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Historiador.  

Só é digno deste belo nome aquele que se lança inteiro na vida, com o 

sentimento de que, mergulhado nela, banhando-se nela, penetrando-se 

de humanidade presente – decuplica suas forças de investigação, seu 

poder de ressurreição do passado. De um passado que detém e que, em 

troca, lhe restitui o sentido secreto dos destinos humanos. 

 

(Lucien Febvre) 
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RESUMO 

O presente relatório visa reunir e registrar informações a respeito do projeto de estágio 

elaborado no primeiro semestre de 2011 e aplicado no segundo semestre do mesmo ano. O 

pré-projeto de estágio foi realizado na disciplina Prática Curricular / Patrimônio Cultural I, e 

sua aplicação se deu ao longo da disciplina Prática Curricular / Patrimônio Cultural II, ambas 

lecionadas pelas professoras Dra. Maria Teresa Santos Cunha e Dra. Viviane Borges. O 

estágio aconteceu no Museu Histórico de Santa Catarina, e consistiu na limpeza e organização 

de onze pastas da primeira gaveta de um arquivo de documentos sobre o museu, que está na 

sala da funcionária Doroti Rizzo. O produto de nossa atuação foi a elaboração de tabelas 

elaboradas conforme as pastas, que foram entregues aos funcionários do museu, e serão 

colocadas dentro de cada pasta que trabalhamos. 
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INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 
 

 Segundo Pierre Nora (NORA, 1981), o homem contemporâneo vive um momento 

interessante de aceleração da história e presentificação das relações com o tempo. Segundo 

ele, a história se acelerou tanto, que as noções de passado, presente e futuro se embaralharam, 

causando uma “oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto” 

(NORA, 1981:7). E como conseqüência disto, ocorre um excesso absurdo de memória, vinda 

e criada por todos os lugares, como da publicidade, da televisão, da disseminação das formas 

de atuar em sociedade. A memória então deixa de ser uma referencia, assim como a 

valorização da história do estado. O presente se expandiu. A juventude se tornou o ideal de 

vida - o objeto principal do mercado, a representação da alegria, da qualidade de vida, uma 

alegoria do bem estar - através da ação do mercado e da publicidade (HOBSBAWN, 

1995:320). Nesta história, o futuro se coloca nos limites do inquestionável, na incerteza, o 

hedonismo presentifica-se. Tudo se acelerou. As relações pessoais, as compras, as noticias, 

tudo vira zap!, cartão de crédito, delivery. O presente é objeto principal das relações humanas, 

como diz Pierre Nora. O desejo de satisfação, principalmente no que tange às novas gerações, 

condensa o que seria um “consumismo desvairado”, típico de uma sociedade ocidental como 

a nossa, influenciada pela cultura de massas e pelo American Way of Life.  

Para Nora, ocorre então a valorização dos lugares de memória, já que esta deixa de 

habitar no cotidiano. Para o autor, estes lugares são os museus, os asilos, os cemitérios, dentre 

outros. “O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de memória 

porque não há mais meios de memória”. Sendo assim, os locais de memória se cristalizam, 

com a função de garantir que um passado, algumas vezes longínquo, seja preservado. Esta 

função cresce na medida em que a função do passado histórico na vida cotidiana diminui. A 

História já não serve mais para contar a história da nação e fazer com que esta sinta orgulho 

de sua pátria por aquilo que já passou. A História feita para enaltecer o Estado já não é o 

objetivo principal dos historiadores. Sendo assim, este passado histórico se encerra nos locais 

de memória, um destes os museus, e lá pode ser encontrada e valorizada. Os museus 

históricos tornam-se então estes lugares que se contam as histórias da vida dos governadores, 

nas salas de reuniões, de música, com os quadros originais, tudo isto que remete a um 

preciosismo memorialístico. Porém, também contam com programações variadas e 

exposições temporárias, no caso do MHSC, como o projeto “Música no Museu”, o projeto 

“Escolas no Museu”, e o “Sexta no Jardim”. 
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É importante perceber que esta forma de relação com presente\passado\futuro é fruto 

do tempo histórico atual, é uma construção datada da contemporaneidade. Desta forma, 

percebemos que as manifestações atuais não necessariamente aconteciam em alguma época 

do passado. A partir do momento que percebemos isto, desnaturalizamos a possibilidade de 

que estas condições são imanentes às relações humanas, e começamos a ter isto como um 

problema histórico a ser tratado, desenvolvido, alvo de desconstrução discursiva do poder. 

Trabalha-se então com um conceito epistemológico que merece ser questionado.  

Porém, ao se tornar o museu como um local de memória histórica, como local de 

manutenção do passado: como construiu o homem contemporâneo a sua relação com estes 

locais? E como estes museus trabalham para, percebendo que o ser humano é mutável, se 

adaptar a ele? Como lidam com os meios de comunicação, a internet, as descobertas 

tecnológicas, dentre outros, a seu favor? Para desenvolverem relações que muitas vezes até 

mesmo facilitam sua relação com o público alvo? Ou seja, como os museus históricos se 

colocam no século XXI? Como os museus históricos, que guardam resquícios do passado – na 

maioria das vezes tradicional e memorialístico – lidam com o “mundo lá fora”?  

Dentre todos estes questionamentos, vamos nos deter neste relatório a só um deles: os 

arquivos dos museus históricos, mais especificamente usando como exemplo o arquivo com 

que trabalhamos durante o estágio de Patrimônio Cultural II. Vamos trabalhar com a questão 

dos documentos escritos arquivados, a forma como a instituição lida com eles, e como pode 

trabalhar para garantir a melhor utilização destes arquivos para o público. 

 Sendo assim: o presente relatório busca desenvolver uma reflexão acerca da trajetória 

de três estudantes do Curso de História da UDESC no Museu Histórico de Santa Catarina4. O 

objeto de estudo foi um arquivo de aço, com quatro gavetas, onde estão guardadas dezenas de 

pastas e milhares de arquivos, semi-organizados por uma bibliotecária há aproximadamente  

dez anos, e que ficara dentro da sala da funcionária Dorothy sem ser aberto há anos. Em 

entrevista, a funcionária, que trabalha na instituição há 12 anos, diz que o arquivo parou de ser 

alimentado há oito anos, e que desde então quase ninguém o abriu, nem ao menos para pegar 

qualquer documento importante. 

 Nosso grupo realizou uma entrevista com as funcionárias Dorothy e Cristiane. O 

maior interesse na realização desta entrevista surgiu quando nos questionamos sobre a 

História daquele arquivo. Desde quando ele existia? Qual sua função inicial? Por que estava 

                                                           
4
 Criado em 04/10/1979 (Lei nº 5.476), o Museu Histórico de Santa Catarina foi inaugurado em 1979 na casa da antiga Alfândega, hoje sede 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. Com a transferência da sede do governo em 1984, o MHSC tem como sede 

definitiva, desde 1986, o Palácio Cruz e Sousa, nome adquirido em 1979 em homenagem ao poeta simbolista nascido em Desterro. Fonte: 

http://www.mhsc.sc.gov.br/index.php?mod=pagina&id=7454 
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na sala da funcionária Dorothy em desuso? Qual o motivo da estagnação de alimentação de 

arquivos? Por que não acontecia mais o clipping de notícias? Foram estas questões que nos 

interessaram a princípio, e com a fala das funcionárias, pudemos descobrir muito sobre a 

história da instituição. Percebemos por exemplo, que quando começamos o estágio e elas 

pediram que buscássemos dados sobre a história do museu, era por que não tinham referencias 

sobre as gestões passadas, estas que não deixaram nenhum relatório ou arquivo semelhante. 

Falaram que entender a história do museu era muitas vezes complicado, pois a trajetória do 

mesmo ocorreu a partir de uma sucessão de diretores que não partilhavam da mesma área de 

conhecimento. Ou seja, houveram diretores artistas, historiadores, administradores, dentre 

outros, que ao não deixar dados sobre sua gestão, tornara-se difícil para aos funcionários 

localizar qual havia sido a história institucional do Museu Histórico de Santa Catarina naquele 

dado momento. 

 Sendo assim, nossa atuação era importante para ajudar o museu a conhecer sua 

história institucional. Gostariam de saber quais as ações educativas, as exposições, e as ações, 

que as gestões anteriores já haviam realizado. Imaginavam que poderíamos realizar uma 

tarefa de reconstrução histórica ao remexer naquele velho arquivo. Por conseqüência, nosso 

trabalho possibilitaria uma organização e disponibilização dos documentos para futura 

pesquisa do público. Desta forma, o projeto inicial era procurar dentre estas dezenas de pastas, 

aquelas que falassem sobre o museu, e desta forma contribuir para a escrita de uma 

determinada história institucional. Porém, quando chegamos lá e nos deparamos com o início 

das tarefas, percebemos que antes de fazer isso, antes de conseguir contar a história do museu, 

era necessário “organizar a bagunça”. Seria necessário ver com quais documentos estávamos 

trabalhando, e fazer uma sistematização dos mesmos. Com isto, decidimos trabalhar com as 

onze pastas (que serão melhor descritas no tópico seguinte) da primeira gaveta, higienizando, 

organizando e sistematizando em novas tabelas, mais completas.  

 Segundo Janice Gonçalves,  

 
“compreender o contexto de produção de um documento de arquivo exige 

conhecer a história do organismo produtor, abordando-a, principalmente, na 

perspectiva das funções e atividades por ele desenvolvidas – na perspectiva 

da estrutura e funcionamento do organismo produtor”. 

 

 Ou seja, seria necessário conhecer a História do museu para entendermos o contexto 

de existência daquele arquivo, e assim contribuir para a escrita de uma História daquele local. 

O arquivo com que trabalhamos faz parte daquela instituição, faz parte daquele local, e deve 

ser abordando a partir deste pressuposto. 
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 Como podemos pensar a nossa atuação no Museu Histórico de Santa Catarina em 

relação àquilo que Pierre Nora diz ser a morte do passado? Se os museus históricos são, para 

o autor, uma localidade onde se coloca a memória histórica - já que esta não encontra mais 

base entre o povo -, podemos acertadamente supor que o Museu Histórico de Santa Catarina 

deve prezar pela manutenção de um passado histórico Catarinense. Já que a História não mais 

se detém como antigamente no contar a história do Estado, os museus têm a função de manter 

aquilo que se retém desta história. Neste contexto, o arquivo em que trabalhamos pode ser 

representado como uma manifestação de memória dentro do museu, e pode ser trabalhado na 

perspectiva de conservação dos mesmos como lugares de história. Nora diz que a História e a 

memória já não andam mais juntos, pois a História não mais tem a responsabilidade de 

legitimar uma memória oficial.  

Sendo assim, os museus históricos como um lugar de representação do passado 

tradicional e memorialístico, devem usar as estratégias tecnológicas do presente para garantir 

que seu métier atinja o máximo do público alvo. Trabalhamos neste arquivo com o intuito de 

dinamizá-lo, de tirá-lo da inércia intocável a que permanecia. Pensamos sempre, enquanto 

trabalhávamos, no sentido do nosso trabalho, e entendemos, depois de terminá-lo, que o 

importante daquilo que fizemos é que aquelas pastas guardam muitas histórias importantes 

para contar a trajetória do museu, e a partir disso, contribuir para que a própria instituição se 

torne mais plural, dinâmica, e entendendo seu passado, garanta a construção de seu futuro.  

