viços à sociedade por meio da valorização e reconhe-

cimento 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:  

“Economia Criativa: estar ligado a atividades que 

fortaleçam a economia criativa, em que a criati-

vidade e o capital intelectual são a matéria-prima 

para a criação, produção e distribuição de bens e 

serviços” 1. Sua ligação também se dá por meio de 

projetos de extensão com a comunidade, onde in-

centivam e contribuem com a construção de espa-

ços que propiciem o desenvolvimento da inovação, 

ajudando a consolidar a vocação criativa do esta-

do de Santa Catarina. 

O MESC integra oficialmente o Sistema Nacio-

nal de Museus, possui inscrição no Instituto Bra-

1Plano Museológico do MESC. 2020-2025. Disponível em 
<http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2318/plano_mu-
seologico_mesc_20202025.pdf>.

EXPOSIÇÃO NEPHELE–FRAGILE, 2019, DE CRISTINA ALMEIDA SALA MUTAÇÕES, EXPOSIÇÃO METAMORFOSES DO TEMPO: MATÉRIA
RESÍDUO, FERRUGEM, 2019 DE MARIVONE DIAS E CRISTINA ALMEIDA
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TOTENS INTERATIVOS

TOTENS INTERATIVOS QUE SÃO TERMINAIS SENSÍVEIS AO
TOQUE (TOUCH SCREEN), PARA MOSTRAR CONTEÚDOS SOBRE
O LOCAL E AS EXPOSIÇÕES EM CARTAZ

sileiro de Museus (IBRAM) e adesão ao Sistema 

Estadual de Museus. O Museu também contempla 

um centro cultural que abriga exposições de ar-

tes visuais e de outras naturezas, cursos, apresen-

tações cênicas e musicais, bem como eventos cul-

turais 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. 

�� inovação e atualidade
O MESC é um museu integrado aos novos tem-

pos e há preocupação com a acessibilidade. Con-

vém destacar que o Museu conta com um ambien-

te virtual1 que apresenta informações completas 

sobre o local, mostra especificidades, objetivos e 

atividades, onde o visitante virtual pode ter aces-

so a informações como eventos, histórico, salas das 

exposições permanentes, acervo documental, foto-

gráfico, descrição das salas destaques, projetos de 

educação escolar, plano museológico, pesquisas e 

textos sobre educação escolar, documentos do Mu-

seu, entre outros, visando também facilitar a bus-

ca de informações pela própria equipe do Museu. 

A partir de março de 2020, passou a contar com 

cinco totens interativos, que são terminais sensí-

veis ao toque (touch screen), para mostrar conte-

údos sobre o local e as exposições em cartaz. É o 

primeiro Museu público em Santa Catarina a utili-

zar esse tipo de tecnologia, mas o MESC é também 

o primeiro do Brasil em se tratando de museu da 

escola. Outro recurso disponível é o MESC Áudio 

Guia2, que fala da estrutura do Museu e contan-

do com versões em português, inglês e espanhol e 

1 www.museudaescola.udesc.br
2 MESC TOUR – áudio Guia. Disponível em <https://tourvirtu-
al360.com.br/mesc/audioguia/> Acesso me 10 mai.2020

apresenta também um completo tour virtual3 e um 

link “Business”4. Conta também com a linguagem 

em Libras. 

3 MESC TOUR VIRTUAL (salas, jogos, acervo, estrutura físi-
ca), em inglês, espanhol, português e Libras. Disponível em 
<http://mesc.tourvirtual360.com.br>. Acesso em 10 mai.2020.
4 Business “Museu da Escola Catarinense Mesc/
Udesc”. Disponível em <https://www.google.com/
maps/place/MESC/@-27.5979595,-48.5507345,17z/da-
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcc05870e5ec052bc!8m2!3d-
-27.5979595!4d-48.5485458> Acesso em 10 mai.2020.
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Com essa iniciativa, o MESC se afirma como 

espaço de excelência em inovação, cultura, edu-

cação e arte no Centro Histórico da Capital, e a 

UDESC cumpre seu papel na geração de conheci-

mento. Recebe visitas guiadas, sob agendamento, 

e visitantes dos mais variados locais, buscando des-

pertar nestes a ressignificação da memória escolar 

para preservação da cultura educacional de Santa 

Catarina.

�� o acervo do mesc
 Para Desvallés e Mairesse, (2013), a coleção fi-

gura no coração das atividades de um museu. Pe-

las categorias dos museus escolares, utilizando- se 

como critério a natureza das coleções, o MESC se 

concentra em Coleções sobre a memória da esco-

la (e alguns outros temas) e 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, cane-

tas de pena, tinteiros, lápis, réguas, mapas, globos, 

imagens diversas, documentos, cartazes, jogos edu-

cativos, fotografias, quadros de formatura, piano, 

coleção de brinquedos, miniaturas, entre outros. Se-

gue uma descrição sintética das principais coleções: 

�� coleção aldo nunes “brinquedos 
da minha infância”
A coleção de brinquedos foi doada pelo aluno 

e professor da extinta Escola Normal Catharinen-

se, Aldo Nunes. Nascido em 1925 na capital ca-

tarinense, Aldo Nunes foi o responsável pela cria-

ção 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. Nes-

sa “escola”, formou sensibilidades e mãos aptas a 

reparar agressões do tempo e dos homens em ob-

jetos da cultura material. Aldo Nunes viveu sua 

infância e juventude no centro de Florianópolis, 

onde imperavam as brincadeiras de rua e as crian-

ças 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 brinca-

deiras apresentados no MESC são peças que evi-

dentemente se distanciam da massificação e da 

reprodução industrial e colocam a criança como 

protagonista das invenções e das técnicas que per-

mitem construir seus próprios brinquedos. Eles 

circulavam pelas escolas, suas práticas e modos de 

ação eram disseminados entre os alunos. Tais ob-

COLEÇÃO ALDO NUNES "BRINQUEDOS DA MINHA INFÂNCIA”

COLEÇÃO ALDO NUNES "BRINQUEDOS DA MINHA INFÂNCIA”



36 | museu da escola catarinense da udesc e outros museus do mundo: memória e história visual museu da escola catarinense da udesc e outros museus do mundo: memória e história visual | 37  

jetos expressam, portanto, permanências e ruptu-

ras sobre a infância e revelam formas de conceber 

e tratar essa época, não pelos mestres e coordena-

dores, mas pelas próprias crianças . 

�� coleção de material escolar 
Há uma seção de materiais de uso do profes-

sor de época. São elementos de aula como o giz, o 

apagador, os livros de consulta. Um se destaca por 

sua forma peculiar: uma longa vara de madeira re-

torcida sobre si mesma, a palmatória. De acordo 

com Philipe Ariés, “a disciplina escolar teve ori-

gem na disciplina eclesiástica ou religiosa; ela era 

menos um instrumento de coerção do que de aper-

feiçoamento 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 cas-

tigos físicos foram substituídos pelos castigos mo-

rais. No entanto, há relatos de que, mesmo após 

um século da proibição do castigo físico, eles con-

tinuaram a ser utilizados em algumas escolas bra-

sileiras. Outra parte significativa do acervo desta 

sala é constituída por materiais escolares como ca-

dernos, lápis, mata-borrão, giz, quadros, miniatu-

ras, fotografias antigas do prédio, escrivaninhas, 

máquinas de escrever, mimeógrafo, entre outros 

materiais e equipamentos de interesse escolar. 

�� coleção de quadros de 
formatura da academia de 
comércio de santa catarina
Em duas salas encontramos expostos, em des-

taque, os 13 (treze) quadros de formatura da ex-

tinta 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 alu-

nos recém formados eram verdadeiras relíquias, 

feitos por artesãos reconhecidos, peças que eno-

COLEÇÃO DE PAINÉIS DE FORMATURA

breciam escolas e que faziam parte da história dos 

formandos. Por essa razão, os quadros de forma-

tura são monumentos que comemoram não só a 

conclusão do curso, mas também perpetuam a me-

mória do acontecimento e do grupo, sendo uma 

forma específica desse grupo estar e apropriar-se 
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da instituição escolar, além de proclamarem a pre-

sença institucional na memória coletiva e o suces-

so da escola no alcance de seus objetivos e missão 

pedagógica. A tradição dos painéis de formatu-

ra pode ser analisada sob diversas perspectivas. 

Uma delas, possível e afeita ao plano museológico 

do MESC, trata-os como objetos pertencentes ao 

acervo da cultura material escolar, o que nos per-

mite compreendê-los como documentos de inves-

tigação histórica que possibilitam tanto a análise 

de sua materialidade quanto das relações intrínse-

cas provocadas por seus usos, por suas compreen-

sões e pelo registro da sua história. Dessa forma, 

os quadros de formatura da Academia do Comér-

cio 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 passa-

gem do tempo. Alguns destes quadros de formatu-

ra eram mais simples, com molduras, fotografias 

e desenhos. Já outros, extremamente elaborados, 

eram feitos em madeira maciça e em grandes pro-

porções. A análise desses artefatos, onde predomi-

nam imagens fotográficas, concebe-os como su-

portes de marcas que podem revelar nuances do 

investimento político, institucional e pessoal en-

gendrados pela efervescência da construção social 

de necessidades e crenças na formação por meio  

da educação. Tais quadros e sua exposição pública 

explicitam redes de relacionamento pessoal e a im-

portância institucional.

�� coleção de poltronas dos móveis 
cimo do mini auditório
Além dos quadros de formatura, a Sala Euter-

pe 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 bus-

COLEÇÃO DE POLTRONAS DOS MÓVEIS CIMO DO MINI AUDITÓRIO

COLEÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CIMO

PROPAGANDA DE MÓVEIS ESCOLARES CIMO

cavam 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 déca-

da de 1960. Destaca-se que estas poltronas são al-

guns dos raros objetos que restaram daquele tem-

po 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 Bra-
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sil compravam o produto para mobiliar suas salas. 

Na mesma sala encontra-se ainda um piano data-

do de 1886. Em muitos locais, a música era maté-

ria de presença obrigatória nas escolas, sendo mi-

nistrada na maioria das vezes ao piano, em salas 

de música ou auditórios.

�� mobiliário escolar cimo 
Os móveis da fabricante CIMO dominaram 

durante anos o mercado nacional de móveis para 

instalações comerciais e institucionais, com reper-

cussão em diversos países da América Latina. No 

acervo do MESC contamos com diversos exempla-

res originais em perfeito estado de conservação, 

como escrivaninhas, mesa de professor, cadeiras, 

namoradeiras, bancos e mesas escolares, carteiras, 

armários, arquivos, cadeiras de diretor, cadeira xe-

rife, organizador, entre outros. São peças de gran-

de importância para a história da cultura material 

escolar no país. Quem já passou dos 40 anos cer-

tamente vai lembrar daquelas carteiras de madei-

ra 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 con-

cebidos pela CIMO, fábrica de móveis criada por 

Jorge e Martin Zipperer, em 1921, na cidade de 

Rio Negrinho (SC). Uma corporação de sete fábri-

cas de móveis acabam formando a Cia. Industrial 

de Móveis S/A. Em 1954 a empresa passa a se cha-

mar 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 cla-

COLEÇÃO DE MINIATURAS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CIMO

MINIATURAS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CIMO

COLEÇÃO DE MINIATURAS DOS MÓVEIS ESCOLARES CIMO 
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�� coleção móveis, retratos, busto 
de antonieta de barros
Reconstituímos uma típica saleta de diretora. 