Os textos que se seguem pretendem abordar as questões mais relevantes e que mais 

nos chamaram a atenção durante a realização dos trabalhos na instituição. Buscaremos desta 

forma, realizar uma reflexão sobre o local do Museu Histórico de Santa Catarina, e do arquivo 

que trabalhamos, no mundo em que vivemos e no cotidiano proposto por Nora. Respondendo 

algumas das perguntas propostas nesta Introdução - como o lugar do Museu Histórico de 

Santa Catarina na contemporaneidade, a importância do nosso trabalho para aquela 

instituição, a função de uma dinamização das fontes, qual a história do arquivo que 

trabalhamos, e qual a história institucional do MHSC - embasamos um pensamento crítico e 

com o devido nível de profundidade teórico, pressuposto necessário para pensar sobre nosso 

objeto de pesquisa. 
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TRAJETÓRIA DE ESTÁGIO 
 

 A trajetória do grupo no estágio de Prática Curricular / Patrimônio Cultural II se 

iniciou no primeiro semestre de 2011, na disciplina Prática Curricular / Patrimônio Cultural I, 

onde o grupo, após ter contato com uma série de textos e aulas teóricas, elaborou um pré 

projeto de estágio para ser aplicado no Museu Histórico de Santa Catarina. O pré-projeto foi 

elaborado após uma visita ao MHSC, e um levantamento das necessidades apresentadas pelas 

pessoas responsáveis pela administração do mesmo. Sendo assim, tivemos contato com um 

armário arquivo, localizado em uma sala no primeiro andar, o qual guardava uma série de 

documentos. Os documentos já estavam separados em pasta e catalogados por nome e uma 

pequena descrição de cada (trabalho realizado por uma bibliotecária, conforme nos 

informaram as funcionárias do museu, em entrevista, que não souberam informar em qual ano 

aconteceu esta catalogação). Ao serem questionados a respeito das origens, destinos, ou 

percurso dos documentos localizados no armário, os funcionários do museu não souberam 

responder, afirmando que os mesmos já estavam ali localizados há bastante tempo. A idéia 

inicial, ao realizarmos o projeto, era focar apenas nas pastas que continham informações a 

respeito do MHSC, para desta forma “montar uma história do museu”, o qual ainda não 

possui um trabalho neste âmbito. No entanto, pela falta de informações e também pela 

dificuldade de acesso “às origens” de muitos dos documentos, não foi possível realizar essa 

intenção inicial.  

 No entanto, mesmo com uma mudança de trajetória, acreditamos que nossa presença e 

estágio neste arquivo foi essencial. Nosso trabalho se resumiu basicamente em três passos: 

 

1. Higienização dos documentos. 

Esse processo foi aprendido em sala de aula, ao longo de uma oficina exercida 

pela mestranda Ana Luiza Andrade e idealizada pela professora Dra Maria 

Teresa Santos Cunha, a qual ensinou a turma como higienizar e preservar os 

documentos. 

 

2. Conservação dos documentos 

Como indicado ao longo da oficina de conservação de documentos, separamos 

os mesmo com folhas de papel branco, assegurando desta forma sua 

preservação por um tempo maior. 

 

3. Catalogação dos documentos em tabela 

Através de um modelo de tabela em Excel elaborada pelo grupo, catalogamos 

os documentos com a intenção de facilitar a pesquisa e o manuseio dos 
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mesmos. As tabelas contêm os seguintes itens: Número, Espécie, Tipo, 

Descrição, Forma, Organização. Foram onze pastas e 252 documentos 

analisados. 

 

A partir do momento que conseguimos delimitar nossa ação diante dos arquivos, 

encontramos outra dificuldade: a dificuldade em definir um horário de trabalho. Devido às 

ocupações da faculdade e também ao fato de o MHSC ficar aberto apenas no período da tarde, 

foi difícil para o grupo encontrar um horário para realização do trabalho. A saída encontrada 

foi, portanto, que cada integrante do grupo trabalhasse em um horário de acordo com seus 

compromissos. Acreditamos que este fato prejudicou um pouco o andamento do projeto, visto 

que dificultava a padronização do trabalho. Desta forma, fica como sugestão para os próximos 

semestres que talvez se pudesse dialogar com o MHSC um horário mais flexível, ou então 

pudesse ser apresentada uma variedade maior de locais de aplicação do projeto, para que 

assim os alunos consigam trabalhar de forma mais unida. 

 Apesar dos impasses, o grupo então freqüentou o MHSC por cerca de dez semanas, 

sendo que abarcou a organização e higienização de 11 pastas. As pastas trabalhadas foram: 

Leis, Acervo MHSC, Informativos, Cidades Catarinenses, Nomes Catarinenses, Exposições 

MHSC, Negros/Escravidão, Memórias, Rendas da Ilha, Críticas MHSC, e Plantas MHSC. As 

tabelas prontas seguem em anexo, ao final do presente relatório, e serão disponibilizadas ao 

MHSC para que possam servir como instrumento de pesquisa.  

 A idéia principal é que este trabalho seja continuado por futuros grupos que cursarem 

a disciplina, visto que o grupo atual organizou apenas uma das três gavetas do arquivo. Além 

disso, segue como sugestão que os próximos grupo utilizem a tabela padrão montada pelo 

atual grupo, formando desta maneira um trabalho coeso e padronizado.  

 Como nos traz Janice Gonçalves5 a história do organismo produtor do documento é de 

fundamental importância para que se compreenda seu contexto de produção, e assim se possa 

elaborar uma proposta de classificação e ordenamento mais condizente com as expectativas 

da própria instituição. Em busca da mesma realizamos uma entrevista temática6 com as 

funcionárias Christiane Maria Castellen, educadora do MHSC e Doroti Rizzo, tecnica 

administrativa na secretaria do MHSC, uma vez que não foram encontrados relatórios de 

atividades ou demais documentos que indicassem algo sobre a história da criação do arquivo. 

Esta entrevista ajudou a elucidar sobre a existência do arquivo e sua história. Mesmo que em 

alguns momentos as próprias funcionárias não soubessem nos informar sobre o contexto do 

                                                           
5
 GONÇALVES, Janice. Como classificar e ordenar documentos de arquivo. 1a.. ed. São Paulo: Arquivo do Estado, 1998. v. 1. p. 21. 

6
 ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2004. 234 p. 
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arquivo na instituição. Porém, ficou muito claro na entrevista a intenção dos funcionários do 

museu em trabalhar com o arquivo para buscar mais informações sobre a história da 

instituição, buscando dados de gestões anteriores, assim como as ações realizadas antigamente 

pela instituição. 

 Acreditamos que a importância do nosso estágio constitui na facilitação de acesso aos 

documentos contidos no arquivo em questão. No entanto, além disso, entendemos que nosso 

projeto gerou uma conseqüência ainda mais importante: atraiu atenções para o armário, 

deixado de lado até o presente momento. Como já citado anteriormente, os próprios 

funcionários não possuem informações precisas a respeito do mesmo e, até então, com 

exceção da organização realizada por uma bibliotecária, estes documentos não receberam 

nenhum tipo de tratamento privilegiado. Esperamos que, após a conclusão das outras gavetas, 

a serem trabalhadas por futuros grupos de estágio, a equipe do MHSC possa pensar e 

implantar algum tipo de projeto que vise a disponibilização, ou utilização desses arquivos. 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ESTÁGIO 
 

 

O que contar dos bastidores do MHSC? A construção de uma história 
institucional a partir de um arquivo silenciado. 

 

                                                                                                     Fernando José Benetti7 

 

 O arquivo do esquecimento. O esquecimento físico. A existência do papel, combinado 

com a morte simbólica de uma possibilidade de ser. Um arquivo de quatro gavetas que 

permanece fechado há quase dez anos, dentro da sala do setor administrativo do Museu 

Histórico de Santa Catarina. Este é nosso objeto de pesquisa. Segundo as funcionárias do 

museu, pessoas que acompanharam o nosso processo de limpeza e re-organização do arquivo, 

esperava-se que encontrássemos documentos para “contar a história do museu”, já que há esta 

carência dentro da instituição. 

 “Queremos saber qual a história que contamos do museu”, nos disseram as 

funcionárias8. Segundo elas, aquele arquivo, com centenas de documentos, nunca havia sido 

utilizado para pesquisa, e esperava-se que nosso trabalho iniciasse um processo de limpeza 

daqueles, objetivando encontrar resquícios passiveis de construir uma história do museu 

histórico de Santa Catarina.  

 

Doroti:Ele foi usado só para deixar documentos arquivados, de coisas 

que aconteceram, por que na época era muito importante assim, tudo o 

que acontecia, dentro da política, da história, do palácio, arquivar 

documentos, por que há 25, 30 anos atrás, era diferente.  

Luciana: E desde quando ele parou de ser atualizado? Por que nós 

não encontramos arquivos muito recentes.  

Doroti: A última vez que ele foi, uma menina lá de 

Chapecó...[pensa]...eu vim para cá em 1999....eu acredito que a última 

vez que ele foi atualizado foi em 2000, 2001. 

 

Qual a relação entre a construção de uma memória específica sobre uma instituição 

determinada, neste caso o Museu Histórico de Santa Catarina, e o esquecimento imposto ao 

                                                           
7
 Graduando do curso de História da UDESC, atualmente na 6ª fase. 

8
 Foi realizada uma entrevista com as funcionárias Doroti e Christiane. A necessidade de realizar uma entrevista com as funcionárias surgiu 

quando começamos a nos questionar sobre a trajetória e história do arquivo físico. Desde quando estava naquela sala? Qual sua intenção 

inicial? Por que deixou de ser alimentado? Tudo isto permeou a entrevista e as respostas das entrevistadas. Christiane Maria Castellen é 
educadora do MHSC e Doroti Rizzo, técnica adminitrativa na secretaria. 
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arquivo com o qual trabalhamos, que mesmo contendo centenas de documentos, que 

provavelmente muito podem falar sobre a trajetória do museu, mas permanecem em um frágil 

silêncio? Frágil por que é muito simples fazer com que este silêncio finde: basta fazer falar.  

 

“O arquivo age como um desnudamento; encolhidos em algumas 

linhas, aparecem não apenas o inacessível como também o vivo. 

Fragmentos de verdade até então retidos saltam à vista: ofuscantes de 

nitidez e de credibilidade.” (FARGE, 2009:15) 

 

Basta abrir as gavetas empoeiradas e mergulhar nos papéis amarelados pelo sabor que 

o tempo digere à causa. Como lidar com a necessidade de se contar uma história determinada 

sobre uma localidade e o silêncio imposto pelos documentos mudos, que se encontram em 

uma sala movimentada da instituição? Enquanto não se fala sobre o museu, enquanto não se 

pesquisa sobre seus documentos, existe um silêncio. Sabe-se da existência da história, a 

existência física, basta mexer nos documentos. Como lidar com essa memória silenciada, mas 

plena de existência?  

São trabalhos como os realizados pelo nosso grupo que contribuem para dar voz ao 

arquivo, para que estes “fragmentos de verdade” sejam unidos, analisados, revisitados. 

Fizemos o papel de mediador entre a necessidade de contar a história da instituição, e o 

arquivo, que é também o meio para contar esta história. 

De fato, o que as funcionárias do museu queriam é que encontrássemos nas gavetas e 

nos documentos, uma história que falasse sobre os bastidores do museu. Quando começaram 

as visitas guiadas? Quando as escolas começaram a ir ao museu? Quando aconteceram saraus, 

palestras, debates? Queriam saber o que já tinha acontecido na instituição, para desta forma 

poder legitimá-la. Já que a maioria das pessoas que trabalham lá atualmente não tem mais de 

12 anos de casa, e a pessoa que tem este tempo de atuação esteve mais ligada à parte 

burocrática do que a artística e histórica, estar no museu e não entender pelo que ele já passou 

se transforma em um problema. Desta forma, emerge uma necessidade de compreensão 

daquilo que já foi realizado anteriormente, para entender no passado aquilo que poderá ser 

realizado no futuro. Afinal, o museu não surgiu quando as pessoas que lá trabalham foram 

contratadas, porém estas não têm um relatório das atividades que o museu já realizou, para 

conseguir entender a trajetória do mesmo. 

 

Christiane: Então, nós que trabalhamos com público, seja da escola, 

no museu, queremos saber qual a história que contamos do museu. Eu, 

particularmente, não conheço a história do museu. Eu estou aqui há 
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dois anos e meio, e se você vai procurar documentos deste processo 

histórico, da escola no museu, você tem muita dificuldade. O que se 

conta, onde estão os livros, qual foi a primeira escola a...então o que a 

gente procura, tem muita dificuldade, seja pela falta de recursos 

humanos, agente não consegue trazer este processo histórico. Nós 

temos o histórico de quem adminsitrou o museu de tanto a tanto? 