Na cultura escolar, ser convocado a este ambiente 

era quase certamente sinônimo de punição e cas-

tigo. Muitos professores aproveitavam o respei-

to 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 visi-

tantes, 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 Bar-

ros, diretora do Instituto Estadual da Educação 

(IEE) em 1950, quando esse era situado no espa-

ço onde atualmente está o Museu da Escola Ca-

tarinense. Antonieta de Barros nasceu em Floria-

nópolis, em 11 de julho de 1901. Formou-se em 

Português e Literatura pela Escola Normal Cata-

rinense 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, políti-

ca e à condição feminina e racial da população cata-

rinense. 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 nas eleições de 1945 e como primeira su-

ramente vanguardista, a Cimo antecipou muitas 

teorias do design, curiosamente, 20 anos antes da 

criação da primeira escola superior de desenho in-

dustrial no País, a ESDI, do Rio de Janeiro. Tam-

bém 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 pro-

duzir madeira compensada. Desde o início, e ape-

sar das inúmeras mudanças de sociedade que fize-

ram parte da história da CIMO, a empresa sempre 

produziu sua própria matéria-prima. Possuía suas 

próprias máquinas, serrarias e técnicas para o tra-

tamento da madeira. E falando em madeira, os 

irmãos Zipperer eram exigentes. Preferiam a im-

buia (extremamente comum naqueles tempos) —

madeira resistente e de cor avermelhada, que ca-

racterizou a maioria das peças da CIMO. Apesar 

da venda de poltronas de cinema ser promissor, a 

Cimo sentia necessidade de um carro-chefe de ven-

das. Assim surgiu a Cadeira 1001, móvel fabricado 

exatamente com o mesmo design inicial, por anos 

a fio. A CIMO fabricou vários modelos de cadei-

ra, desde a simples “1001” (que de “simples” não 

tinha nada!) até alguns modelos giratórios e com 

regulagem de altura. Do modelo mais modesto ao 

mais sofisticado, percebe-se uma coerência estéti-

ca nas criações da empresa. O design enxuto e au-

toral dessas peças é um exemplo de como a marca 

foi uma das primeiras a construir uma identidade 

própria, tanto de material quanto de forma. 

�� coleção de miniaturas do 
mobiliário escolar cimo
 O MESC conta com uma coleção de miniatu-

ras do Mobiliário Cimo 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 eti-

quetas famosas da marca Cimo. 
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CENÁRIO DA LEMBRANÇA ESCOLAR – ESPAÇO PARA FOTOGRAFAR – “FAÇA SUA FOTO AQUI”

COLEÇÃO MÓVEIS, RETRATOS, BUSTO DE ANTONIETA DE BARROS SALA DA DIREÇÃO
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plente pelo (PSD) lutou pela valorização do magis-

tério, exigindo curso para o provimento dos cargos. 

Defendeu a concessão de bolsas para cursos supe-

riores para alunos carentes. Cumpriu seu mandato 

até 1951, quando veio a falecer por complicações da 

diabetes. Foi personagem importantíssima na for-

mação 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 confec-

cionou um busto em bronze.

�� coleção de carteiras escolares 
Coadjuvante da 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 re-

cados, rascunho de contas, segredos, colas de pro-

va, desenhos ou esconderijo para gomas de mas-

car: quem não tem boas histórias para contar? 

Em uma sala do Museu, a coleção de carteiras é 

um convite aos visitantes para sentarem-se e re-

visitar memórias. Os formatos evoluíram bastan-

te, tornaram-se mais ergonômicos e simpáticos. 

No MESC apresentamos desde os bancos rústicos 

das escolas do interior, as mesas baú, passando pe-

las cadeiras universitárias até as mesinhas indivi-

duais já com tampo de fórmica. De 1900 aos anos 

2000, certamente todos tivemos algumas dessas 

como companheiras. Na escola, mesa e cadeira en-

contraram força singular que as transformaram 

em objetos com atuação direta na higiene do cor-

po, na disciplina, no conforto e na aprendizagem. 

Perpetuaram-se como objetos fundamentais para 

um bom ensino. Algumas delas, no entanto, ga-

nharam um real espaço no ensino quando se torna-

ram necessárias como apoio para escrever, pois até 

então ensinava-se, primordialmente, a ler. Nesta 

sala da coleção de carteiras, encontramos um “Ce-

nário da Lembrança Escolar”. Uma tradição de 

SALA DE ACERVO – COLEÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES 
DIVERSOS TIPOS DE CARTEIRAS

SALA DE ACERVO – COLEÇÃO SALA DE AULA DE ÉPOCA – QUADROS 
PARIETAIS I, II E III– RECONSTITUIÇÃO SALA DE AULA

SALA DE ACERVO – COLEÇÃO SALA DE AULA DE ÉPOCA – 
MUSEU ESCOLAR – RECONSTITUIÇÃO SALA DE AULA
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antigamente eram as fotografias escolares. Marca-

vam 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 osten-

toso, 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 tive-

mos oportunidade de registrá-lo. Pensando nisso, 

foi criado o Cenário da Lembrança Escolar, para 

que os visitantes possam se fotografar como man-

da a tradição. 

�� 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 atual-

mente são produtos de uma contínua evolução his-

tórica. O direito das crianças ao estudo e o próprio 

conceito de infância são concepções datadas do fim 

da Idade Média na Europa. Foi somente duran-

te o séc. XII que o ensino de latim e as reflexões 

sobre cultura foram deslocados das abadias isola-

das do campo para as escolas catedralícias urba-

nas, as quais auxiliaram a fomentar o aparecimen-

to das universidade europeias um século depois. 

No Museu da Escola Catarinense, reproduzimos 

uma sala de aula do período do governo de Getú-

lio Vargas (1932-1954): entre quatro paredes, uma 

extremidade com o quadro-negro feito em madei-

ra; 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, en-

contram-se os populares conjuntos de mesa e ca-

deira, conhecidos como “carteiras” em Santa Ca-

tarina. Na fileira central, as carteiras apresentam 

uma variação de tamanho para que os alunos sen-

ACERVO – COLEÇÃO DE QUADROS DEMONSTRATIVOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – QUADROS PARIETAIS I
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SALA DO NÚCLEO EDUCATIVO – COLEÇÃO DE QUADROS PARIETAIS
ORIGINAIS DA MAYSON DEYROLLE

COLEÇÃO DE QUADROS PARIETAIS II (QUADROS INSTRUTIVOS) – REPRODUÇÕES DA MAISON DEYROLLE. 

COLEÇÃO PAINÉIS DO PROJETO RESGATE DA HISTÓRIA E DA CULTURA MATERIAL DA ESCOLA CATARINENSE
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tassem 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 pres-

tar homenagens, como também o púlpito para de-

clamações. Nas paredes, mapas e diversos quadros 

com amostras de sementes de café, algodão, milho 

e outros produtos produzidos pelo país neste perí-

odo disputam espaço com o relógio e o crucifixo. 

As salas de aula, majoritariamente as dos grupos 

escolares, encheram-se de luz, cor e formas: gravu-

ras, mapas, coleções de insetos, globos terrestres, 

abecedários de madeira, esqueletos humanos, ima-

gens de homens ilustres.

�� coleção de quadros 
demonstrativos de produtos 
agrícolas (quadros parietais i)
Da Academia de Comércio, o MESC rece-

beu, em 1996, a doação de 13 quadros que servi-

ram 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 pro-

dução de lápis, papel e óleos, utilizando amostras 

legítimas dos materiais para a explicação didática. 

Alguns dados estão registrados nos próprios qua-

dros, como autoria e origem. A coleção do Museu 

conta com quadros sobre arroz, seda, fibras têx-

teis, café, algodão, milho, feijão e mamona. Esses 

quadros são mostruários de produtos agrícolas na-

cionais e contém fotografias, colagens de semen-

tes, vidrinhos de substâncias como óleo e textos 

instrutivos, que recebiam o sugestivo nome de mu-

seu escolar. Os quadros são assinados por Alfredo 

Teixeira Junior e indicam fabricação na Cidade de 

Santos, São Paulo. No caso específico dos aqui ci-

tados, também é necessário apurar acerca de sua 

trajetória até chegar à Academia de Comércio, de 

onde seguiram para o acervo do Museu.

�� coleção de quadros parietais ii – 
reproduções da maison deyrolle. 
Por volta de 1871, na França, Émile Deyrol-

le dá um impulso importante para a educação, por 

meio do desenvolvimento de quadros murais co-

loridos publicados sob o nome “A Escola Museu 

Deyrolle”. Para as diferentes classes, desde o pri-

mário à universidade, os quadros tinham a inten-

ção de ensinar “lições de coisas” como botânica, 

zoologia, entomologia, geografia, anatomia huma-

na, cívica, física, química, geologia, mineralogia, 

biologia. Nessa mesma década, o Estado torna-se 

o principal cliente da Casa. A loja Deyrolle exis-

te 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 técni-

co-didáticos de ensino enquadra-se num movimen-

to mais vasto de ligação entre a ciência e o cotidia-

no, de onde surgiram imensas invenções técnicas.

�� 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 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 ges-

tão durável das florestas”. A ideia dos quadros pa-

rietais que tinham a intenção de ensinar “lições de 

coisas”, permanece na atualidade, adaptado aos 

temas e questões contemporâneas.
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�� coleção de quadros parietais iii 
(quadros parker) 
Lição de coisas deveria acontecer, diariamen-

te, na aprendizagem da aritmética, da língua por-

tuguesa, da história e da geografia: as crianças 

precisavam ver, ter contato com as coisas. E para 

auxiliar nas lições de coisas, os professores conta-

vam 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 lar-

gura, contendo bolinhas, 84 dados e números, os 

quais eram apresentados às crianças em um cava-

lete de madeira. O MESC apresenta uma repro-

dução de um Quadro Parker para o ensino de ma-

temática. Cada grupo escolar possuía apenas um 

conjunto desses. Na tese apresentada à 1ª Confe-

rência Estadual de Ensino Primário, realizada em 

Florianópolis, no ano de 1927, o professor Alba-

no 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 aumentan-

do em número em cada mapa. Por meio de per-

guntas e de respostas, no melhor estilo das lições 

de coisas, o professor deveria ir propondo peque-

nos problemas para serem resolvidos pelas crian-

ças. Eles 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 em pé, etc., bem como utilizar-

-se o mais possível de objetos concretos como boli-

nhas 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 abs-

trações. Assim, por possibilitar o ensino objetivo e 

concreto, para além do cálculo abstrato até então 

vigente nas escolas, os Mapas ou Quadros Parker 

SALA DO NÚCLEO EDUCATIVO – COLEÇÃO DE QUADROS PARIETAIS ORIGINAIS DA MAYSON DEYROLLE
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eram considerados ideais para a aprendizagem in-

tuitiva da aritmética, uma matéria cujos conheci-

mentos o aluno terá de empregar amplamente na 

vida, portanto, tudo quanto a eles se refere deve 

ser prático, útil e verdadeiro. 