Sabe? Quem administrou, foi até quando? 

Doroti: E os relatórios de cada um. Eu acho que deveria existir assim, 

anualmente, os relatórios de cada um. Como existe no governo, no 

estadual, municipal, fica contada a história daquela pessoa, dentro 

daquele contexto. 

Fernando: Isso vocês não tem acesso, então?! 

Christiane: Não é que não tem acesso, é esse justamente o nosso 

interesse pela pesquisa, quais são as documentações, talvez nesse 

momento a gente nem tenha uma resposta. Mas vocês lembrar que a 

gente falou “olha, se vocês encontrarem alguma coisa do educativo, 

nos interessa para a gente levar lá para a questão de público e onde 

iniciam algumas questões”. 

 

Não quer dizer que o único lugar onde se encontram documentos e\ou subsídios para 

contar a história do museu seja aquele arquivo. Porém, pelo fato de ele estar há tanto tempo 

em desuso, e guardar uma quantidade tão grande de documentos sobre a instituição, para 

aqueles que não conhecem a história do local que trabalham, aquela pode ser uma grande 

fonte para isto. Desta forma, os documentos do arquivo são extremamente necessários para 

que se possa falar sobre o MHSC, para que se construa uma “história oficial” do museu. As 

diferentes administrações do museu foram arquivando aqueles documentos, sem se preocupar 

em criar um relatório de suas ações, e sem realizar uma organização na composição do 

arquivo. Agora, quando o museu não tem mais funcionários das primeiras gestões, surgem 

estas dificuldades de situar o museu naquilo que ele já fez. Existe talvez uma crise de 

legitimidade da instituição, nos seus bastidores. Por exemplo: quando começamos os 

trabalhos, assim como diz no trecho da entrevista acima, a funcionária Christiane nos pediu 

para que, se encontrássemos qualquer documento que falasse sobre as visitas guiadas 

educativas, que déssemos a elas, pois estavam montando um projeto de educacional para o 

MHSC, e não sabiam se isso já havia acontecido anteriormente. Não sabiam como aconteciam 

as visitas guiadas nas gestões anteriores. Disseram que atualmente as visitas são feitas por 

uma empresa terceirizada, mas que estavam tentando criar um projeto para contratação de 

funcionários e capacitação destas visitas educativas. Sobre isto, durante o trabalho foi 
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encontrado um projeto de Mestrado em História sobre a educação patrimonial no Museu 

Histórico de Santa Catarina, que provavelmente vai ajudá-las a construir o projeto atual.  

Encontrar este documento e entregar às funcionarias da instituição exemplifica aquilo 

que queriam que fizéssemos, encontrar documentos que digam o que já aconteceu no MHSC, 

e também escrever esta trajetória, para que os que já trabalham na instituição entendam pelo 

que ela já passou, os funcionários futuros possam compreender o que o museu já fez, e a 

população em geral, interessada pela instituição, possa manter contato com sua trajetória. 

Porém, além da importância premente de que uma instituição tenha conhecimento de 

sua história, por que é ainda mais importante para um museu histórico ter noção de sua 

história? Segundo Pierre Nora há atualmente uma presentificação das relações sociais, fruto 

de uma aceleração histórica, e uma morte da memória, resultando em sua cristalização nos 

“lugares de memória”, os museus (NORA, 1989). Segundo ele, “Se habitássemos ainda os 

lugares de memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares” (NORA, 1989: 8). 

Há para o autor uma diferença entre memória e história. Vulgo modo, memória seria aquilo 

que habita a lembrança das pessoas, e história aquilo que é construído por fragmentos, por 

interpretação, “a memória é sempre absoluto e a história sempre relativo” (NORA, 1989:9). 

Neste contexto, percebemos o MHSC como um destes locais de memória e história. Além de 

seu acervo de objetos, que pode ser conferido nas visitas guiadas, o museu guarda também os 

documentos com que trabalhamos. Estes documentos, junto com o acervo de objetos, 

compõem o local de memória. Os documentos do arquivo são uma manifestação de memória, 

mas ainda não de história. Só vão ser história a partir do momento em que forem contadas, 

escritas. Por enquanto, não passam de um conjunto de documentos com potencial tendência a 

historicidade. Por isso é de grande importância que os próximos grupos trabalhem com estes 

documentos com um olhar de historiador, um olhar treinado para a escrita de uma história 

institucional. 

Partindo do principio desta carência de entender a história institucional do MHSC, a 

intenção primeira de nosso grupo foi trabalhar com todas as pastas que fizessem menção ao 

MHSC. Porém, quando começamos a trabalhar, percebemos que não seria possível ler todos 

os documentos e escrever uma “história do museu”. Decidimos então trabalhar com as 12 

pastas da primeira gaveta, organizando-as e deixando a ponta solta para que o próximo grupo 

possa trabalhar com a segunda gaveta, e assim consecutivamente, até que se findem as 4 

gavetas. Depois disso poderá se analisar os documentos com mais tranqüilidade, pois já 

organizados, e realizar um trabalho de leitura e escrita desta demanda institucional. 
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Segundo Zita Possamai: “O museu, na contemporaneidade, contitui-se um espaço 

possível de elaboração da relação dos indivíduos com o passado, com a memória, com a 

história, e mesmo com a morte” (POSSAMAI,2010:89). Ou seja, o museu como lugar de 

memória (NORA, 1989) representa um estabelecimento onde as pessoas vão para se encontrar 

com os signos da memória histórica do local onde se encontram, e para empreender e 

assegurar a construção de uma consciência histórica (RÜSEN,2006). Segundo Rüsen, as 

pessoas em sociedade estão constantemente criando uma consciência histórica. Mesmo 

aqueles que nunca entraram em uma sala de aula, entendem os conceitos – em sua 

manifestação e construção na contemporaneidade – de passado, presente e futuro. Entendem 

as maneiras de lidar com sua própria história, e aprendem História nos vários dispositivos 

midiáticos e informativos como televisão, internet e jornais. Desta forma, os locais de 

memória de Pierre Nora contribuem para uma construção da consciência histórica social. 

Porém, nossa atuação como grupo, busca penetrar mais profundamente neste dito 

lugar de memória, e contribuir na sua própria formação como tal. Quando Farge diz que 

“encolhidos em algumas linhas, aparecem não apenas o inacessível como também o vivo [os 

arquivos]”, pressupõe-se uma penetração profunda naquele que é o objeto de pesquisa. O 

arquivo do museu histórico de Santa Catarina deve ser visto como potencial mediador de 

arquivos muito importantes para a construção futura da instituição. Em breve vasculhamento 

nas gavetas, foi, por exemplo, encontrado o projeto de fundação do museu. Ter isto como 

ferramenta histórica, pode possibilitar ao museu uma melhor atuação com o público, tanto na 

instituição como nos meios de mídia como a internet, pois entendendo como foi fundado o 

museu, quem fez isto, e como foi, pode-se atualizar as páginas de internet, colocando 

informações mais precisas, contribuindo para aquilo que é colocado na introdução deste 

relatório: é de fundamental importância o investimento da relação entre o público e a 

instituição em um momento de disseminação dos meios de comunicação, como a internet, a 

televisão e a publicidade. 

Trabalhar com um arquivo de 30 anos, sendo que o funcionário mais antigo da 

instituição tem 12 anos de casa, significa trabalhar com aquilo que acontecia na instituição 

antes daqueles funcionários estarem lá. É testemunhar arquivos antigos, que podem pluralizar 

a instituição, dinamizá-la, construir uma história não contada, principalmente das gestões 

anteriores. Desta forma, estas linhas clamam por mais atenção à construção de uma história 

oficial do museu histórico de Santa Catarina. O trabalho realizado na disciplina de Patrimônio 

Cultural II por este grupo não foi suficiente para encontrar documentos e construir uma 

história do museu, pois nos detemos no trabalho de “montagem”, sistematizando, 
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higienizando e re-ordenando os documentos. Este trabalho frágil exige tempo. Mesmo tendo a 

principio planejado pegar somente as pastas que falassem sobre o museu, percebemos que 

todo o arquivo deveria ser alvo de revisitação, então nos detemos na primeira gaveta. 

Esperamos que com o passar do tempo, os próximos grupos possam trabalhar nas demais 

gavetas, e futuramente um destes possa ter em mãos as ferramentas necessárias para construir 

uma determinada história do museu contada pelos documentos, e assim poder responder às 

angustias das funcionárias do museu, falando sobre o passado que os documentos contam em 

suas gavetas, trazendo assim, para a existência aquele que estava silenciado. Fazendo falar os 

documentos mudos que existiam invisíveis em uma das salas do museu histórico de Santa 

Catarina, escreve-se uma história. 
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Mal de arquivo? 

Ensaio sobre uma possível história de documentos salvaguardados pelo 
MHSC 

 

Luciana Paula Bonetti Silva 

 

 Neste ensaio buscaremos refletir sobre a prática curricular desenvolvida durante o 

segundo semestre deste ano no arquivo do Museu Histórico de Santa Catarina. Para tal 

analisaremos o que trazem os manuais sobre os arquivos e sobre os museus históricos 

estabelecendo uma comparação com o material encontrado, e até, o não encontrado, de fato 

nos arquivos do Museu Histórico de Santa Catarina. Esta análise primeira, junto com as 

entrevistas, gentilmente a nós concedidas pelas funcionárias Doroti e Christiane9, nos trazem 

indícios de uma história a se contar, a história do arquivo que há cerca de dez anos se encontra 

desatualizado numa das salas da parte administrativa do museu.  

 Já de início, expliquemos o por que da escolha deste título: mal de arquivo. O termo 

parafraseando a obra “Mal de Arquivo: uma impressão freudiana” do autor Jacques Derrida 

foi escolhido, a princípio, sem base na definição que autor dá para o mesmo. Esta 

ressignificação do termo lhe confere um segundo sentido, aqui o “mal d[o] arquivo” estará 

mais relacionado a uma crítica irônica dos inúmeros documentos sem referências, extraviados 

e até da falta mesmo de maiores informações sobre os indivíduos que o pensaram e 

alimentaram até 2002. E ainda, uma crítica a maneira, de certo modo, positivista com que a 

História do Estado vem sendo narrada em tantos documentos, em sua maioria, cópias de 

documentos que ali permanecem arquivadas até os dias de hoje. A interrogação vem no 

sentido de questionar se estes males que parecem aflingir o arquivo por nós reordenado são de 

fato males de arquivo, ou males do arquivo que pesquisamos em especial. A esta questão, 

buscamos ensaiar uma resposta ao final do texto com a discussão teórica dos autores Jacques 

Derrida e Pirre Nora. 

Uma vez anunciada a discussão final, concentremo-nos neste primeiro momento no 

estágio desenvolvido. Quando Zita Rosane Possamai10 aponta a contradição entre o que se 

vislumbra nas exposições históricas, ou seja, uma “voz autorizada sobre o passado histórico”, 

                                                           
9
 Christiane Maria Castellen é educadora do MHSC e Doroti Rizzo, técnica adminitrativa na secretaria. 

10
 POSSAMAI, Zita Rosane. Guardar, lembrar, conhecer: os museus históricos no mundo contemporâneo. In: SILVEIRA, Andréa Reis da . 

O papel dos Museus de História no Mundo Contemporaneo. 1ª. ed. Porto Alegre: CORAG, 2010. v. 2.000. p. 89. 
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e a “luta material e simbólica entre grupos, etnias e classes” que se configuram também neste 

espaço, podemos pensar sobre a política, partindo-se do pressuposto que fora de fato 

estipulada alguma, de acervo do arquivo com o qual o grupo trabalhou. De maneira 

heterogênea ele reúne desde documentos do museu, como plantas do edifício, clippagens, até 

pastas que arquivam testemunhos da história catarinense e nacional, como as pastas 

“Revolução Farroupilha”, “Cidades”, “Rendas da Ilha” e “Memórias”. Quanto a essas citadas 

por último, observamos que mesmo sem “documentos”11, a preocupação pela salvaguarda do 

que se entendia por tradição, história do Estado e do país fez com que os mesmos fossem 

“produzidos”12 em forma de “pesquisas” as quais não possuem referências bibliográficas e até 

mesmo indicação dos autores e um número considerável de fotocópias de revistas, livros, 

fotos, também mal ou não referenciados.  

No MHSC, temos alguns exemplos que exigem análise apurada, em diversas pastas 

encontram-se as tais “pesquisas” que aqui supomos terem sido elaboradas pelos próprios 

organizadores do arquivo, nelas de maneira objetiva são feitas descrições sobre os temas 

propostos. Isto é que supomos sobre a origem destes documentos, uma vez que as entrevistas 

realizadas com funcionárias da instituição nada nos revelaram sobre os mesmos.  Na pasta 

“Cidades”, por exemplo, temos uma descrição da população e economia das “principais” 

cidades catarinenses através de jornais da década de 1980 e 1990. Estes pequenos parágrafos 

refletiam uma história voltada para o ideal do imigrante empreendedor, do Estado 

potencialmente e naturalmente de economia liberal e branco. Além deste “sumário” a pasta 

reúne recortes de jornal com notícias que “comprovam” o espírito empreendedor de cada uma 

das cidades citadas.  

Já na pasta “Memórias” se buscou guardar uma série de documentos, na sua maioria 

cópias de documentos, que testemunhassem desde a criação do Hospital Colônia de Santana 

até anúncios publicitários de lojas e cinemas de Florianópolis. Nesta pasta, com documentos 

extremamente heterogêneos encontramos perdido até um bilhete de 1935, com letra ilegível. 

Estas duas pastas citadas anteriormente, parecem-nos exemplificar de maneira mais nítida, no 

primeiro caso, a presença dos tais documentos em forma de “pesquisas”, como resolvemos 

                                                           
11

 Tomemos aqui a definição trazida por Belloto (BELLOTO, 2004. p.31) “Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade 

pública ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, guardando esses 

documentos relações orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais, administrativos e legais. Tratam sobretudo de provar, de 

testemunhar alguma coisa.”.  

12
Entendemos que todo documento é uma produção de algum sujeito, ou grupo de sujeitos. No entanto, aqui nos referimos a produção de 

pesquisas as quais supomos terem sido elaboradas por funcionários do próprio museu, ou indivíduos não-especialistas, o que talvez faria 

destes sujeitos “menos autorizados” a tal produção de acordo com os rigores do discurso acadêmico.  



21 
 

chamá-los, e um olhar sobre o que é a História de Santa Catarina, uma por guardar arquivos 

de suas cidades e a outra por reunir sob o título “Memórias” o que deve ser rememorado pelos 

catarinenses sobre a sua própria História.  

Poderíamos nos estender mais nesta descrição dos documentos, no entanto, se a ela 

recorremos não fora apenas para ilustrar os amiúdes do trabalho desenvolvido no estágio, mas 

sim para demonstrar a dificuldade que há na tarefa de entender este arquivo. Quem foram os 

sujeitos que o produziram? Qual a relevância em manter arquivos que se dizem históricos 

num acervo não aberto a consulta pública? E principalmente, quais são seus pressupostos, o 

que se quis guardar, afinal? 

Na busca por estas respostas, propomos aqui uma divisão dos documentos 

encontrados: aqueles que nos parecem mais preponderantes pelo seu valor primário13, como as 

plantas baixas do edifício, as clipagens, e aqueles que nos parecem mais preponderantes pelo 

seu valor secundário14 como as fotocópias de livros, revistas, fotos e até as tais “pesquisas” 

citadas anteriormente. Quanto aos classificados com preponderância secundária, eles nos 

parecem hoje mais relevantes para contar a história do arquivo e do museu que lhe criou do 

que exatamente sobre os fatos históricos que eles se propõe a ressaltar. Por exemplo, uma 

pesquisa sem referência alguma sobre rendas de bilro, dificilmente seria pensada como uma 

boa fonte para um trabalho sobre o tema, mas aponta que ali naquela instituição havia alguém 

preocupado com tal memória, alguém que a via como importante para a História catarinense, 

mas que ou não julgava necessário, ou de fato não tinha acesso a acervos que nós, estudantes, 

influenciados por um saber acadêmico, consideraríamos mais valiosos, como talvez uma 

dissertação, fotos originais, revistas originais, enfim, fontes às quais seja possível a atribuição 

de autoria. Mas estas mesmas fontes são talvez as únicas que temos para tentar entender quais 

os possíveis parâmetros utilizados na elaboração daquele arquivo, como aqueles sujeitos que o 

elaboraram entendiam a história catarinense, e até a sua definição singular de documento 

histórico, o qual poderia ser produzido ali mesmo nos moldes de uma cartilha, ou, levando em 

conta a incerteza que há nesta hipótese, a seleção de documentos sem referência, que 

aparentemente não eram produto de nenhuma grande instituição ou personalidade histórica, 

uma fonte assim ordinária15, talvez.     

                                                           
13

 Tomemos aqui a classificação de Janice Gonçalves, que define o valor primário como (GONÇALVES, 1998. p.17) “aquele valor que fez 

com que fossem produzidos, o valor que lhes foi atribuído primeiramente” e como valor secundário aquele que “o historiador acrescenta”.    

14
 Idem. 

15
 Isso se considerarmos que mesmo sem um autor conhecido, e mesmo sem o intuito de registrar seus anseios e valores pessoais, estas 

fontes nos permitiriam (CUNHA, 2009. p.252)  “rastrear muitas das maneiras de viver e de pensar de determinada época” o que segundo 
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A entrevista com Doroti e Christiane, as quais estão  há  12 e 2  anos respectivamente 

na equipe que administra o museu, seguindo o tipo de entrevista temática abordado por 

Verena Alberti16 não obteve sucesso em localizar os possíveis idealizadores e os que 

trabalharam na constituição do acervo, e a busca por tais fontes ainda que considerada, 

infelizmente não se fez possível por questões práticas, como o tempo escasso para a 

elaboração deste ensaio. Mas foi possível descobrir que a última pessoa que “alimentou” o 

acervo do arquivo foi uma estagiária, que ordenou à sua maneira os documentos lá existentes 

até meados de 1999 e 2000. Percebemos pelo depoimento de ambas as funcionárias que há 

uma preocupação no sentido de registrar a história do museu, que por não possuir um acervo 

de relatórios de atividades, ou pelo menos um acervo que seja de conhecimento da atual 

gestão, acaba se tornando anônima. O que gerou uma dificuldade a mais para o nosso 

trabalho, uma vez que a história do organismo produtor do documento é de fundamental 

importância para que se compreenda seu contexto de produção, e assim se possa elaborar uma 

proposta de classificação e ordenamento mais condizente com as expectativas da própria 

instituição que nos contratou. Sobre isso Janice Gonçalvez ressalta que: 

No caso de instituições públicas, as informações sobre a 

sua criação e sobre os seus principais transformações 

estruturais deverão estar contidas na legislação, podendo 

ser complementadas através da consulta de relatórios de 

atividades (indicando em que medidas as disposições legais 

se efetivaram) e atas de reuniões das instâncias internas de 

poder.  (GONÇALVES, 1998. p. 21) 

 

 Sem estes documentos nosso trabalho parece ficar na ordem das suposições. E se por 

um lado nós entendemos como documento tudo o que fora encontrado no arquivo, nos resta 

saber se hoje a atual administração também pensaria assim. Nosso trabalho tem sua relevância 

a partir do momento em que traz a tona estes objetos escondidos na gaveta de aço, que no 

entanto, uma vez expostos a público, em nossas tabelas e descrições, devem passar pela crítica 

da atual administração. Afinal este acervo condiz com a atual política de acervo do museu? O 

que representa ele hoje para os que ali trabalham e convivem, uma vez que os mesmos 

                                                                                                                                                                                     
Maria Teresa é característico deste tipo de fontes. No caso do museu elas nos ajudariam a reconhecer o olhar que os organizadores deste 

arquivo tinham sobre a História. Ainda assim, reconhecemos que o termo não parece “casar” tão bem com os documentos encontrados a 

ponto de definí-los, arriscamos a aqui a sua utilização devido a dificuldade de encontrar uma melhor classificação para os mesmos.  

16
 ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2004. 234 p. 
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relatam que não o utilizam até mesmo por desconhecer seu conteúdo? São novas perguntas 

que se fazem. O nosso trabalho, ainda que ao ritmo da “formiguinha” contribui para que este 

diálogo seja possível dentro da instituição. A partir do momento em que se conhece o acervo é 

possível destiná-lo a novos usos e até pensar uma política de descarte, pensar possíveis 

“atividades-fim” e “atividades-meio”17 que ainda não nos parecem claras.  

 Para além das questões técnicas e operacionais que envolvem a manutenção e a 

conservação de arquivos, tratemos também das questões teóricas envolvidas no ato de 

arquivar. Se aqui nos utilizamos de uma ressignificação do termo “mal de arquivo”, já 

abordada anteriormente, neste momento voltamos ao seu significado original. Em seu texto, 

Derrida dialoga, como já enunciava o título da obra, com Freud e a psicanálise, de maneira a 

utilizar termos muito próprios desta área como “pulsão de morte”. Esta pulsão faria parte de 

maneira indissociável do que o autor chamou de “pulsão de arquivo”, neste caso, seria 

responsável por “aniquilar”, “destruir” a memória, que, agora, não seria mais espontânea, mas 

sim exterior, residindo não mais nas mentes mas antes num suporte externo, o próprio 

arquivo. Arquivo este que ele chama de hipomnésico, ou seja, diminuto, restrito, hipo no 

sentido de deficiente. Dito isto, busquemos através deste exerto interligar, finalmente, os 

conceitos de “pulsão de morte” e “mal de arquivo”: 

A pulsão de morte tende assim a destruir o arquivo 

hipomnésico, quando não disfarçá-lo, maquiá-lo, pintá-

lo, imprimí-lo, representá-lo no ídolo de sua verdade em 

pintura. Uma outra economia está assim trabalhando: a 

transação entre esta pulsão de morte e o princípio do 

prazer, entre Thanatos e Eros; mas também entre a 

pulsão de morte e esta aparente oposição dual dos 

princípios, dos arkhai, por exemplo, o princípio de 

realidade e o princípio de prazer. A pulsão de morte não 

é um princípio. Ela ameaça de fato todo principado, todo 

primado arcôntico, todo desejo de arquivo. É a isto que 

chamamos mal de arquivo. (DERRIDA, 2001. p. 23)         

 

                                                           
17

 Utilizamos aqui os termos apresentados por Janice Gonçalves e que assim foram definidos pela autora (GONÇALVES, 1998. p. 21) “Na 

sistematização dos dados levantados, será importante, para a organização dos documentos de arquivo detectar com clareza as funções 

primordias assumidas pelo organismo produtor. O conjunto de funções detectadas envolverá, necessariamente, atividades que deve cumprir 

de forma direta (atividades-fim), bem como atividades que he servem como suporte (atividades-meio).”.    
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 Assim, esta pulsão de morte é que seria a responsável por suprimir dos arquivos 

inúmeras mémorias, tornando-o hipomnésico, seria responsável por causar-nos a impressão de 

que a História de Santa Catarina aparece nos documentos do arquivo do MHSC de maneira 

positivista, ou seja, primando pelos “papéis” que documentassem o espírito empreendedor e 

empresarial das suas cidades e sua gente, em detrimento de outros que registrassem que aqui 

também houveram intelectuais comunistas, empresas em modelo de cooperativa, uma 

infinidade de outras possíveis memórias/histórias que não ficaram arquivadas.  