�� 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 no-

mes de salas de aula, da antiga Faculdade de Edu-

cação (FAED) e mesmo de tempos anteriores, en-

contra-se também o material referente ao projeto 

Resgate da História e da Cultura Material da Es-

cola Catarinense, concebido e coordenado pela pro-

fessora Maria da Graça Vandresen, durante a dé-

cada 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 remanes-

cente e conscientizar sobre a importância da pre-

servação das peças de interesse histórico no próprio 

local; como móveis, objetos, livros e fotografias, 

além das próprias edificações.

SALA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O AUDITÓRIO MNEMOSYNE, NO MESC. 
ESSE MATERIAL FOI TODO TRANSFERIDO PARA O INSTITUTO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO, QUANDO ESTE FOI TRANSFERIDO PARA O NOVO LOCAL, 
NA AVENIDA MAURO RAMOS. FOTO DOS ANOS 1940.

SALA ONDE HOJE ESTÃO LOCALIZADAS NO MESC, AS OFICINAS 1 E 2. 
OBSERVA-SE UMA FOTO DO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS – ANOS 
1940 – E MATERIAIS DE ESTUDO SOBRE AS CARTEIRAS.

�� coleção de livros e documentos 
escolares 
Uma outra coleção diz respeito a materiais di-

dáticos como livros cartilhas, cadernos, jogos pe-

dagógicos, cartazes, mapas, registros iconográ-

ficos como fotografias, registros escolares como 

livros de matrícula, livros de tombo, livros de 

ponto, livros de ocorrência, cadernetas de chama-

da, diplomas, fotografias, etc.; suportes utiliza-

dos pelo professor como programas de ensino, re-

vistas pedagógicas e depoimentos orais realizadas 

por pesquisadores. Seu foco se volta para a preser-

vação do que denominamos cultura material es-

colar. O acervo do Museu da Escola é, pois, cons-

tituído de artefatos que dão suporte, organizam e 

determinam as práticas e relações que se estabe-

lecem 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 conheci-

mento 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 ex-
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pressa o rigor na disciplina, um dos alicerces desta 

proposta de ensino na época. 

�� coleção de depoimentos em áudio 
Outro importante passo do projeto Resgate 

da História e da Cultura Material da Escola Ca-

tarinense, concebido e coordenado pela professora 

Maria da Graça Vandresen, foi uma série de entre-

vistas gravadas pelos alunos e alunas que partici-

param da pesquisa durante a década de 1990. Essa 

série é composta por 87 entrevistas, feitas com 

professores, diretores, pedagogos e ex-alunos, gra-

vadas em fitas cassete. O trabalho de conversão e 

organização das fitas para áudio mp3 foi um tra-

balho conjunto dos estagiários e bolsistas do Mu-

seu da Escola Catarinense, Shayenne Alves, Vi-

nicius Sena e Eduardo Keller Rorato. A primeira 

série constitui-se de entrevistas feitas em lares de 

idosos de Florianópolis e a identidade e ano de nas-

cimento de cada entrevistado consta na gravação. 

Nessas falas, onde predomina uma linguagem co-

tidiana e descontraída, os idosos contam suas brin-

cadeiras 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 profissio-

nais da educação catarinenses. Os relatos das  ex-

periências vividas, suas dificuldades com relação 

aos alunos, ao sistema educacional, mudanças de 

currículo, divergências entre formação do profes-

sor na universidade e magistério e a prática efetiva 

nas escolas, entre outros assuntos. Certos pensa-

mentos e preconceitos por vezes são identificados 

nas entrevistas, tanto por parte dos entrevistado-

res quanto dos entrevistados, e isso não expressa 

o atual posicionamento do Museu da Escola Cata-

rinense, tendo apenas caráter documental. Acre-

ditamos que o público deva ter acesso irrestrito a 

esse conteúdo e temos confiança que terão um po-

sicionamento crítico diante dos testemunhos gra-

vados. Por esse motivo as entrevistas não foram 

editadas ou cortadas. Há casos, porém, de fitas 

cassete que estavam danificadas e não são passí-

veis de recuperação tendo, assim, o áudio cortado. 

No intuito de aprofundar essas discussões, dispo-

nibilizamos também o documento (em PDF) com 

o livro Memória Docente: História de professores 

Catarinenses (1890-1950), desenvolvido com base 

nestas entrevistas e organizado pelas pesquisado-

ras Vera Lucia Gaspar e Dilce Schüeroff, no site do 

MESC. (Para acessar os áudios, vá ao endereço: 

<http://www1.udesc.br/?id=2679>).

�� instalações 
Para além das coleções, o Museu está adapta-

do aos novos tempos, com instalações e equipa-

mentos diversos. Conta com um café, uma lojinha 

do Museu, salas de aula, banheiros adaptados para 

acessibilidade, sala de reuniões, oficinas utilizadas 

para coffe breaks e eventos, bem como comporta 

um belíssimo auditório também adaptado para 

acolher cadeirantes. A partir do ano de 2018, usu-

ários de cadeiras de rodas podem visitar o Museu 

com mais conforto e acessibilidade, pois este ad-

quiriu um carro escalador de escadas que trans-

porta os cadeirantes com segurança na entrada do 

local e entre os dois andares. Devido ao seu valor 

histórico, o Museu da Udesc é um imóvel tomba-

do e está enquadrado na categoria P1 de preserva-

ção. Ou seja, o prédio não pode sofrer alterações, 

tanto interna como externamente. O equipamento 

portátil é apoiado sobre rodas e correias dentadas 

do tipo esteiras, com tração a motor elétrico, ali-

mentado por bateria. A acessibilidade aos museus 

está prevista no território nacional pelo Estatuto 

de Museus, na Lei Federal nº 11.904/2009. Além 

disso, é citada em normas, declarações, recomen-

dações e tratados internacionais. 
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SALA DE REUNIÕES VICTOR MEIRELLES

SALA DA ADMINISTRAÇÃO

COLEÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS ESCOLARES

CAFÉ DO MUSEU

AUDITÓRIO MNNÉMOSYNE

APOIO BIBLIOTECA

LOJINHA DO MUSEU 

CARRO ESCALADOR
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Em lugar de destaque 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 ga-

rantir a convergência das atenções dos alunos in-

dispensável para a prática do ensino simultâneo e 

a bandeira nacional, símbolo máximo da Pátria e 

da República, para as lições cívicas. E para com-

pletar 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. Con-

siderados indispensáveis à prática do método de 

ensino intuitivo ou lições de coisas — ícone da mo-

dernidade pedagógica, os materiais escolares cons-

tituíram-se, certamente, num dos aspectos mais 

significativos da cultura escolar brasileira no iní-

cio do século XX, contribuindo para que a insti-

tuição escolar cumprisse a sua dupla tarefa de ins-

truir e educar, moralizar, higienizar, civilizar.

O QUE FORMA UMA COLEÇÃO MUSEU ESCOLAR ? O MESC APRESENTA UMA JUNÇÃO DE COISAS QUE FORMAVA 
ANTIGAMENTE, UM MUSEU ESCOLAR!

�� o que forma uma coleção museu 
escolar ? 
O MESC apresenta uma reunião de coisas que 

forma um museu escolar! Um museu escolar é uma 

junção de objetos, naturais e/ou fabricados, per-

tencentes aos reinos mineral, vegetal e animal, or-

ganizados em coleções pelos professores e alunos, 

destinados ao ensino, caracterizando-se como ins-

trumentos auxiliares. Chama-se Museu Escolar 

uma reunião metódica de objetos comuns e usu-

ais, destinados a auxiliar o professor de ensino das 

diversas matérias do programa escolar. Os objetos 

devem ser naturais, quer em estado bruto, quer fa-

bricados, 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 pa-

redes, abundância de quadros intuitivos para o 

ensino das ciências naturais, história e geografia e 

Quadros Parker para o aprendizado da aritmética. 
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MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – MESC/UDESC 

 

Florianópolis – Santa Catarina - Brasil 

 

Imagens do museu 

 

 
 

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



 

 
 
 

Figura 3. Sala Mutações, Exposição Metamorfoses do tempo: Matéria, 

resíduo, ferrugem, 2019 de Marivone Dias e Cristina Almeida.  
 

 

 
 

Figura 7. Coleção de material escolar 



 

 

 

Figura 6. Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância”  

 

 

 

Figura 7. Coleção de material escolar 

 



 

 

 

Figura 4. Totens interativos que são terminais sensíveis ao toque (touch 

screen), para mostrar conteúdos sobre o local e as exposições em cartaz  

 

 

 

Figura 9. Coleção de Quadros de formatura - Academia de Comércio 

de Santa Catarina 



 

 

 

Figura 10. Coleção de Poltronas dos Móveis Cimo do Mini Auditório 

 

 

 

Figuras 11. Coleção de Miniaturas de Mobiliário Escolar Cimo  



 

 
 

Figuras 12. Coleção Móveis 

 

 

 

Figura 13. Coleção sala de aula de época 



 

 

 

Figuras 14. Coleção de Quadros Parietais II (quadros instrutivos) – 

Reproduções da Maison Deyrolle 

 

 

 

Figura 15. Banheiro do piso Superior 



 

  

 

Figura 16. Banheiros do piso inferior 

 

  

 

Figura 17. Sala de aula 

 



 

   

 

Figura 18. Sala de Reuniões e Coffee Break 

 

  

 

Figura 19. Sala da Administração 



 

 

Figura 20. Carro escalador que tem funções como botão de parada 

 de emergência e sensor de inclinação 

 

Figura 21. Acervo - Coleção de Material escolar – cadernos 



 

 

 

Figura 22. Acervo - Coleção de Material escolar – máquinas de 

escrever, mimeógrafo e escrivaninha CIMO 

 

 
 

Figura 23. Acervo – Coleção de Miniaturas do Mobiliário 

escolar dos Móveis Cimo 



 

 

Figura 24. Acervo – Coleção de quadros demonstrativos de 

produtos agrícolas - Quadros Parietais I 

 

 

Figura 25. Acervo - Coleção de Material escolar - Objeto em exposição: 

ábaco 

 



 

 

 

Figura 26. Acervo – Coleção de Mobiliário Escolar Cimo - história e 

mobiliário da empresa CIMO 

 

 

Figura 27. Acervo - Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da 

minha infância” - Objetos em exposição: brinquedos 



 

 

Figura 28. Acervo - Coleção de Quadros de formatura - Academia de 

Comércio de Santa Catarina. Objetos em exposição: quadro de 

formatura 

 

Figura 29. Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância” - 

Objetos em exposição: brinquedos 



 

 

 
 

Figura 30. Sala de acervo – Coleção de Carteiras escolares – Diversos 

tipos de carteiras 
 

 

 

Figura 31. Sala de acervo – Coleção Sala de aula de época – Quadros 

Parietais I, II e III– Museu escolar - reconstituição sala de aula 



 

 
 

Figura 32. Sala de acervo – Coleção Sala de aula de época – Museu 

escolar - reconstituição sala de aula 

 
 

Figura 33. Sala de acervo – Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha 

infância”, Coleção Miniaturas Moveis Cimo e Coleção de Material 

escolar 



 

 
 

Figura 34. Cenário da Lembrança Escolar - Espaço para fotografar – 

“Faça sua foto aqui” 
 

 
 

Figura 34. Sala de acervo: Coleção Móveis, retratos, busto de Antonieta 

de Barros - Sala da direção. Cadeiras CIMO 



 

 

 

Figura 35. 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 36. Sala de acervo – sala Victor Meirelles 



 

 

 

Figura 37. Coleção Livros e documentos escolares - Aspecto geral da 

biblioteca Vitor Lima 

 

 
 

Figura 38. Coleção Livros e documentos escolares - Sala de pesquisa – 

sala Aníbal Nunes Pires 



 

 

 

Figura 39. Aspecto geral do Auditório Mnemósyne 

 

 

 

Figura 40. Aspecto geral da sala expositiva - Mutações. 