 O conceito de arquivo nos remete também ao texto “Entre memória e história: a 

problemática dos lugares” do autor Pierre Nora, quando o mesmo traz que os lugares de 

memória, no nosso caso os arquivos, são consagrados a memórias ameaçadas pela amimnésia 

da sociedade contemporânea, marcada pelo fim do ele chamou de “nação-memória”. De 

maneira resumida, se a história crítica trouxe o fim desta “nação-memória” na qual a 

reconstituição do passado se dava sem lacunas e sem falhas, hoje ficamos a mercê de 

inúmeras e até infinitas, se pensarmos nos historiadores “do futuro”, memórias que são 

defendidas como tais, e até como história. Isso explicaria o aumento da necessidade de criar 

arquivos, pois teríamos a sensação de que tudo está se perdendo, e que todos os lugares 

pertencem a memória. Assim: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento 

que não há memória espontânea, que é preciso criar 

arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, 

porque essas operações não são naturais. É por isso a 

defesa, pelas minorias, de uma memória refugida sobre 

focos privilegiados e enciumadamente guardados nada 

mais faz do que levar à incandescência a verdade de 

todos o lugares da memória. (NORA, 1993. p.13)   

     

  

 Neste trabalho em especial, estes conceitos todos nos servem para refletir sobre o 

papel deste arquivo dentro do Museu Histórico de Santa Catarina. Mesmo que não tenhamos 

localizado as intensões imediatas de seus idealizadores, temos que este arquivar é uma espécie 

de luta contra a aminésia ao mesmo tempo que a provoca, ao eleger o que será arquivado e o 

que cairá no esquecimento. Invariavelmente, mesmo contra essa vontade de tudo arquivar, da 
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qual nos alerta Nora, não é possível tudo lembrar. O museu histórico de nosso Estado, ainda 

que se empenhe, não poderá registrar tudo o que aqui ocorreu.  

 No entanto, esperamos que com este trabalho, o de catalogar e descrever os 

documentos lá encontrados, seja possível que se repense uma política de memória, desde os 

fatos que foram ou não representados nos documentos lá existentes, a maneira que o foram 

(crítica, saudosista) e em que tipo de suporte. Este foi um trabalho simples, mas que nos 

trouxe diversas inquietações conceituais, sobre as quais viemos ensaiando até aqui, e que 

esperamos que traga um bom retorno a instituição que nos contratou e  acolheu. 
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RESUMO: 

O presente trabalho visa analisar a Lei nº 5476. 04/10/1978, que cria na capital do estado, o 

Museu Histórico de SC, como sendo um reflexo de um longo caminho percorrido pela 

legislação brasileira em relação à preservação do patrimônio cultural. A partir do 

levantamento das principais leis federais e estaduais, a intenção é perceber quanto tempo foi 

percorrido até que as novas leis sobre patrimônio fossem incorporadas à legislação de Santa 

Catarina. Além disso, a partir da análise da conjuntura histórica e política do estado, pretende-

se tentar entender como, quando e por que ocorreu a criação do Museu Histórico de Santa 

Catarina. 

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL: UM PANORAMA NACIONAL 

 

 Pode-se considerar que a “história do patrimônio cultural” no Brasil tem início com o 

Decreto nº 22.928, de 1933, que elevou a cidade de Ouro Preto à condição de Monumento 

Nacional. É a primeira vez que aparece o termo patrimônio cultural no âmbito jurídico 

brasileiro. Desde a Constituição de 1934, portanto, a norma constitucional protege o 

patrimônio cultural. O panorama político da época foi responsável por uma série de 

movimentações em relação ao assunto. O grande ápice da época foi a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, proposto por Gustavo Capanema, na época a 

frente do Ministério da Educação e Saúde, o qual presidiu até o final do governo Vargas em 

1945. Auxiliado por Carlos Drummond de Andrade, portanto, Capanema cria o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que, posteriormente, será denominado Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em vigor até hoje.  

  Com a Constituição de 1988, é inaugurada no Brasil e definição de Patrimônio 

Cultural: 
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

 

A grande inovação diante disto, é a respeito da implantação do reconhecimento dos 

bens imateriais. Sendo assim, para ser considerado parte do patrimônio cultural brasileiro, 

basta que o bem contenha necessariamente alguma característica especial em relação à 

memória, ação ou identidade da sociedade brasileira, independente da sua natureza material 

ou imaterial. No entanto, a Constituição de 88 vai além de apenas criar uma definição, 

instaurando também regras e mecanismos que dizem respeito à conservação, ao tombamento, 

registros, vigilâncias, desapropriações, etc. Dentro disso, alguns outros artigos merecem ser 

citados: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 

desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 

2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 

2005) 

 

Art. 216 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 

antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura 

até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e 

projetos culturais,  

 

 

 Sendo assim, pode-se perceber também que, além das definições já citadas, a lei 

brasileira prevê punição criminal na forma de lei. O direito penal do patrimônio cultural 
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caminha lado a lado com a legislação a cerca do patrimônio. É possível encontrar diversos 

exemplos disso se pesquisado nas leis nacionais. No entanto, o grande marco neste sentido é a 

Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. A sessão IV dispõe “dos 

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, completando, no âmbito 

penal, a proteção ao patrimônio. 

 Por fim, é preciso também citar as leis a respeito dos museus no Brasil, visto que mais 

adiante o foco será a lei de criação do Museu Histórico Nacional. Em 1984, cria-se a lei que 

regulamenta a profissão de museólogo (Lei nº 7.297). Em 2004, o decreto 5.264/2004, cria o 

Sistema Brasileiro de Museus. Em 2009, as leis 11.904/2009 e 11.906/2009 instituem, 

respectivamente, o Estatuto dos Museus e o Instituto Brasileiro de Museus. Já em 2011, o 

Decreto-Lei nº 599, cria o Sistema Estadual de Museus no estado de Santa Catarina. É 

possível perceber diante disto, que é mais recente a legislação referente aos museus no Brasil. 

 

 

SANTA CATARINA E AS LEIS PATRIMONIAIS 

 

 A partir da análise da Lei nº 5476. 04/10/1978, que cria na capital do estado, o Museu 

Histórico de Santa Catarina, propõe-se analisar, baseando-se no contexto político e histórico 

do estado, a implantação de leis a respeito de cultura e patrimônio em Santa Catarina.  

 Criado em 04/10/1979 (Lei nº 5.476), o Museu Histórico de Santa Catarina foi 

inaugurado em 1979 na casa da antiga Alfândega, hoje sede do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Com a transferência da sede do governo em 1984, o 

MHSC tem como sede definitiva, desde 1986, o Palácio Cruz e Sousa, nome adquirido em 

1979 em homenagem ao poeta simbolista nascido em Desterro. Em 1984 o prédio o qual sedia 

atualmente o museu é tombado como patrimônio histórico do Estado e iniciam-se novas obras 

de restauração, as quais lhe devolvem as características arquitetônicas originais da reforma 

feita pelo governador Hercílio Luz em 1898. Em 1986, reaberto, passa a sediar o Museu 

Histórico de Santa Catarina. 

O ano de criação do MHSC esta englobado em um processo vivido pelo país, 

conhecido como Golpe Civil Militar de 1964. Mais conhecido como “Ditadura Militar”, foi 

um período de repressão, onde o Brasil era governado apenas por militares e as eleições 

diretas foram extintas. Dentro deste contexto, o Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 
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1965 institui o chamado Bipartidarismo, que permitia apenas dois partidos no Brasil, sendo 

estes a ARENA (do governo) e o MDB, uma teórica oposição. A tendência ao longo do 

regime militar era criar um sentimento nacionalista, sendo que este quadro envolvia desde um 

“sentimento em si”, valorizando a pátria, o hino, a bandeira; mas também um forte controle da 

economia do Estado. 

 Em 1978, o estado de Santa Catarina era governado por Antonio Carlos Konder Reis, 

tendo como vice Marcos Henrique Buechler, ambos indicados pelo governo federal. O lema 

do governo de Konder Reis era “Governar é encurtar distâncias”. O lema se referia a encurtar 

distâncias sociais e econômicas e a prioridade no plano de governo era a construção de 

estradas. 

Pensando nesta lógica de forte controle estatal, a qual era tendência no país ao longo 

do regime militar, podemos perceber que o estado de Santa Catarina não fugia a esta “moda”. 

Algumas das ações importantes que podemos citar sobre o governo de Antonio Carlos Konder 

Reis são: criação do BADESC (Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina); 

eletrificação rural, através da ERUSC (Eletrificação Rural de Santa Catarina); construção de 

novos hospitais; instalação do CNPSA (Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves), na 

área agrícola; construção de vários campus universitários etc.  

Conhecido como “o complexo „esc‟ ”, a estatização de órgãos e empresas foi uma 

constante ao longo do período. Já em 1960 podemos observar o início dessas estatizações, 

sendo que foram seguidas pelo governo militar. Ainda no governo de Celso Ramos (1960), 

foram criados órgãos como a UDESC, a CELESC, o BESC, a FIESC, entre outros. Toda essa 

estatização fazia parte de uma tendência de nacional desenvolvimento, o qual previa uma 

maior intervenção do Estado na economia e no desenvolvimento do mesmo. Essa já era uma 

prática que teve início no governo de Getúlio Vargas, e passou a ser seguida por muitos dos 

seus sucessores.  

O patrimônio cultural, nesta época, já havia avançado alguns passos no 

reconhecimento e regulamentação de suas funções. Como explicitado nas sessões acima, já 

em 1934 a constituição brasileira protege o patrimônio cultural. Além disso, ao longo do 

governo Getúlio Vargas, com Gustavo Capanema na direção do Ministério da Educação e 

Cultura, foi criado também o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 

posteriormente se tornará o IPHAN. Sendo assim, 1978 e a criação do MHSC refletem a 

continuação de uma série de ações que vinham sendo tomadas a respeito do patrimônio 

cultural. No entanto, é preciso pensar a criação do MHSC como reflexo principalmente do 

contexto histórico político em que se encontrava o estado de Santa Catarina. Como pudemos 
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já perceber com os dados informados ao longo deste trabalho, o regime militar se distinguiu 

por principalmente duas grandes características: nacionalismo e controle estatal. Sendo assim, 

em Santa Catarina podemos observar a criação de uma série de empresas do estado, ou então 

a estatização de empresas mais existentes. Essa tendência visava um maior controle do estado 

na economia, e também o desenvolvimento do país. Sendo assim, pode-se colocar a criação 

do MHSC nessa mesma tendência. Ela é conseqüência tanto da criação de órgãos pertencentes 

ao estado, quanto da formação de um nacionalismo que vinha se tentando criar.  

Em todos os casos de governos que têm como base de ideologia o nacionalismo (desde 

totalitarismos europeus até populismos latino-americanos), um ponto fortemente valorizado é 

o passado, a tradição, a história. E o que representa o museu, senão a demonstração desse 

passado, a disponibilização para que se possa contemplar o mesmo? Logicamente esta não é a 

sua única visão. Mas, pensando o contexto histórico de criação do MHSC, pode-se pensar o 

mesmo como um aparato, uma “arma” para a valorização do passado.  

Diante de um governo o qual prezava pela tradição, os museus cumprem a função de 

reafirmar todos os pontos que são de interesse do mesmo. Os valores que se formaram para o 

regime militar podem ser exaltados e contemplados em uma instituição que além de pertencer 

ao estado, leva em seu nome esse pertencimento. O Museu Histórico de Santa Catarina era 

então, em seus primeiros anos de vida, uma instituição DO estado e controlada PELO estado. 

Logicamente não há o que discordar a respeito da importância da criação do mesmo, e nem da 

função que exerce atualmente, mas é preciso, assim como em todo estudo histórico, entender 

que nada na história se configura como uma ação aleatória, destituída de intenções. O Museu 

Histórico de Santa Catarina é, portanto, “filho de seu tempo”. 
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ANEXO 1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Chegamos ao final do estágio com a consciência de que este foi só o começo. O 

arquivo ainda tem três gavetas por organizar e higienizar, ou seja, mais três anos de estágios 

até que se desvendem todos os mistérios arquivados no armário de aço. Esperamos ter 

deixado aqui um roteiro prático do nosso trabalho, para que o mesmo possa guiar as 

intervenções futuras, nem que seja para apontar as mudanças necessárias na ordem de 

classificação. Talvez, quando forem finalmente localizados os relatórios de atividades das 

gestões que administraram o MHSC, se possa entender melhor as finalidades deste arquivo, e 

quem sabe até pensar para ele novos usos. O fato de que este futuro é incerto, ou seja, os 

próximos estagiários podem se interessar por outros conjuntos arquivísticos do museu, nos 

causa certa angústia, afinal, valeu pena todo o empenho? 

 Ainda que nosso trabalho não tenha continuidade, e fica aqui a nossa sugestão para 

que a instituição oriente os futuros estagiários para a conclusão do mesmo, junto das 

inquietações diante de documentos sem referências, das mil e uma dificuldades que 

encontramos para classificar um acervo tão heterogêneo sem saber seu contexto de origem, a 

história do seu orgão produtor,  fica na lembrança também os momentos de emoção, isso 

mesmo, emoção. Emoção que nos tocava quando encontrávamos documentos como o bilhete 

ilegível de 1935, que nos fez imaginar, a quem seria destinado tal recado? Como veio parar 

aqui em meio a pasta “Memórias”? Ou até aquelas plantas baixas que projetavam uma 

cafeteria no primeiro pavimento do museu, as quais nos faziam sonhar com uma possibilidade 

que não se realizou. Como seria gostoso passar uma tarde no tal café?! 

 E assim passamos dias envolvidos em outras realidades que não as nossas, vivendo 

além da parte maçante do labore técnico de higienizar e catalogar, o encantamento da 

arquivística, a qual:  

se apóia inteiramente sobre o que há de mais preciso no traço, mais 

material no vestígio, mais concreto no registro, mais visível na 

imagem. O movimento que começou com a escrita termina na alta 

fidelidade e na fita magnética. Menos a memória é vivida do interior, 

mas ela tem necessidade de suportes exteriores e de referências 

tangíveis de uma existência que só vive atrás delas. (NORA, 1993. 

p.14) 
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 Enfim, buscamos registrar aqui os pormenores de nossa trajetória neste estágio, e 

nosso desejo de ter colaborado através do mesmo para que o Museu Histórico de Santa 

Catarina possa se utilizar e gerir cada vez melhor o seu acervo. 
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ENTREVISTA – Anexo 2 
 

Transcrição Fernando José Benetti 

Entrevistador (a): Fernando José Benetti e Luciana Paula Bonetti 

Nome das entrevistadas: Doroti Rizzo e Christiane Castellen 

Parte não compreendida: [???]{0m00s} 

Pequena pausa:... 

Grande pause: (silêncio) 

Museu Histórico de Santa Catarina 

 

Luciana: Então seria: há quanto tempo vocês estão aqui, trabalhando né!?  E se o arquivo já 

existia quando vocês chegaram. 

Doroti: Eu já existia, desde 1999. Isso foi organizado por uma estagiária que era bibliotecária. 

E antes, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, nesse sistema, nós tínhamos uma 

biblioteca.  E essa biblioteca era [???] pessoas que vinham de fora, e faziam pesquisas assim, 

as vezes sobre as poesias de Cruz e Souza, a história daquele...Silva Paes, que ajudou a fazer 

o....da história de Santa Catarina mesmo. Coisas que vinham dos autores, que agente não tinha 

uma finalidade específica, da história, e do contexto geral da coisa, mas ela existia. Só que 

agora essa nova administração achou melhor que esse espaço descesse, né! Talvez para ter 

uma visibilidade melhor, e que as pessoas possam utilizar esse espaço com...né, que seja 

melhor aproveitado.  

Luciana: Mas esse arquivo faz parte daquela biblioteca? 

Doroti: Esse aqui, não faz parte daquela biblioteca. É uma coisa separada. Por que eu assim, 

especificamente, para que ele servia, eu não tenho muita idéia. Eu não vou poder falar sobre 

uma coisa que eu não conheço, né? 

Fernando: Então ele não ficava lá em baixo junto com a biblioteca? 

Doroti: Não, este sempre ficou neste espaço. Nós tivemos ações do museu de outras formas, 

educativas, com a inclusão de pessoas, de alunos, de colégios, com outras propostas, mas não 

de trabalho com pesquisa, da história do museu. Por que ela se retrata bem na hora em que os 

colégios vem e as meninas dão um foco geral da história do museu. Quando foi criado, a 

História de Santa Catarina, como ela estava, então já existe um trabalho lá dentro feito assim, 

né, mas nunca existiu uma proposta grande de trabalho direcionado como o que vocês estão 

fazendo hoje.  

Fernando:Mas e esse arquivo está aqui há quanto tempo? Esse aqui, assim?  

Doroti: Ah, eu estou aqui há treze anos, e já estava. Eu acredito que é desde a época da Gessi 

Cheren, que foi uma das primeiras coordenadoras ou diretoras do museu. Eu acho que já tem 

coisas bem antigas né! 

Fernando: E neste tempo que tu está aqui... 
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Doroti: Ele nunca foi utilizado como pesquisa. Ele foi usado só para deixar documentos 

arquivados, de coisas que aconteceram, por que na época era muito importante assim, tudo o 

que acontecia, dentro da política, da história, do palácio, arquivar documentos, por que há 25, 

30 anos atrás, era diferente.  

Luciana: E desde quando ele parou de ser atualizado? Por que nós não encontramos arquivos 

muito recentes.  

Doroti: A última vez que ele foi, uma menina lá de Chapecó...[pensa]...eu vim para cá em 

1999....eu acredito que a última vez que ele foi atualizado foi em 2000, 2001. 

Fernando: É, tem alguns de 2002. 

Doroti: É, no máximo isso. Ninguém mais mexeu em nada. Não houve assim a procura de 

alguma coisa específica, que as pessoas soubessem que tem neste arquivo. É uma questão de 

desconhecimento, né! 

Fernando: Então ele ficou praticamente 10 anos parado. 

Doroti:  Parado! Sem nenhuma função.  

Fernando: Sem ninguém abrir direito. 

Doroti: Para nada, por que as ações do museu estavam focadas em outra dimensão, inclusive a 

inserção de colégios, de crianças, para participarem. 

Luciana: E quando vieram esses colégios, eles chegaram a utilizar estes documentos? 

Doroti: Não, não. Não houve interesse.  

Cris: O que eu acho que a Doroti quer colocar é que o museu trabalhou sempre bastante na 

questão do museu, mas pouco na pesquisa. Não tinha intenção de fazer pesquisa. 

Luciana: E no tempo em que vocês estiveram aqui tentou-se fazer alguma coisa quanto a este 

arquivo? Organizar, mexer, fazer alguma política de descarte? 

Cris: Só para responder também esta primeira questão, para que a Doroti continue respodendo 

essa sua. Eu estou aqui há dois anos e meio, e essa foi a minha primera sala. Então eu vim 

aqui trabalhar diretamente com a Susana, mas trabalhar na parte administrativa. Eu 

simplemente abri, olhei e fechei. É algo que você olha uma série de documentações que você 

nem vai colocar, tirar, material que deva estar lá de uma determinada forma, né. Então eu não 

fiz menção de mexer em absolutamente nada. A minha função foi trabalhar diretamente com 

ela, e trabalhar muito pouco. Só algumas coisas que agente colocava ali, para arquivar. No 

mais, curiosidade apenas. Então eu fiquei aqui trabalhando mais com ofícios, CI‟s, coisas 

mais urgentes. Então esse lado da pesquisa não foi dada muita atenção. E esse trabalho de 

vocês vai contribuir para a formulação do nosso Plano Museológico, que vai contribuir com 

uma série de coisas. 

Fernando: E quando nós viemos aqui, qual foi a intenção de vocês em colocar a disposição 

este arquivo, para que pudéssemos mexer? Por que nós já estamos fazendo trabalhos aqui no 

museu há um bom tempo, os outros grupos, e estavam mais lá embaixo. Nós somos o 

primeiro grupo que está mexendo aqui, né?  
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Cris: Então, nós que trabalhamos com público, seja da escola, no museu, queremos saber qual 

a história que contamos do museu. Eu, particularmente, não conheço a história do museu. Eu 

estou aqui há dois anos e meio, e se você vai procurar documentos deste processo histórico, 

da escola no museu, você tem muita dificuldade. O que se conta, onde estão os livros, qual foi 

a primeira escola a...então o que a gente procura, tem muita dificuldade, seja pela falta de 

recursos humanos, agente não consegue trazer este processo histórico. Nós temos o histórico 

de quem adminsitrou o museu de tanto a tanto? Sabe? Quem administrou, foi até quando? 

Doroti: E os relatórios de cada um. Eu acho que deveria existir assim, anualmente, os 

relatórios de cada um. Como existe no governo, no estadual, municipal, fica contada a história 

daquela pessoa, dentro daquele contexto. 

Fernando: Isso vocês não tem acesso, então?! 

Cris: Não é que não tem acesso, é esse justamente o nosso interesse pela pesquisa, quais são 

as documentações, talvez nesse momento a gente nem tenha uma resposta. Mas vocês lembrar 

que a gente falou “olha, se vocês encontrarem alguma coisa do educativo, nos interessa para a 

gente levar lá para a questão de público e onde iniciam algumas questões”. 

Luciana: É que a principio o nosso interesse era pegar todas as pastas do museu. Mas quando 

a gente foi pegar, viu que tinha uma pasta em uma gaveta, outra em outra, e viu que seria 

complicado para trabalhar. Então a gente tentou... 

Cris: Então vocês pegaram todos os arquivos da primeira gaveta e deixaram eles como 

pegaram, é isso? Só para mim entender.  Vocês higienizaram, coletaram as informações, e ele 

voltou exatamente como ele estava?  

Luciana: É, as vezes a gente propôs nova organização, por que... 

Cris: É que eu digo. Vocês viram, pegaram, higienizaram, e devolveram.  E daí vocês 

proporam outro... 

Luciana: Sim, por causa das tabelas e tal. Nós fizemos a descrição dos documentos que nós 

encontramos, daí a gente vai fazer em relatório, quais os ducumentos que estavam no sumário, 

por que as pastas tinham sumário, e nós não conseguimos mais encontrar, e daí... 

Doroti: mas vocês não encontraram nenhum relatório né? 

Luciana: não. Eu acho que não tinham nenhum relatório... 

Doroti: Pode ser que estes relatórios, eles devem estar nesta parte administrativa, em pastas 

antigas, que eu e a Isolete colocamos assim, tudo o que era antes da...aqui só tem a partir de 

2000 eu acho, antes de 1999, nós colocamos em umas caixas, que você coloca ali tudo o que 

tem dentro. E elas estão justo na biblioteca. Então eu acredito que nada foi encerrado. Eles 

foram guardados, mas de uma forma assim, que se desconhecem né.  

Cris: Não foi com critérios né. 

Doroti: Acredito eu, por que nós guardamos muitos documentos antigos, que estão nestes, por 

que a gente achava que eram importantes, nestes... 

... 
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Doroti: Então, o que acontecia com este arquivo era um processo de clipagem. Para que se 

soubesse tudo o que era feito durante o ano, e todo mundo fazia isso. Faziam uma clipagem, 

então tudo o que era jornal, tudo o que era veículo de comunicação, era feito e colado. Então 

as vezes a pessoas que eu fazer a colagem não tinha a menos idéia de como colocar as 

informações corretas, né. 

Luciana: Foi a mesma pessoa que foi organizando o arquivo então, que fazia a clipagem?  