 



 

 
 

Figura 41. Aspecto geral do Café do Museu 
 

 
 

Figura 42. 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 



 

 

 

Figura 43. Hall de entrada. 

 

 

 

Figura 44. Exposição realizada no hall do  Museu (2019) 



 

 

 

Figura 45. Aspecto geral da Lojinha do Museu 

 

 

 

Figura 46. O que forma uma coleção Museu Escolar? O MESC 

apresenta uma junção de coisas que formava antigamente, um museu 

escolar! 

 



 

 

 

Figura 47. Sala do Núcleo Educativo - Coleção de quadros parietais 

originais da Mayson Deyrolle 

 

 
 

Figura 48. Sala do Núcleo Educativo- Coleção de quadros parietais 

originais da Mayson Deyrolle 



 

 

 
 

 

Figura 49. Coleção de Mobiliário escolar Cimo _ arquivo e organizador. 

 

 

 

Figura 50. Coleção de Quadros Parietais II  (quadros instrutivos) – 

Reproduções da Maison Deyrolle. 



 

 
 

Figura 51. Coleção de Quadros Parietais II  (quadros instrutivos) – 

Reproduções da Maison Deyrolle. 
 

 
 

Figura 52. Coleção de Quadros Parietais III – Quadros Parker – salas 

de aula organizada segundo os princípios intuitivos. Mapas para o 

ensino de aritmética. 



 

 
 

Figura 53. Piso superior do Café do Museu - Coleção Painéis do projeto Resgate 

da História e da Cultura Material da Escola Catarinense e Placas esmaltadas 

 

Figura 54. Instalação dos terminais sensíveis ao toque (touch screen). 

Março de 2020. 
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 museu pedagógico da uesB – casa padre palmeira 
Vitória da Conquista, Bahia

 Rua Tiradentes, 6, Centro,  

Vitória da Conquista, BA

 museupedagogico@uesb.edu.br

 http://www2.uesb.br/museupedagogico/

 https://www.facebook.com/

MuseuPedagogicoUesb/

 https://www.instagram.com/

museupedagogico/ 

 O Museu possui visita guiada por meio de 

vídeos disponíveis no site

FACHADA MUSEU UESB 

O Prédio do velho Ginásio de Conquista, popu-

larmente conhecido como Ginásio do Padre, está 

localizado na Praça Sá Barreto, aberta em 1904, 

hoje integrante da parte central da malha urbana 

de Vitória da Conquista.

�� Origem dO PrédiO
A construção do edifício ocorreu a partir da 

década de 1920, por iniciativa da Igreja Católica 

com subscrição pública. Foi construído parcial-

mente pela Prefeitura Municipal que o ampliou e 

nele manteve estabelecimento de ensino. Porém, 

em 1938, a Prefeitura Municipal o devolveu à igre-

ja Matriz Nossa Senhora da Vitória, mediante es-

critura de doação, que se encontra registrada a fls. 

270 do livro 3-H do cartório do 1ª Ofício do regis-

tro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Vitó-

ria da Conquista. Então o edifício foi descrito como 

“prédio sitio à Praça Dr. Sá Barreto nesta cidade 

e primeiro distrito de Conquista, contendo vinte e 
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cinco  janelas de frente, duas portas e dois portões, 

inclusive pavilhão, muro de frente, com paredes de 

adobes, coberto de telhas, atijolado o chão, com 

dois salões assoalhos, forrado, murado, edificado 

em terreno foreiro da mesma igreja Matriz de Nos-

sa Senhora das Vitórias da Conquista, cercado pelo 

fundo com cercas de arame nos três lados, separan-

do-o dos vizinhos que são terrenos de Dr. Crescêncio 

Antunes da Silveira, terrenos ocupados pelo Muni-

cípio e terreno da mesma igreja dados em arrenda-

mento a terceiros”.

Após abrigar a escola municipal e, temporaria-

mente, o Educandário Sertanejo do poeta Eucli-

des Dantas, nas décadas de 1920 e 1930, em 1939, 

a Igreja Matriz de N. S. da Vitória o doou ao Padre 

Luiz Soares Palmeiras para que referido religioso 

instalasse um ginásio (escola secundária). Em re-

ferido ano, o Pe. Palmeira transferiu o seu Ginásio 

da cidade de Caetité para o prédio mencionado da 

Praça Sá Barreto, passando a funcionar o primeiro 

ginásio da região. O Padre Palmeira construiu, em 

anexo, sua residência, que seria demolida, já dete-

riorada, na década de 1970. O Ginásio de Conquis-

ta adquiriu grande nomeada e muitos conquisten-

ses que depois seguiram diversas profissões, tendo 

estudado nele. Em razão disso, a comunidade local 

tem grande carinho pela casa por onde passaram 

tantos alunos e professores.

Posteriormente, nos anos 60, o Ginásio foi 

transferido para a Diocese, onde manteve o Colé-

gio Diocesano até a construção de outro prédio na 

mesma praça para onde foram transferidas suas 

atividades.

Mas o velho prédio continuou servindo à edu-

cação e cultura, abrigando a faculdade de Forma-

ção de Professores, embrião da universidade Es-

tadual do Sudoeste da Bahia, e o Museu Padre 

Palmeira/Arquivo Municipal.

VISITA AO MUSEU 

QUADROS DE ALUNOS

ENTRADA DO MUSEU
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Ora o prédio se encontra de posse da UESB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em 

regime de comodato, celebrado com a Diocese de 

Vitória da Conquista. A UESB promoveu serviço 

de conservação, recuperação e manutenção para 

abrigar o Museu Pedagógico. 

�� CaraCterizaçãO e imPOrtânCia
O prédio, construído de adobes (barro/argila 

cru), de paredes largas (tijolos, assentados a tição, 

isto é, de forma a tornar grossas as paredes) con-

serva o padrão de arquitetura de velhos prédios de 

colégios, com salas amplas, grande salão, janelas 

altas e largas. Exceto quanto ao telhado, piso e 

anexo residencial, o prédio está grandemente con-

servado como era.

O telhado anterior, feito de telhas vãs, foi 

substituído por telhado de telhas de amianto e re-

baixado. O piso que era de placa de cerâmica bran-

ca cozida foi substituído por piso de cimento. A 

casa, que servia de residência anexa, sofreu dete-

rioração e foi demolida. Hoje, o espaço é ocupado 

pelo ginásio de esportes do Colégio Diocesano.

Mas seu valor arquitetônico fica muito aquém 

do grande valor histórico. Pessoas de vários luga-

res ainda o procuram para mostrar a filhos e netos, 

orgulhosamente, o local onde estudaram. Afinal, 

era o único ginásio num grande raio de extensão e 

era privilégio estudar nele.

�� O mUSeU PedagÓgiCO PrOfa. dra. 
Lívia diana rOCha magaLhãeS 
(UeSB)
Em 1988, foi constituída uma equipe de tra-

balho para pensar num espaço para o estudo do 

fenômeno educacional e a história de seus sabe-

res e ciências. Era a gestação do Projeto Museu 

Pedagógico. Mas “o projeto ficaria hipotecado 

para o futuro, todavia, ainda carecia de reunir 

mais condições intelectuais e materiais para a 

sua execução”.(MAGALHÃES, 2005, p. 166). 

Em novembro de 1999, o projeto começa a ser 

retomado por meio da reconstituição de uma equi-

pe de trabalho que começara, em 1988, a elabora-

ção e a organização de um espaço que foi denomi-

nado Museu Pedagógico, para o estudo, reflexão, 

pesquisa, sistematização, produção e divulgação 

de conhecimentos e saberes que retratassem a his-

tória da educação e da Ciência brasileira no Muni-

cípio de Vitória da Conquista e região Centro Sul 

da Bahia.

Assim, no ano de 2003, o Museu Pedagógico 

da UESB foi instalado no chamado “Ginásio do 

Padre”, hoje nominada pele equipe do MP como 

“Casa Pe. Palmeira”. A equipe criou condições bas-

tante favoráveis ao trabalho acadêmico e o prédio 

EXPOSIÇÃO

VISITA AO MUSEU 



54 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 55  

se confirmou como um monumento, um lugar de 

memória, como diria Nora (1984), para aqueles que 

nele estudaram, trabalharam, mas também para 

os seus descendentes e outras gerações de rincões 

próximos e longínquos que passaram a frequentá-

-lo, com o objetivo de estudar, pesquisar e traba-

lhar. Sem dúvida, um prédio que para além de sua 

história passa a ser referenciado por suas pesquisas 

e redes nacionais e internacionais, formadas pelas 

parcerias de trabalho. Na verdade, o Museu Peda-

gógico e o prédio, suas instalações e suas ações se 

confundem na revisita da história e da memória da 

educação, registrados nos seus resultados de pesqui-

sa, exposições, eventos, publicações, oficinas, coló-

quios nacionais e internacionais.

A sua equipe é constituída de professores, alu-

nos, técnicos administrativos, autodidatas e cola-

boradores que compõem os seus Grupos de Estudos 

e Pesquisa. O Museu Pedagógico é estruturado por 

equipes colegiadas de caráter didático-administra-

tivas e um Centro de Documentação (CEDOC) que 

leva o nome da professora Albertina Lima Vascon-

celos, organizado em duas unidades, uma situada 

na Casa Padre Palmeira e outra na UESB.

Na unidade da Casa Pe. Palmeira, os docu-

mentos das escolas extintas da região são rece-

bidos, higienizados e classificados; depois são 

enviados ao processamento técnico no Lapelic – 

CEDOC/MP – na UESB – onde são realizadas as 

seguintes etapas: a) controle, b) captura fotográfi-

ca, c) edição, d) processamento web/buscas dos do-

cumentos. Após esse processo, os documentos são 

disponibilizados segundo critérios formais, visan-

do à otimização do processo de acesso público e 

biográfico dos interessados, conforme autorização 

prévia do NTE-BA, e à oferta da pesquisa cientí-

fica de acordo com o estabelecido em seu projeto 

de implantação.INTERAÇÃO COM EXPOSIÇÃO 

QUADROS
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Periodicamente, nestes espaços, são realiza-

das ações que conjugam uma relação entre meio 

e fim, com o objetivo de viabilizar a relação entre 

pesquisa, ensino e extensão por meio da organi-

zação sistematizada dos grupos de pesquisa, suas 

produções e socialização. Também, há a preocu-

pação em facultar o acesso público aos diversos 

acervos e exposições fixas do Museu Pedagógico 

e aos seus eventos.

Além disso, o Museu Pedagógico, tem fortale-

cido seus grupos de estudos, por meio de grupos 

associados e parcerias diversificadas: (Histedbr – 

Unicamp; Arquivo Público da Bahia; Instituto 

Federal da Bahia – IFET; Grupo de Estudos Me-

mória, Cultura e Desenvolvimento – Janela Indis-

creta – Uesb/UFBA); convênios nacionais (PQI-

-Capes, Procaz-Capes, Unicamp/UESB/Uneb/

Ufscar/Puc-Sp) e internacionais (CAFP-BA/CA-

PES, envolvendo o Brasil e a Argentina; Cifex/

USC-Espanha, UCM-Espanha) e também por 

meio de projetos de pesquisa aprovados: O Mu-

seu Pedagógico na Escola (Fapesb, UESB), Revi-

sitando o Projeto Columbia University (Fapesb, 

UESB); e extensão: “Preservando o patrimônio 

cultural e educacional da região do Centro Sul da 

Bahia: O Centro de Documentação do Museu Pe-

dagógico (Proext 2010-MEC)”.

Constituindo-se, dessa forma, um lugar da me-

mória e da história, o Museu Pedagógico da UESB 

persiste dando lastro aos cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu: Especialização em Educação, Cultu-

ra e Memória e Especialização em: Fundamentos 

Sociais e Políticos da Educação, como também ao 

curso de Pós-graduação Stricto Sensu multidisci-

plinar em Memória: Linguagem e Sociedade, jun-

tamente com o Departamento de Estudos Lin-

guísticos e Literários da UESB.

EXTERIOR DO MUSEU 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA



56 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 57  

�� OBjetivOS
1.Preservar e divulgar fontes documentais 

que testemunhem a História da Educação e 

das ciências na região Centro-Sul da Bahia;

2.Propiciar à comunidade acadêmica o aces-

so a fontes historiográficas, seu manuseio, 

catalogação, visualização do acervo biblio-

gráfico correspondente aos diversos sabe-

res, que dão sustentação e sentido à educa-

ção nas várias áreas do conhecimento em 

seu processo inter-transdisciplinar;

3.Identificar espaços de guarda de documen-

tos que retratem a educação no Centro-sul 

da Bahia nos seus diversos aspectos, de for-

ma a estabelecer permanente olhar e inter-

pretação sobre a trajetória e história dos sa-

beres;

4.Viabilizar a ideia de Museu como espaço 

vivo de defesa e proteção do patrimônio 

cultural, respeito à liberdade de expressão, 

da crítica e das várias formas de linguagem 

que expressam as teorias do conhecimento 

sobre a educação e a história.
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Museu Pedagógico da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) – Casa Padre Palmeira 

América do Sul – Brasil – Bahia 

Imagens do museu: 

 

Figura 1. Fachada Museu UESB 

 

 Figura 2. Exterior do museu 



 

Figura 3. Visita ao museu 

 

Figura 4. Exposição temporária 



 

Figura 5. Visita ao museu 

 

Figura 6. Exposição 



 

Figura 7. Exposição 

 

Figura 8. Quadros 



 

Figura 9. Interação com exposição 

 

Figura 10. Entrada do museu 



 

Figura 11. Exposição temporária 

 

Figura 12. Quadros de alunos 
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 museu da escola proFessora ana maria casasanTa peiXoTo 
Belo Horizonte, Minas Gerais

 Av. Amazonas, 5855, Gameleira, 

Belo Horizonte

 https://escoladeformacao.educacao.mg.gov.

br/index.php/2-uncategorised/14-museu-da-

escola-index

 https://www.facebook.com/magistraseemg

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

PRÉDIO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES

O Museu da Escola “Professora Ana Maria Casa-

santa Peixoto”1 teve origem em fatos ocorridos 

no estado de Minas Gerais em 1990, ano em que 

foi lançado, pela Organização das Nações Uni-

das para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 

o Ano Internacional da Alfabetização, um movi-

mento mundial com vistas a erradicar o analfa-

betismo entre as nações. Naquele ano, na Facul-

dade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (FAE/UFMG), um grupo de profes-

sores se reuniu para elaborar um plano de ação, 

não só para marcar o evento, mas também para 

definir estratégias que contribuíssem no enfrenta-

mento dos graves problemas constatados na edu-

cação mineira. 

Ana Maria Casasanta fazia parte desse grupo, sen-

1 Fonte: artigo de FONSECA, Nelma Marçal Lacerda, "Mu-
seu da Escola “Professora Ana Maria Casasanta Peixoto”: um 
compromisso com a história da educação mineira"
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do a propositora entre outras atividades da orga-

nização de uma exposição que enfatizasse a for-

mação e atuação do professor, seus métodos e 

processos de ensino, os materiais utilizados em sala 

de aula, enfim, a cultura escolar do passado. Entre 

os objetivos por ela propostos na organização des-

sa exposição, alguns eram mais imediatos, como: 

sensibilizar a sociedade e o governo para a necessi-

dade urgente de recuperar os valores da educação 

em Minas Gerais, que registrava altos índices de 

repetência e evasão escolar; chamar atenção para 

a importância da formação inicial e continuada 

dos docentes e de seu papel na sociedade e, espe-

cialmente, dar início a uma política de preservação 

da memória do ensino e dos bens patrimoniais das 

escolas, tendo em vista a escassez de fontes à pes-

quisa no campo da história da educação e o des-

carte dos registros e do acervo material que ocor-

ria nas escolas. Após muitos esforços em direções 

diversas para obter apoio, foi realizada no Centro 

Cultural da UFMG, a exposição intitulada “Era 

uma vez uma escola...”, que reuniu materiais ce-

didos por várias escolas públicas de Belo Horizon-

te visitadas pela equipe. A mostra causou impacto 

no meio acadêmico e entre os visitantes que pu-

deram observar a reconstituição de salas de aula 

de períodos diversos, de reformas de ensino, ten-

do destaque o mobiliário, as cartilhas de alfabeti-

zação e os objetos escolares plenos de significado 

ao imaginário individual e coletivo dos belo-hori-

zontinos. Mas o mais importante desse movimen-

to foi o alcance do principal objetivo – sensibilizar 

para a importância das ações de identificação dos 

bens patrimoniais referentes à história da educa-

ção mineira.

O acervo inicial, vindo da exposição “Era 

uma vez uma escola”, foi sendo ampliado, tendo 

como foco a história do ensino em todos os seus 

aspectos – o das instituições, o dos atores, o dos 

conteúdos.

Após a inauguração do centro, um novo pla-

no de trabalho teve início, uma vez que a consti-

tuição do acervo não poderia se esgotar na obten-

ção dos documentos e objetos. Era preciso levar 

em conta que o trabalho numa instituição muse-

ológica tem por base três dimensões: preservação, 

pesquisa e comunicação. Ao lado disso, a preocu-

pação em evitar que o acervo ficasse simplesmente 

‘guardado’, nada contribuindo para a compreen-

são do processo histórico de evolução do ensino, o 

que levou à realização de pesquisas, visando à con-

textualização de cada peça na trama histórica em 

suas múltiplas versões. 

Para levar a termo uma das mais importantes 

funções de um museu, a comunicação, era preciso 

MÓVEIS DE ÉPOCAEXPOSIÇÃO
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organizar exposições de longa duração e temáticas 

que favorecessem a fruição do conhecimento sobre 

a memória da educação no estado, bem como de-

senvolver sua ação educativa. Para tanto e para 

atrair um público maior, fazia-se necessário divul-

gar nas escolas, entre professores e alunos de todos 

os graus e modalidades de ensino e entre os pesqui-

sadores do campo, a abertura da nova instituição.

A partir dessas etapas, foi-se delineando um 

trabalho mais sistematizado. A primeira delas, a 

organização das coleções que compõe seu acervo: 

mobiliário, livros e manuais escolares, cartilhas de 

alfabetização, objetos do saber, registros da vida es-

colar, banco de imagens e, a partir de 1996, o ban-

co de depoimentos orais. Como Museu de tipologia 

histórica, sua missão precípua foi coletar, tratar, 

preservar, estudar, expor e divulgar objetos e do-

cumentos relacionados à educação escolar de Minas 

Gerais, a partir do período republicano. O acervo 

é composto por peças de mobiliário, quadros-ne-

gros, livros, cartilhas, cadernos, lousas, palmató-

rias, tímpanos, sinos, cartazes, mapas, globos, fan-

toches, histórias-mudas, tabuadas, estojos, canetas 

de pena, tinteiros, lápis e réguas; produções de pro-

fessores: planos de aula, documentos textuais, car-

tazes; produções de alunos: jornais escolares, exer-

cícios, redações e provas; registros escolares: livros 

de matrícula, livros de ponto, livros de ocorrência, 

cadernetas de chamada e diplomas; suportes pe-

dagógicos utilizados pelo professor: livros, progra-

mas e manuais de ensino, revistas e jogos pedagógi-

cos; objetos tridimensionais: planisférios e aqueles 

próprios do ensino de ciências naturais. Uma boa 

amostra desse acervo consta do primeiro catálogo, 

elaborado em 1998, momento em que o Centro de 

Memória da Educação foi renomeado Museu da Es-

cola de Minas Gerais. 

UNIFORMES EM EXPOSIÇÃO

MÓVEIS ESCOLARES

EXPOSIÇÃO
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�� mUSeU da eSCOLa PrOfeSSOra ana 
maria CaSaSanta PeixOtO
O Museu da Escola nasceu em 1994 com o nome 

de Centro de Memória da Educação, na Praça da 

Liberdade no prédio da antiga Secretaria de Estado 

da Educação, imóvel remanescente do período da 

construção de Belo Horizonte. Em outubro de 2005 

foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico e, desde 2012, encontra-se no 

campus da Escola de Formação e Desenvolvimento 

Profissional de Educadores. Neste espaço, recebeu 

o nome atual em homenagem à sua idealizadora e 

pesquisadora da história da educação mineira. Seu 

acervo conta com mobiliário, jogos educativos, car-

tilhas, mapoteca, fotografias, documentos textuais 

e depoimentos orais dos educadores que fazem par-

te da história da educação mineira. Sua finalidade, 

além da preservação dos objetos e registros esco-

lares, é a reconstrução da memória pedagógica da 

educação escolar no Estado de Minas Gerais. O am-

biente estimula a realização de estudos e pesquisas 

no campo da história da educação, apresentando-se 

como um instrumento para a formação de alunos 

e educadores. Por meio de visitas mediadas, recebe 

público da Educação Básica e do Ensino Superior, 

bem como visitantes espontâneos. A equipe do Mu-

seu acredita que a consciência à preservação da me-

mória histórica é referencial para a identidade e co-

labora para a construção da cidadania.
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SALA DE AULA – RECONSTITUIÇÃO.EXPOSIÇÃO



MUSEU DA ESCOLA PROFESSORA ANA MARIA CASASANTA PEIXOTO 

 

América do sul - Minas Gerais - Brasil 

 

Imagens do museu 

 

 
 

Figura 1. Prédio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores. 

 

 
 

Figura 2. Sala 

 

 



 
 

Figura 3. Exposição 

 

 
 

Figura 4. Exposição - Piano 

 

 
 

Figura 5. Exposição 

 



 
 

Figura 6. Materiais diversos 

 

 
 

Figura 7. Exposição de globos 

 

 
 

Figura 8. Moveis de época 

 



 
 

Figura 9. Moveis escolares 

 

 
 

Figura 10. Uniformes em exposição 

 

 
 

Figura 11. Exposição 

 



 
 

Figura 12. Exposição 

 

 
 

Figura 13. Moveis escolares 

 

 
 

Figura 14. Carimbos 

 



 
 

Figura 15. Relógios 
 

 
 

Figura 16. Mesas com computadores 
 

 
 

Figura 17. Quadro negro 



 
 

Figura 18. Exposição 

 

 
 

Figura 19. Exposição 



 
 

Figura 21. sala de aula – reconstituição. 