Doroti: Não, não. [falam ao mesmo tempo] 
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ANEXO 3 - TABELAS 



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Texto Relação Relação das principais cidades catarinenses Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização anterior

2 Jornal Recorte de Jornal "Brusque"  -  Jornal "O Estado" (Sessão "Suplemento especial") Original *Manteve-se a organização anterior

3 Jornal Recorte de Jornal "Chapecó"  -  Jornal "Diário Catarinense" (Sessão "Suplemento especial") Original *Manteve-se a organização anterior

4 Texto Texto histórico História do município de Concórdia Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização anterior

5 Jornal Recorte de Jornal "Baile comemora hoje aniversário da Armação" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

5a Jornal Recorte de Jornal "Fortes e canhões dazem parte da história de Florianópolis" - Jornal "O Estado" Original *Manteve-se a organização anterior

6 Jornal Recorte de Jornal
"Imbituba comemora mais um aniversário" - Jornal "Diário Catarinense" (Sessão "Suplemento 

Especial")
Original *Manteve-se a organização anterior

7 Jornal Recorte de Jornal "Iporã: município 200 de Santa Catarina" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

8 Jornal Recorte de Jornal
"Jaraguá do Sul. A historia de 110 anos bem sucedidos" - Jornal "Diário Catarinense" (Sessão 

"Suplemento Especial"
Original *Manteve-se a organização anterior

9 Jornal Recorte de Jornal "Sonhos frustrados num país imaginário" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

9a Jornal Recorte de Jornal
"A Joinville do ano 2000: município comemora 146 anos" - Jornal "Diário Catarinense" (Sessão 

"Suplemento Especial"
Original *Manteve-se a organização anterior

9b Jornal Recorte de Jornal "Joinville, um amor de cidade" - Jornal "VERIFICAR" (Sessão "Suplemento Especial") Original *Manteve-se a organização anterior

9c Jornal Recorte de Jornal "Fragmentos que resgatam a história de uma cidade" - Jornal "VERIFICAR" Original *Manteve-se a organização anterior

9d Jornal Recorte de Jornal "Casa Frtiz Alt" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

10 Jornal Recorte de Jornal "Laguna: 305 anos de desenvolvimento" - Informação Original *Manteve-se a organização anterior

10a Jornal Recorte de Jornal "Laguna: muita festa para os 142 anos da República Juliana" - Jornal "O Estado" Original *Manteve-se a organização anterior

10b Jornal Recorte de Jornal "Laguna: os tesouros do Brasil Colônia" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

11 Jornal Recorte de Jornal "Nova Trento" - Jornal "Jornal da Ponte" Original *Manteve-se a organização anterior

12 Jornal Recorte de Jornal "Pontos turísticos do Rio Pardo" Original *Manteve-se a organização anterior

13 Jornal Recorte de Jornal
"Hospitalidade é a marca da menor cidade do Brasil" (Santa Rosa de Lima). Jornal "Diário 

Catarinense"
Original *Manteve-se a organização anterior

14 Jornal Recorte de Jornal
"Acervo do Museu conta a história dos que fundaram São Bento do Sul" - Jornal "Jornal de Santa 

Catarina"
Original *Manteve-se a organização anterior

PASTA 1 - CIDADES CATARINENSES



15 Jornal Recorte de Jornal "Em cada esquina, novas atrações" (São Francisco do Sul) - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

15a Jornal Recorte de Jornal "Tombamento preservará" (São Francisco do Sul) - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

15b Jornal Recorte de Jornal
"Porto recebe 30 navios por mês e gera 70% da economia" (São Francisco do Sul) - Jornal Não 

Identificado
Original *Manteve-se a organização anterior

15c Jornal Recorte de Jornal "Canhões para proteção nunca dispararam" São Francisco do Sul - Jornal Não Identificado Original *Manteve-se a organização anterior

16 Jornal Recorte de Jornal "A bucólica São José" - Jornal "Diário Catarinense" Original *Manteve-se a organização anterior

16a Jornal Recorte de Jornal "246 anos de São José" - Jornal "Diário Catarinense" (Sessão "Suplemento Especial") Original *Manteve-se a organização anterior

17 Jornal Recorte de Jornal "Tijucas 126 anos: uma história, uma existência" - Jornal "Tribuna" (Edição Especial) Original *Manteve-se a organização anterior

18 Jornal Recorte de Jornal "Maria fumaça Tereza Cristina: um século de história" (Tubarão) - Verificar jornal Original *Manteve-se a organização anterior

19 Jornal Recorte de Jornal
"Imigrantes italianos: mais um século de luta e progresso no sul do estado" (Urussanga) - Verificar 

jornal
Original *Manteve-se a organização anterior

20 Jornal Recorte de Jornal "Vale do Contestado" - Jornal Não Identificado Original *Manteve-se a organização anterior

21 Jornal Recorte de Jornal Municípios de Santa Catarina Original *Manteve-se a organização anterior



Pasta 2 - Exposições 

Nº Espécie Tipo Descrição Forma Organização 
por data 

1 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 13\05\86 – “Fotos e Notícias sobre a Hercílio”. 
Exposição sobre a ponte no MHSC. 

Colagem em 
folha - Original 

1986 

2 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do “Jornal de Santa Catarina” – 30\10\1986 – “Uma exposição de fotografias 
sobre Contestado no Palácio Cruz e Souza”. 

Colagem em 
folha – Original 

1986 

3 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 14\05\1987 – “As estapas da ponte em fotos 
e painel” – Exposição sobre a ponte no MHSC. 

Colagem em 
folha – Original 

1987 

4 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário de Santa Catarina” – 25\11\1987 – sobre o lançamento da 4ª 
edição do livro “Florianópolis de Ontem”, de Domingos Fossari, acontecido no MHSC. 

Colagem em 
folha – Original 

1987 

5 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário de Santa Catarina” – 03\02\1988 – “Museu divulga o 
carnaval da Ilha” – Sobre exposição de roupas e adereços do carnaval de 

Florianópolis no MHSC. 

Colagem em 
folha – Original 

1988 

6 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário de Santa Catarina” – 23\02\1988 – seção de variedades – 
sobre exposição chamada “Arte da Terra”, sobre os prazeres do vinho, ocorrida no 

MHSC. 

Colagem em 
folha - Original 

1988 

7 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Santa Catarina” – 23\02\1988 – pg. 20 – seção variedades – “A 
Arte da Terra: vídeo sobre o vinho no MHSC” – sobre exposição. 

Colagem em 
folha - Original 

1988 

8 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 01\03\1988 – “Um Painel de São Joaquim, em 32 
imagens” – sobre exposição no MHSC.. 

Colagem em folha 
– Original 

1988 

9 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Santa Catarina” – 01\03\1988 – pg. 20 – seção Variedades – 
“Anselmo Nascimento mostra „Imagens Joaquinenses‟ no Museu Histórico de Santa 

Catarina”. 

Colagem em folha 
– Original 

1988 

10 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Santa Catarina” – 06 e 07\03\1988 – “Resgate da Ilha, em 
Fotografias” – Mostra sobre Florianópolis no MHSC 

Colagem em folha 
– Original 

1988 

11 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 05\07\1988 – Seção Variedades – “Cenas de 
Casamento” sobre exposição no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1988 

12 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 06\10\1988 – “Uma Mostra Internacional reafirma a 
solidariedade” sobre exposição de 30 artistas plásticos da América Latina no MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1988 

13 Jornal Circulação Notícia do Jornal “O Estado” – 07\12\1988 – “Hospital Comemora 200 anos” – Sobre Colagem em folha 1988 



Estadual exposição no MHSC de exposição de comemoração de aniversário do Hospital da 
Caridade. 

- Original 

14 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 13-01-1989 “Veneza Mostra seu Carnaval” – 
sobre exposição de fotografias do carnaval de Veneza no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

15 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 13\01\1989 – “Carnaval de Veneza em Fotos” 
– sobre exposição no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

16 Texto texto Texto de divulgação da exposição fotográfica: “Carnaval em Veneza”. Contém 2 
textos, o primeiro se intitula “Veneza – um grande complexo cenográfico”, traduzido de 
livro de Antonio Giubelli, com fotos de Fulvio Roitter; e “O Carnaval Veneziano Ontem 

e Hoje”, traduzido do livro de Antonio Giubelli, com todos de Fulvio Roitter. 

Cópia 1989 

17 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 16\04\1989 – pg. 2 – seção de Variedades – 
“Exposição Mostra Fotos de Teatro Nacional” – sobre exposição no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

18 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 25\04\1989 – pg. 01 – Seção Variedades – 
“Capela Dourada, um símbolo da União da Checoslováquia” - exposição sobre a 

Checoslováquia no MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1989 

19 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário catarinense” – 05\07\1989 – “Mostra lembra imagens da 
Revolução” – sobre exposição de cartazes de época sobre a Revolução Francesa no 

MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1989 

20 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 05\07\1989 – pg. 13 – seção Cultura – “Exposição une 
Desterro à França” – sobre exposição no MHSC 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

21 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 19 e 20\07\1989 – pg. 17 – seção Lazer – sobre 
exposição de cartazes de época sobre a Revolução Francesa. 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

22 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 10\08\1989 – pg. 17 – seção Lazer – sobre miniatura 
em ouro da ponte Hercílio Luz exposta no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1989 

23 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário de Santa Catarina” – seção variedades – 22\08\1989; “O 
Estado, seção Lazer – 01\09\1989; “Diário de Santa Catarina” – 22\08\1989 – Todos 

sobre exposição sobre tapeçaria no Brasil e em Santa Catarina. 

Colagem em folha 
– Original e uma 
folha de jornal 

original 

1989 

24 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 02\02\1990 – seção Roteiro – Sobre 
exposição “Outras Máscaras e fantasias” no MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1990 

25 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário catarinense” – 07\02\1990 – “A História do carnaval em 
máscaras e fantasias” – sobre exposição no MHSC 

Colagem em folha 
- Original 

1990 

26 Jornal Circulação Notícia do Jornal “A Notícia” – 10\04\1990 – pg. 18 – seção variedades – “Histórias de Colagem em folha 1990 



Estadual bruxaria no Museu Cruz e Souza”. – Original 

27 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Jornal de Santa Catarina” – 15\05\1990 – “Museu Histórico mostra 
Imagens Republicanas”. 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

28 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 23\05\1990 – “Um Passeio pelo cotidiano desta 
velhíssima República”. Sobre exposição de imagens republicanas no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

29 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “A Notícia” – 28\06\1990 – pg. 17 – seção cultura – “Fortalezas da 
Ilha de Santa Catarina são tema de exposição”. 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

30 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 04\07\1990 – seção variedades – “Museu 
Histórico expõe esculturas”, sobre exposição no MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1990 

31 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “A Notícia” – 17\07\1990 – pg. 11 – Seção variedades – “Museu 
Histórico destaca a técnica da escultura” – sobre exposição. 

Cópia 1990 

32 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “A Notícia” – 08\08\1990 – pg. 11 – seção variedades “Exposição 
apresenta o negro nos selos postais” – sobre exposição 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

33 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 11\08\1990 – pg. 11 – seção cultura – “Selos contam  a 
história dos povos afros”. Sobre exposição no MHSC 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

34 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “A Notícia”, de 11\09\1990, pg. 11 – seção Cultura – “Internos da 
Colônia Santana fazem exposição” – sobre exposição no MHSC 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

35 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Santa Catarina” – 13\09\1990 – seção Cultura – “Internos da 
Colônia fazem exposição” 

Colagem em folha 
– Original 

1990 

36 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário de santa Catarina” – pg. 11 – 18\09\1990 – seção Em Pauta 
– “Vida e Arte”, sobre exposição “Colônia Santana Vida e Arte”. 

Cópia 1990 

37 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 04\12\1990 – sobre exposição de oficinas do 
MASC, no MHSC. 

Colagem em folha 
- Original 

1990 

38 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Santa Catarina” – 08\06\1991 – seção Lazer e Cultura – “Obras 
primas de Museu de Viena estão no Palácio Cruz e Souza”. Sobre exposição no 

MHSC 

Cópia 1991 

39 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário catarinense” - 10\06\1991 – seção variedades – “Obras 
primas no museu histórico” – sobre exposição de peças do museu de Viena no 

MHSC. 