 

 
 

Figura 20. Exposição 



 
 

Figura 22. Palmatória 
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 museu da escola paranaense (mep) 
Curitiba, Paraná

 Rua Bispo Dom José, 2006.  

Batel, Curitiba

 http://www.gestaoescolar.diaadia.

pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.

php?conteudo=44

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA DO MUSEU

Criado em 2013, o Museu da Escola Paranaense 

(MEP) é uma instituição que tem como propósito 

conceitual resgatar, preservar a história e a memó-

ria das Escolas da rede pública estadual de ensi-

no do Estado do Paraná. Essa preservação possui 

um caráter pedagógico e tem como objetivo pro-

mover a noção de pertencimento e resgate da me-

mória escolar. 

Para isso, surgiu em 2016 o projeto da forma-

ção de Centros de Memória. Seu intuito é o de sen-

sibilizar e despertar nos gestores das escolas pú-

blicas, professores, alunos e a comunidade escolar 

como um todo a terem um olhar mais atento aos 

assuntos ligados à memória e ao patrimônio his-

tórico e cultural da rede estadual de ensino, bem 

como dar orientação museológica e pedagógica 

na criação de Centros de Memória. Essa ação ga-

nhou destaque com a comemoração dos 70 Anos 

da SEED, momento importante de valorização da 

história da Educação no Paraná. O MEP é parte 

integrante da Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (SEED-PR) sob a Coordenação da Su-

perintendência da Educação (SUED).
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE REALIZADA EM 2017 “DIÁLOGOS SOBRE 
A HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DE CURITIBA”.

CARTEIRA E MÁQUINA DE ESCREVER. EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
REALIZADA EM 2017 “DIÁLOGOS SOBRE A HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DE CURITIBA”.

EXPOSIÇÃO DA 15° SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

�� hiStÓriCO
A sede do Museu da Escola Paranaense fun-

ciona em um prédio tombado (Inscrição n.º 

171/2012) pelo Patrimônio Histórico Cultural da 

Secretaria de Estado da Cultura, construído em 

1906 para abrigar o Grupo Escolar Cruz Macha-

do. Em 01 fevereiro de 1907 foi inaugurado e pas-

sou a atender mais de 80 alunos em duas salas de 

aula, sendo uma destinada aos meninos e outra, 

às meninas, sob a direção da professora D. Alice 

Cornelia Daniel.

No ano de 1925, em razão de “graves defeitos 

de Hygiene Pedagógica”, os alunos e professores 

foram transferidos para o Grupo Escolar Dezeno-

ve de Dezembro1. Em 1928, o Grupo Escolar Cruz 

Machado foi desativado em razão da inauguração 

do Grupo Escolar Dom Pedro II, localizado nas 

proximidades do Grupo Escolar Cruz Machado na 

mesma Avenida Bispo Dom José. 

Em 2012, ano de tombamento do prédio, fun-

cionava a Delegacia de Narcóticos (Denarc), órgão 

da Segurança Pública do Estado. E em outubro de 

2014 com a retomada do prédio pela Secretaria de 

Estado da Educação, passa então a ser a sede do 

Museu da Escola Paranaense/SEED.

�� O qUe é O mUSeU da eSCOLa 
ParanaenSe?
O Museu da Escola Paranaense é uma institui-

ção com finalidade pedagógica, científica e cultural 

sob a Coordenação da Superintendência da Educa-

ção da SEED-PR que objetiva conservar, preser-

var e valorizar o patrimônio histórico, documental 

e cultural das instituições de ensino da rede pública 

estadual, fortalecendo a memória, a identidade e o 

sentimento de pertencimento por meio de exposi-

1 Fonte: PARANÁ, Arquivo Público do Paraná/SEAP. AP n.º 
2087, 1925.
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ções, pesquisas e capacitações em educação patri-

monial para gestores, professores e técnicos pedagó-

gicos da rede pública estadual de ensino.

�� hiStÓria
O Museu da Escola Paranaense (MEP) foi cria-

do pela Secretaria de Estado da Educação após dis-

cussões de um grupo interssecretarial (SEED, SEEC, 

SEAP e SETI) motivado pela necessidade de preser-

var a memória escolar no Paraná. Essas discussões re-

sultaram na oficialização do Museu da Escola Parana-

ense, conferido pelo Decreto Estadual n.º 8.242/2013.

�� OBjetivOS
• Valorizar o patrimônio cultural das institui-

ções de ensino da rede pública estadual.

• Promover, divulgar e estimular ações que per-

mitam ampliar o entendimento da Educação 

Patrimonial e Memória, decorrente da apro-

priação e da noção de pertencimento do cida-

dão e da sociedade à universalidade do acesso 

à educação e cultura.

• Implementar políticas públicas com vistas 

a contribuir para a organização, gestão, de-

senvolvimento e continuidade dos Centros de 

Memória das instituições de ensino da rede 

pública estadual, visando resguardá-los e in-

tegrá-los como parte do processo educativo. 

Para tanto, as instituições de ensino deverão 

incluí-los no Projeto Político Pedagógico.

• Elaborar um Plano Museológico específico 

para o Museu da Escola Paranaense, de acordo 

com as leis federal, estadual e municipal que 

regulamentam os Museus. 

• Interagir e estabelecer parcerias com as Secre-

tarias de Estado e demais instituições científi-

cas e culturais, envolvidas no interesse de pre-

servação da memória e do patrimônio cultural.

• Promover a formação continuada dos servido-

res da educação na área da Educação Patrimo-

nial e Memória.1

O MEP, localizado na Rua Bispo Dom José, 

2006, Bairro Batel, no Município de Curitiba, pas-

sa a ter o prédio neste endereço como sede em 2014.

O prédio foi tombado pela Coordenação de Pa-

1 Fonte: <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/
faq/category.php?categoryid=87>

CARTEIRA INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO DA 15° SEMANA NACIONAL DE MUSEUS CARTEIRA DUPLA. EXPOSIÇÃO DA 15° SEMANA NACIONAL DE MUSEUS
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trimônio Cultural (CPC), da Secretaria de Estado 

da Cultura, por meio do Processo no 07/2007, com 

inscrição no Livro Tombo 171-II de 25 de maio de 

2012. Foi construído em 1906 para abrigar o Gru-

po Escolar Cruz Machado e para atender ao Ensi-

no Básico, sendo inaugurado em 01 de fevereiro de 

1907, e o projeto arquitetônico foi realizado por 

Ângelo Botecchia.

Em 1925, alunos e professores foram transferidos 

para o Grupo Escolar Dezenove de Dezembro, e as 

atividades escolares foram cessadas neste endereço 

que passou a abrigar repartições públicas. Em 1960, 

passou a funcionar o Setor de Segurança Pública e, 

em 1980, a Divisão Estadual de Narcóticos (DE-

NARC), até 2014, quando o MEP assumiu o espaço.

Na data de 01 de julho de 2016, o MEP estabe-

leceu uma reestruturação organizacional, passan-

do a ser uma Coordenação vinculada à Superin-

tendência de Educação (SUED), da Secretaria de 

Estado da Educação (SEED), sob a Coordenação 

do Professor Cláudio Luís Nascimento Ogliari.

�� mUSeU e memÓria eSCOLar
O MEP tem como missão valorizar o patrimô-

nio cultural artístico e documental das institui-

ções de ensino da rede pública estadual, trabalhar 

a Educação Patrimonial e Memória, decorrente da 

apropriação e pertencimento.

Desta forma, compete ao MEP embasar e 

acompanhar junto com a proposta pedagógica, e 

métodologicamente a criação dos Centros de Me-

mória Escolar das escolas do Paraná, colaborando 

com a formação de uma rede de abrangência esta-

dual, articulada e supervisionada pelo mesmo, que 

normatiza e acompanha as ações desenvolvidas, 

assegurando a continuidade dos Centros de Me-

mória Escolar, visando resguardá-los e integrá-los 

como parte do processo educativo.

Os Centros de Memória Escolar são espaços lo-

cais ou regionais de proteção do Patrimônio Cultu-

ral e, sendo parte constituinte do MEP, serão res-

ponsáveis pela guarda, conservação e preservação 

de seus acervos e poderão ser implantados nas es-

colas, obedecendo ao Plano Museológico proposto 

pelo MEP. O patrimônio de bens materiais e ima-

teriais do MEP é constituído pelos acervos das es-

colas públicas estaduais sob a tutela dos Centros 

de Memória Escolar das instituições de ensino.

Estes deverão, também, incentivar o desenvolvi-

mento de estudos e pesquisas, visando à valorização 

e divulgação acerca do patrimônio cultural presente 

na comunidade escolar no qual estão inseridos.

PRIMAVERA DOS MUSEUS, EXPOSIÇÃO "MEMÓRIA ESCOLAR NOS 
70 ANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. ACERVO DOS
 CENTROS DE MEMÓRIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DO PARANÁ".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonte: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/ceb/arti-

cle/viewFile/22494/21580>
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Figura 1. Fachada do museu 



 
 

Figura 2. Exposição itinerante realizada em 2017 “Diálogos sobre a 

História e a Importância da Educação Patrimonial de Curitiba” 

 

 
 

Figura 3. Carteira e máquina de escrever. Exposição itinerante 

realizada em 2017 

 



 
 

Figura 4. Painéis de formatura. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da 

Secretaria de Estado da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do 

Paraná." 

 

 
 

Figura 5. Painel de formatura. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da 

Secretaria de Estado da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do 

Paraná." 

 



 
 

Figura 6. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da Secretaria de Estado 

da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do Paraná." 

 

 
 

Figura 7. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da Secretaria de Estado 

da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do Paraná." 

 



 
 

Figura 8. Carteiras e cadeiras. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da 

Secretaria de Estado da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do 

Paraná." 

 

 
 

Figura 9. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da Secretaria de Estado 

da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do Paraná." 



 
 

Figura 10. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da Secretaria de Estado 

da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do Paraná." 

 

 
 

Figura 11. Sala de aula. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da 

Secretaria de Estado da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do 

Paraná." 

 

 



 
 

Figura 12. 11.ª Primavera dos Museus, exposição "Memória Escolar nos 70 anos da Secretaria de Estado 

da Educação. Acervo dos Centros de Memória das Escolas Públicas Estaduais do Paraná." 

 

  
 

Figura 13. Exposição da 15° Semana Nacional de Museus 



 
 

Figura 14. Carteira dupla. Exposição da 15° Semana Nacional de Museus 

 

 
 

Figura 15. Carteira individual. Exposição da 15° Semana Nacional de Museus 
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 acerVo HisTórico do i.e.e. olaVo Bilac 
Santa Maria, Rio Grande do Sul

 Rua Conde de Porto Alegre, 655  

Santa Maria, RS

 https://www.santamaria.rs.gov.br/cultura_

esporte/446-acervo-historico-do-instituto-

estadual-de-educacao-olavo-bilac

 https://www.facebook.com/acervohistorico.

olavo.7

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA DO INSTITUTO. FONTE: ACERVO HISTÓRICO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO OLAVO BILAC

No ano de 1998 teve início a criação do Acervo 

Histórico do Instituto Estadual de Educação Olavo 

Bilac (AHIEEOB), quando passou a reunir todo 

o material encontrado na escola referente à sua 

rica história, analisando-o e o relacionando. A par-

tir das comemorações dos 100 anos da escola, em 

2001, a criação do acervo começou a ser mais di-

vulgada. Várias pessoas, ex-alunos, ex-professores 

vieram trazer seus depoimentos e fizeram doações 

de fotos, objetos, documentos, etc.

A partir daí o acervo foi ampliado. Em 2007, 

além de arquivo, tornou-se também Museu em sa-

las do térreo do prédio central. Hoje, cadastra-

do, não só no SMMSM, mas ainda no SEM e no 

IBRAM.

A história da mais antiga escola da cidade, o 

berço da educação santa-mariense, de onde saíram 

outras escolas estaduais da cidade é contada por 

meio do Museu. Atualmente, 16 escolas de Santa 

Maria levam o nome de professores bilaquianos. 

Os prédios centrais do IEEOB foram tombados 

como Patrimônio Histórico Cultural do Município 

(Dec. Exec. Nº 344 de 22/11/2006) e como Patri-
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mônio Histórico e Cultural do Estado do RS, em 

19 de março de 2013.

�� aCervO
O acervo do Museu é constituído de mobiliário 

antigo, incluindo piano, troféus, medalhas, flâmu-

las, bandeiras, objetos de trabalho, galeria de dire-

tores, obras de arte, uniformes, livros antigos, do-

cumentos e fotografias.

�� OBjetivO
O Museu tem como objetivo valorizar a me-

mória bilaquiana, resgatando-a e a divulgando, 

considerando ser o Instituto Estadual de Educa-

ção Olavo Bilac importante local depositário de 

valores educacionais, simbólicos e afetivos da co-

munidade santa-mariense e está aberto ao acesso 

da população: visitantes, estudantes, professores e 

pesquisadores.

É um Museu que busca ter as condições ade-

quadas, modernizando-se, pois assim estará cum-

prindo a sua função de preservar, organizar, expor 

e divulgar a sua bela história (1901 até nossos dias) 

com atividades ininterruptas dedicadas à área da 

educação.

�� miSSãO
Preservar a história do IEEOB, por meio da 

pesquisa e divulgação de seu acervo museológico 

para, assim, estimular a comunidade escolar e lo-

cal a valorizar a memória da mais antiga institui-

ção de ensino do município e região.

�� inStitUtO eStadUaL de edUCaçãO 
OLavO BiLaC (ieeOB)
1901 – Teve origem a escola com o nome de Co-

légio Distrital, que teve como primeiro diretor 

Cristiano da Nóbrega Lins. O primeiro dia leti-

vo foi 20 de setembro, tendo como professoras 

Margarida Lopes e Carlinda Amorin.

SALA EXPOSITIVA

BONECOS UNIFORMIZADOS EM EXPOSIÇÃO

PIANO
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No decorrer dos anos, os nomes mudaram:

1906 – Escola Complementar

1910 – Colégio Elementar

1929 – volta a chamar-se Escola Complementar

1938 – Escola Complementar Olavo Bilac

1941 – Escola Normal Olavo Bilac

1962 – Instituto de Educação Olavo Bilac

1979 – Instituto de Educação Olavo Bilac – Esco-

la Estadual de 1º e 2º Graus

2000 – Instituto Estadual de Educação Olavo Bi-

lac – IEEOB

O Patrono da Escola é o poeta parnasiano Ola-

vo Bilac, um dos fundadores da Academia Brasi-

leira de Letras e da Liga de Defesa Nacional, tendo 

lutado pelo serviço militar obrigatório, que consi-

derava uma forma de combate ao analfabetismo.

Até o ano de 2018 a escola teve 23 diretores. 

Destacando-se Margarida Lopes, 1906-1935 (29 

anos na direção) e Alda Saldanha, 1935-1946 (11 

anos na direção). Foi na gestão da professora Alda 

que foram construídos o prédio central da escola, 

em 1938, e o pavilhão de educação física, em 1941, 

chamado salão de festas Edna Mey Cardoso, desde 

1979. É também da sua autoria o lema da escola: 

“Para diante e sempre além”. A atual diretora é a 

professora Méri Musa Nogueira.

São 16 escolas de Santa Maria, municipais e es-

taduais, que tem nomes de ilustres professores que 

foram bilaquianos como: Margarida Lopes, Cícero 

Barreto, João Belém, Altina Teixeira, Xavier da 

Rocha, Aracy Sachis, Francisca Weimann, Marie-

ta D`Ambrósio, Maria Rocha, Eduardo Trevisan, 

Edí Bertóia, Zenir Aita, Maria de Lourdez Medi-

na, Edna Mey Cardoso, Sérgio Lopes e Adelmo Si-

mas Genro.

A primeira turma de normalistas da Escola 

Normal Olavo Bilac foi em 1947. Desde então, a 

escola formou mais de 4 mil professoras (2018).

Em 1951, a aluna do curso científico, Gládis 

Campos, venceu o concurso para escolha do hino 

da escola, e o professor de música Garibaldi Pog-

getti compôs a música.

Um dos marcos da história foi a passagem de 

escola para Instituto de Educação em 1962. Foi o 

primeiro Instituto de Educação criado no interior 

do Estado.

VISITANTES EM SALA DO MUSEU BONECAS EM VITRINE EXPOSITIVA



68 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 69  

Uma biblioteca na escola já era mencionada 

em 1933.

Em 1937, foram organizadas estantes nas salas 

de aula por falta de espaço físico. Com a construção 

do novo prédio, em 1938, foi destinada uma sala es-

pecial com o nome de “Felipe D’Oliveira”. No cur-

so primário também havia uma biblioteca com o 

nome de “Ruy Barbosa”, sendo que, em 1968, fo-

ram fundidas e passando a denominar-se, por moti-

vo de registro anterior, “Felipe D’Oliveira”.

Além do prédio central, a escola tem mais três 

prédios anexos de alvenaria, chamados carinhosa-

mente de “Olavinho”, onde funcionam os anos ini-

ciais do Ensino Fundamental (1º a 5ºª), a Educação 

Infantil e novas salas para a Classe Especial.

Em 1991, foi criado o Conselho Escolar, inte-

grando escola-comunidade. Tem função consulti-

va em planos e programas administrativo pedagó-

gicos e deliberativo em questões financeiras.

Em 1997, surgiu o laboratório de informática, 

entre outros, com projeto de atendimento aos alu-

nos de 1ª a 3ª séries.

No ano de 1998, foi criado o acervo histórico 

que começou resgatar a memória bilaquiana e, em 

2007, passou de arquivo para também Museu, sen-

do cadastrado no Sistema Municipal de Museus de 

Santa Maria (SMMSM), no Sistema Estadual de 

Museus (SEM) e no Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM).

Em 22/ 11/2006 os dois prédios centrais do IE-

EOB foram tombados como Patrimônio Histórico 

e Cultural de Santa Maria, conforme decreto exe-

cutivo nº 344/06.

E a partir de 19 de março de 2013 foram tom-

bados como Patrimônio Histórico do Estado do 

Rio Grande do Sul (portaria Nº 020/2013 ).

Em 2007 o Acervo Histórico do IEEOB cria-

do; em 1998, passou a ser Museu.

Em 2011 retorna o Ensino Médio com uma 

turma, que ano a ano foi aumentando, tendo, em 

2018, 11 turmas.

Atualmente, a escola atende em torno de 1700 

alunos em 73 turmas. Possui 114 professores e 31 

funcionários. Oferece Educação Infantil, Ensi-

no Fundamental, Ensino Médio e Curso Normal, 

Classe Especial e EJA – Educação de Jovens e 

Adultos Ensino Médio (Noturno).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Prefeitura Municipal de Santa Maria. Superintendência 

de Cultura. Sistema Municipal de Museus. Acer-

vo Histórico do Instituto Estadual de Educação Ola-

vo Bilac. Disponível em <https://www.santamaria.

rs.gov.br/cultura_esporte/446-acervo-historico-do-

-instituto-estadual-de-educacao-olavo-bilac> Aces-

so em 29.05.2020. 

Resumo Histórico do Instituto Estadual de Educação 

Olavo Bilac – IEEOB. Acervo Histórico do I.E.E 
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BONECAS EM EXPOSIÇÃO
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Imagens do museu 

 

 

Figura 1. Fachada do instituto 

 

 

Figura 2. Logo do museu 



 

Figura 3. Sala expositiva 

 

 

Figura 4. Boneca de pano em exposição  



 

Figura 5. Exposição 

 

 

Figura 6. Piano 



 

Figura 7. Visitantes em sala do museu 

 

 

Figura 8. Visitantes interagindo com piano do museu 



 

Figura 9. Crianças na exposição do museu 

 

Figura 10. Bonecas em vitrine expositiva 



 

Figura 11. Bonecos uniformizados em exposição  

 

 

Figura 12. Boneca em exposição 



 

Figura 13. Bonecas em exposição 
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 cenTro de reFerência em educação mário coVas  
São Paulo, São Paulo

 Rua João Ramalho, 1546,  

Perdizes, São Paulo, SP

 http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/

portais/Default.aspx?tabid=7484

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO "PAULO RENATO COSTA SOUZA" (EFAPE), 
SEDE DO CRE MARIO COVAS E DO SEU NÚCLEO NUMAH. FONTE: <CAPTURA DE TELA DO GOOGLE STREET VIEW>

�� hiStÓria
O Centro de Referência em Educação Mario Co-

vas, em seu formato original, foi criado pelo Go-

verno do Estado de São Paulo por meio do Decreto 

nº 46.576 de 1 de março 2002, com o objetivo de ser 

um centro irradiador de informações relevantes e 

de referência educacional. Para atingir os objetivo 

propostos, foram constituídas equipes multidisci-

plinares que compõem, atualmente, o Núcleo de 

Biblioteca e Documentação (NBDOC) e o Núcleo 

de Memória e Acervo Histórico (NUMAH). No 

exercício de suas funções, com o passar do tempo, 

o CREMC sofreu diversas mudanças na constitui-

ção de suas equipes, nos serviços oferecidos, nos es-

paços físicos e em relação à sua subordinação.

Desde a sua criação até 2004 ficou subordinado 

ao Gabinete do Secretário da Educação. A partir 
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de 2004, por meio do Decreto estadual nº 49.304 de 

28 de dezembro de 2004, passou a integrar a estru-

tura da antiga Coordenadoria de Estudos e Nor-

mas Pedagógicas (atual Coordenadoria Pedagógi-

ca), permanecendo até 2011, quando a Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo passou por 

uma ampla reestruturação, por meio do Decreto 

estadual nº 57.141 de 18 de julho de 2011, fazendo 

com que o CREMC passasse a integrar a estrutura 

da Escola de Formação de Profissionais da Educa-

ção Paulo Renato de Souza Costa.

Ao longo de sua trajetória, o CREMC também 

funcionou em diferentes espaços físicos: no casa-

rão da Avenida Rio Branco, nº 1260, de 2002 até 

2017; na Casa Caetano de Campos (sede da Secre-

taria da Educação), de 2017 até o final de 2018 e, 

atualmente, no prédio da EFAPE, na Rua João 

Ramalho, nº 1546 no bairro de Perdizes, em São 

Paulo. Quanto ao Acervo Histórico da Escola Ca-

etano de Campos (AHECC), que sempre ocupou 

espaços físicos em diferentes locais do CREMC, es-

teve instalado num galpão mantido pela FDE no 

Brás, foi transferido para algumas salas na parte 

inferior do atual prédio da EFAPE e, posterior-

mente, para um espaço da Escola Estadual Cae-

tano de Campos na Consolação. Atualmente, está 

instalado na Rua Paulino Guimarães, nº 224, no 

bairro do Bom Retiro, próximo à Estação Armê-

nia do Metrô.

�� aPreSentaçãO
O Centro de Referência em Educação Mario 

Covas (CREMC), com sede no edifício da Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais 

da Educação do Estado de São Paulo, “Paulo Re-

nato Costa Souza”(EFAPE), oferece serviços de 

apoio presencial e à distância aos profissionais da 

SEDUC-SP, aos candidatos inscritos nos concur-

sos públicos de provimento de cargo, promoção e 

certificação, bem como de todas as demais ações 

da Pasta.

O CREMC desenvolve suas ações sob três pilares:

1. Núcleo de Biblioteca e Documentação (NB-

DOC);

2. Núcleo de Memória e Acervo Histórico (NU-

MAH) e

3. Prêmios e Concursos Educacionais.

É responsável pela pesquisa, captação, sistema-

tização e divulgação de documentos e informações de 

apoio e interesse à área educacional, como também 

da preservação da memória histórica das escolas da 

rede pública do estado de São Paulo. Mantém a úni-

ca Biblioteca Institucional especializada em educa-

ção no âmbito da SEDUC-SP, contando com aproxi-

CARTEIRAS, EXPOSIÇÃO "BIBLIOTECA INFANTIL CAETANO DE CAMPOS: 
UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO PAULISTA (1936-1977)" 

EXPOSIÇÃO "MUSEU PEDAGÓGICO: UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO 
PAULISTA (1963-1977)"
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madamente cinquenta e oito mil documentos. 

Tem sob custódia mais de 40 mil itens de cará-

ter administrativo e pedagógico, pertencentes ao 

Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos 

(AHECC), bem como dos Fundos referentes a do-

ações de profissionais e alunos que passaram pela 

antiga Escola Caetano de Campos (ECC) até 1977. 

Os acervos da Biblioteca Infantil, da Biblioteca 

Paulo Bourroul (parte dele) e da Biblioteca Pe-

dagógica, finalmente, formam o conjunto da Bi-

blioteca do AHECC, organizados, informatizados 

e também liberados para consulta. 

Em articulação com as unidades centrais da 

SEDUC-SP e parceiros externos, faz a gestão dos 

Prêmios e Concursos Educacionais, desenvolve 

ações com foco na formação de professores no Pro-

grama “Sala de Leitura” e para o Programa “Me-

mória Escolar, Educação e Patrimônio”.

�� ServiçOS
Núcleo de Biblioteca e Documentação (NB-

DOC)

O Núcleo de Biblioteca e Documentação do 

CRE Mario Covas possui uma biblioteca especiali-

zada na área de Educação que atende educadores 

da rede pública, equipes técnicas da SEDUC-SP, 

pesquisadores, candidatos inscritos nos Concursos 

Públicos promovidos pela Secretaria de Educação, 

funcionários, prestadores de serviços (presencial, 

telefone, e-mail).

Endereço e horário de funcionamento da Bi-

blioteca: 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação do Estado de São Pau-

lo “Paulo Renato Souza Costa” (EFAPE).

Rua João Ramalho, 1546 – Perdizes – Telefo-

ne: (11) 3866.0718.

Serviços e espaços oferecidos:

• Empréstimo e devolução de documentos do 

acervo e empréstimo entre bibliotecas;

• Apoio na utilização de recursos tecnológicos 

para realização de pesquisa;

• Orientação e apoio às pesquisas acadêmicas, 

escolares e institucionais;

• Atendimento presencial, virtual e à distância 

aos participantes de concursos públicos da SE-

DUC-SP, relativos aos itens da Bibliografia – 

consulta ou empréstimo;

• Consulta virtual a documentos sobre temas que sub-

sidiam as atividades pedagógicas dos educadores; 

• Atividades culturais (Clube de Leitura);

• Estações de trabalho, com acesso à Internet 

para pesquisa; 

• Espaço físico para leitura e estudo; 

• Espaço físico para consulta e exibição de 

DVDs.

• Núcleo de Memória e Acervo Histórico (NU-

MAH)

�� exPOSiçõeS 
Abertas ao público espontâneo ou grupos. In-

clui obras, coletâneas, coleções, publicações, foto-

grafias e outros registros sobre a memória da Es-

cola Caetano de Campos e da Educação Paulista, 

promovidas pela Secretaria da Educação por meio 

do Núcleo de Memória e Acervo Histórico.

Local: Unidade 1 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação do Estado de São Pau-

lo “Paulo Renato Souza Costa”.

Endereço: Rua João Ramalho, 1546 – Perdi-

zes – São Paulo.

 Atendimento aos pesquisadores: 

Disponibiliza para consulta o Acervo Históri-

co da Escola Caetano de Campos (AHECC) com 
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data limite até 1977.

Local: Unidade 2 

Arquivo Geral da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo.

Endereço: Rua Paulino Guimarães, 224 – Ar-

mênia – São Paulo.

Orientações técnicas: 

Para os profissionais da Diretoria de Ensino ou 

da Unidade Escolar que estejam realizando ações 

de preservação do patrimônio e memória escolar.

�� aCervO hiStÓriCO da eSCOLa 
CaetanO de CamPOS (aheCC)
O Acervo Histórico da Escola Caetano de 

Campos (AHECC) reúne uma massa documen-

tal de caráter pedagógico e administrativo cons-

tituída, principalmente, pelo arquivo da secreta-

ria escolar. Entre os itens que integram o conjunto 

destacam-se: livros de registros (matrículas, fre-

quência, notas de alunos, etc.), relatórios diversos, 

correspondências, ofícios, comunicados, folhas de 

pagamento, diplomas, trabalhos de alunos, dossi-

ês de alunos e de professores, quadros didáticos, 

publicações comemorativas, brinquedos, periódi-

cos especializados (nacionais e internacionais), co-

leções de selos e moedas, fotografias, filmes, slides, 

plantas e projetos da construção do prédio.

Também compõem o acervo peças de mobiliá-

rio escolar, como armários, mesas, escrivaninhas e 

cadeiras; utensílios e aparelhagem dos antigos la-

boratórios de Física e de Química da escola, como 

animais taxidermizados, insetos conservados e 

modelos de órgãos do corpo humano; além de obje-

tos do Museu Pedagógico, como peças de artesana-

to indígena, coleções de história natural, medalhas 

e troféus, vitrolas, projetores de filmes, instrumen-

tos musicais, entre outros. Os acervos da Bibliote-

ca Infantil, da Biblioteca Paulo Bourroul (parte 

dele) e da Biblioteca Pedagógica, finalmente, for-

mam o conjunto da Biblioteca do AHECC, que 

pode ser consultada pelo Sistema Infoprisma, se-

guindo os passos do Tutorial de Pesquisa. 

A maior parte do acervo é referente ao perío-

do de 1930 até 1969, contando, também, com do-

cumentos do final do século XIX e do início do sé-

culo XX, num total aproximado de 44 mil itens. Os 

demais objetos históricos referentes à Escola Cae-

tano de Campos encontram-se no Arquivo Público 

do Estado de São Paulo, onde podem ser localiza-

dos documentos com datas-limite entre 1849-1893. 

A documentação do AHECC está disponível para 

consulta ao público interessado, mediante requeri-

mento e agendamento prévio. Há a possibilidade de 

reprodução de documentos com uso de equipamen-

to fotográfico digital, e as imagens podem ser uti-

lizadas em publicações acadêmicas, desde que lhes 

sejam atribuídos os devidos créditos.

MOEDAS, PARTE DA EXPOSIÇÃO " MUSEU PEDAGÓGICO: UM OLHAR 
PARA A EDUCAÇÃO PAULISTA (1963-1977)"

REFERÊNCIAS

Todas as fotos aqui são captura de tela das fotos nos 

PDFs de cada exposição, disponíveis na seção de 

exposições do site: http://www.escoladeformacao.

sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7539
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Figura 1. Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" (EFAPE), sede do CRE 

Mario Covas e do seu núcleo NUMAH. 

 

 

Figura 2. Carteiras e globo, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: 

um olhar para a educação paulista (1936-1977)" 



 

Figura 3. Mesa, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: um olhar para 

a educação paulista (1936-1977)" 

 

 

Figura 4. Máquina de escrever, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: 

um olhar para a educação paulista (1936-1977)" 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Carteiras, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: um olhar 

para a educação paulista (1936-1977)" 

 

 

Figura 6. Livros infantis, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: um 

olhar para a educação paulista (1936-1977)" 



 

Figura 7. Exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: um olhar para a 

educação paulista (1936-1977)" 

 

 

Figura 8. Mesa com livros infantis, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de 

Campos: um olhar para a educação paulista (1936-1977)" 

 

 



 

Figura 9. Espaço "Hora do conto", exposição "Biblioteca Infantil Caetano de 

Campos: um olhar para a educação paulista (1936-1977)" 

 

 

Figura 10. Livros infantis, exposição "Biblioteca Infantil Caetano de Campos: um 

olhar para a educação paulista (1936-1977)" 



 

Figura 11. Exposição " Museu Pedagógico: Um olhar para a educação paulista 

(1963-1977)" 

 

 

Figura 12. Equinodermos, parte da exposição " Museu Pedagógico: Um olhar para 

a educação paulista (1963-1977)" 



 

Figura 13. Exposição "O Ensino de Ciências na Escola Caetano de Campos: Um 

recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do século XIX” 

 

 

Figura 14. Exposição "O Ensino de Ciências na Escola Caetano de Campos: Um 

recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do século XIX” 



 

Figura 15. Moedas, parte da exposição " Museu Pedagógico: Um olhar para a 

educação paulista (1963-1977)" 

 

 

Figura 16. Exposição " Museu Pedagógico: Um olhar para a educação paulista 

(1963-1977)" 

 



 

Figura 17. Exposição " Museu Pedagógico: Um olhar para a educação paulista 

(1963-1977)" 

 

 
 

Figura 18. Peças de ensino de anatomia, parte da exposição "O Ensino de Ciências 

na Escola Caetano de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a 

partir do século XIX" 



 
 

Figura 19. Anatomia da mão, parte da exposição "O Ensino de Ciências na Escola 

Caetano de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do 

século XIX" 

 

 
 

Figura 20. Microscópio, parte da exposição "O Ensino de Ciências na Escola 

Caetano de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do 

século XIX" 



 

Figura 21. Lentes para microscópio, parte da exposição "O Ensino de Ciências na 

Escola Caetano de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a 

partir do século XIX" 

 

 

Figura 22. Slides antigos, parte da exposição "O Ensino de Ciências na Escola 

Caetano de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do 

século XIX" 



 

Figura 23. Ovos, parte da exposição "O Ensino de Ciências na Escola Caetano de 

Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do século 

XIX" 

 

 

Figura 24. Pipetas, parte da exposição "O Ensino de Ciências na Escola Caetano 

de Campos: Um recorte sobre os objetos de ensino adquiridos a partir do século 

XIX" 