Cópia 1991 

40 Texto Texto Texto de 20\11\1991 – Florianópolis – Intitulado “Produção Rural é o tema da 
exposição no Museu Histórico”. Informando sobre exposição no MHSC. 

Original 1991 
1991 

41 Texto Texto Texto de 16\04\1991 – Florianópolis – Obras de Victor Meirelles no Museu histórico” – Original 1991 



Sobre Exposição de 45 obras de Victor Meirelles. 

42 Texto Texto Texto de 25\06\1992 – Florianópolis – “Exposição no Museu histórico exibe fotos do 
Japão” – Sobre exposição da fotógrafa Eneida Serrano – 32 fotografias em cor sobre 

o Japão. 

Original 1992 

43 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia do Jornal “Diário catarinense” de 27\07\1992 – seção Em Sociedade – “Nosso 
Grande Zumblick” – Sobre exposição da obra de Zumblick no MHSC. 

Cópia 1992 

44 Ofício Circular Ofício Circular nº023\MHSC\1992 – de 12\07\1992 – informando às escolas sobre a 
exposição “Portões em Tempo de Primavera” do pintor Willy Zumblick. 

Cópia 1992 

45 Relatório Final Relatório da exposição “Portões em tempo de Primavera” de Willy Zumblick. Contém 
os seguintes sub-itens de relatação da mostra: período; antecedentes; Planejamento; 
Montagem; Divulgação; Convite; Releease; Matérias especiais de TV; Reportagem de 

Jornal; Notas em Colunas; Convites a Colégios; Abertura; Visitação; Encerramento; 
Prestação de Contas. 

Cópia 1992 

46 Texto Texto Texto de 06\08\1992 – Zumblick faz sua última individual no Museu Histórico” – sobre 
exposição de Zumblick no MHSC. 

Cópia 1992 

47 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “A Notícia” – 13\08\1992 – pg. 31 – seção Variedades – “Willy 
Zumblick abre grande mostra na Ilha” – sobre exposição no MHSC. 

Cópia 1992 

48 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – 12\08\1992 – pg. 11 – “Exposição Mostra fases de 
Zumblick”. 

Cópia 1992 

49 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 12\07\1992 – “A última mostra individual de 
Zumblick”. 

Cópia 1992 

50 Jornal  Notícia do Jornal não identificado – sem data – “Última Individual de Zumblick”. Cópia 1992 

51 Texto Divulgação Texto com informações sobre a exposição “A revolução da Armada”, realizada pelo 
serviço de documentação Geral da Marina e Museu Naval e Oceanográfico, no 

MHSC. 

Cópia 1992 

52 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “Diário catarinense” – 26\04\2000 – pg. 04 – seção Variedades – “De 
Cabral a Miranda”, sobre exposição de peças e roupas dos 500 anos no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

2999 

53 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 09\05\2000 – pg. 51 – seção Cacau Menezes 
– sobre exposição “O Imperador Viajante – D. Pedro II redescobre o Brasil” – no 

MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

2000 

54 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “Diário Catarinense” – 28\05\2000 – pg. 03 – seção Revista DC – 
sobre exposição “O Imperador Viajante – D. Pedro II redescobre o Brasil” – no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

2000 



55 Manual Didático Orientações didáticas sobre a exposição “Grito Guarani” – ocorrida no MHSC entre o 
período de 14\01 a 30\04\2002. 

Original 2002 

56 Fotografias Exposição Fotografias da exposição “Cultura e arte do candomblé em Santa Catarina”, ocorridas 
no MHSC. 

Original Sem Data 

57 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “O Estado” – sem data – sobre exposição do dia das crianças no 
MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

Sem Data 

58 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia do Jornal “O Estado – sem data – “Obras de cascaes em fotografias no Cruz e 
Souza” – sobre exposição no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

Sem Data 

59 Projeto exposição Projeto completo de implantação da exposição “Brasil 500 anos” ocorrida em Jaraguá 
do Sul, com caráter Itinerante. 

Original Sem Data 

60 Jornal Circulação 
estadual 

Notícia de Jornal sem identificação e sem data – “Clube positivista reúne-se na 
Capital”. Sobre a III Reunião do Clube dos Positivistas, realizada no MHSC. 

Colagem em folha 
– Original 

Sem Data 

61 texto Texto Texto sem data intitulado “Museu Histórico Apresenta mostra internacional sobre meio 
ambiente” Sobre mostra no MHSC da obra de 30 dos dsigners gráficos mais 

importantes do mundo. 

Original Sem Data 

62 Catálogo Mapeamento Catálogo do 1º mapeamento das artes plásticas em SC – sem data. Original Sem Data 

63 Coletânea poesias Coletânea de poesias de Pat Schnaider intitulada “Signos de Desterro”, expostas no 
MHSC. Sem Data. 

Original Sem Data 

 



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

19 Informativo Estatuto Estatuto do ICOM - International Council of Museums - Conselho Internacional de Museus - 14 de junho de 1974 Cópia 1974

29 Informativo Informativo "Comunicaciones Paleontologicas del Mudeo de Historia Natural de Montevideo - Numero 7 Volume 1 - 1978 Original 1978

21 Informativo Boletim MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Ano 3 N 7 - Janeiro/Abril de 1978 Original 1978

1 Informativo Jornal Jornal Correio do Povo - "Lição de Fogo" Original 1978

27 Informativo Informativo "Ocorrências 3" - Registros do museu e arquivo histórico municipal de Caxias do Sul - Abril de 1987 Original 1987

28 Informativo Informativo "Ocorrências 4" - Registros do museu e arquivo histórico municipal de Caxias do Sul - junho de 1987 Original 1987

40 Informativo Informativo "Ô Catarina" - Fundação Catarinense de Cultura - N 10 - Maio/Junho de 1994 Original 1994

2 Informativo Informe XIV Congresso Nacional de Museus em Florianópolis - Informe abm, v2, n6. Nov/Dez 1995 Original 1995

3 Informativo Informe VII Encontro Nacional de Museus - ABM  -  1996 Original 1996

4 Informativo Informe Abertura do MAC em Niterói  -  12996 Original 1996

24 Informativo Informativo "Ô Catarina" - Fundação Catarinense de Cultura - N 16 - Jan/Fev de 1996 Original 1996

15 Informativo Boletim "Oh abre alas" - Boletim Informativo da S.R.C.S. Embaixada Copa Lord - Ano I - N 1 - Julho de 1997 Original 1997

18 Informativo Informativo "Noticias do Patrimônio" - Informativo do Instituto Histórico e Artístico / Ministerio da Cultura - N 12 - Julho de 1999 Original 1999

14 Informativo Informativo "Chef Magazine: Clube dos Gourmets de Florianópolis" - Ano 2 - N4 - Março de 1999 Cópia 1999

22 Informativo Boletim ABRACOR - Associação Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais - Set/Out/Nov de 1999 Original 1999

20 Informativo Boletim Boletim informativo do arquivo público de Santa Catarina. Ano IX. N23 e 33. Julho/Dez de 2000 Original 2000

13 Informativo Informativo "Folha do CEOM" - Centro de Organização da Memoria do Oeste de Santa Catarina - Abril de 2001 Original 2001

23 Informativo Boletim Boletim do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina -Ano IV - N37 - Abril de 2001 Original 2001

6 Informativo Boletim Boletim informativo do arquivo público de Santa Catarina. Ano X. N36. Abril/Jun 2001 Original 2001

12 Informativo Boletim Boletim do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina -Ano IV - N41 - Agosto de 2001 Original 2001

16 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N114 - ago/2001 Original 2001

17 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N115 - ago/2001 Original 2001

30 Informativo Jornal Jornal da Fundação Joaquim Nabuco - Ano 1 N 1 - Agosto de 2001 - Recife - PE Original 2001

35 Informativo Boletim Boletim do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina -Ano IV - N45 - Dezembro de 2001 Original 2001

7 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N113 - jul/2001 Original 2001

5 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N110 - jun/2001 Original 2001

9 Informativo Informativo "Cultura e Patrimonio" - Ano 1 - nº 1 - Junho de 2001 Original 2001

10 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N111 - junho/2001 Original 2001

8 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N109 - maio/2001 Original 2001

11 Informativo Informativo "Porta Verde" - Informativo da Associação Vitor Meirelles - Ano 1. N1 - Maio/Jun de 2001 Original 2001

31 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N120 - Novembro/2001 Original 2001

32 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N121 - Novembro/2001 Original 2001

34 Informativo Informativo "Ô Catarina" - Fundação Catarinense de Cultura - N 50 - Nov/Dez de 2001 Original 2001

25 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N116 - set/2001 Original 2001

26 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 6. N117 - set/2001 Original 2001

37 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 7. N131 - Abril/2002 Original 2002

41 Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 7. N130 - Abril de 2002 Original 2002

PASTA 3 - INFORMATIVOS



33 Informativo Informativo "Cultura Hoje" - Informativo do Ministerio da Cultura - Ano 7. N127 - Fevereiro/2002 Original 2002

38 Informativo Boletim Boletim da Associação de Amigos do Museu Histórico de Santa Catarina - N 1 - Janeiro de 2002 Original 2002

39 Informativo Boletim Boletim do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina -Ano IV - N 46/47 - Jan/Fev de 2002 Original 2002

36 Informativo Boletim Boletim informativo do arquivo público de Santa Catarina. Ano XI N38 Jan/Mar de 2002 Original 2002



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Lei Lei Estadual Lei n° 111. 01/10/1894. Denomina a capital do Estado
Cópia de documento escrito 

à mão

*Manteve-se a organização 

anterior

2 Lei Lei Estadual Lei nº 5476. 04/10/1978. Cria na capital do estado, o Museu Histórico de SC Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

3 Lei  Lei Federal Lei nº 7287. 18/12/1984. Dispõe sobre a regulamentação da profissão de museólogo Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

4 Lei Decreto Decreto nº 91775. 15/10/1985.Regulamenta a lei 7287 sobre a profissão do historiador Recorte de jornal
*Manteve-se a organização 

anterior

5 Lei Lei Estadual Lei nº 126. 15/08/1895. Estabelece as armas e a Bandeira do Estado Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

6 Lei Lei Estadual Lei nº 166. 28/09/1895. Cria no ponto mais conveniente do Estado uma estação Agronômica e de Veterinária Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

7 Lei Lei Estadual Lei nº 19. 30/11/1935. Reconhece a faculdade de Direito de Santa Catarina como instituição Estadual Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

8 Lei Projeto de lei Projeto de lei para instituição do MHSC Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

9 Lei Lei Estadual Lei nº 5846. 22/10/1980. Dispoe da proteção do patrimonio cultural do Estado e da outras providências Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

10 Lei Lei Estadual Lei nº 5512. 20/02/1979. Dá denominação ao Palácio dos despachos em Florianópolis Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

11 Lei Lei Estadual Lei nº 259. 22/09/1897. Estabelece os limites do município de Imarui copia de doc escrito a mao
*Manteve-se a organização 

anterior

12 Lei Decreto Decreto nº 3604. 23/12/1998.    -   DOCUMENTO AUSENTE Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

13 Lei Lei Federal Lei nº 8159. 08/01/1991. Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

14 Lei Decreto Decreto nº 2942. 18/01/1999 Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

15 Lei Lei Estadual Lei nº 9747. 26/11/1994 Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

16 Lei Decreto Decreto nº 2182. 20/03/1997 Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

17 Lei Resolução Resolução n° 08, de 20 de maio de 1997 Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

18 Ata Modelo de ata Modelo de ata de eliminação de documentos publicos Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

19 Normas Tabela Instruções normativas publicadas no Diário oficial do estado de SC nº 14283 de 20 de setembro de 1991. Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

20 Normas
Principios basicos de orientação para os membros da comissão de preparo de listas para eliminação e 

encarregados de as utilizar
Cópia (Xerox) / Impressão

*Manteve-se a organização 

anterior

21 Normas Tabela Levantamento para elaboração da tabela de temporalidade Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

PASTA 04 - LEIS



22 Lei Resolução / Tabela Resolução nº 04, de 28 de março de 1996 (tabela de temporalidade) Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

23 Referências
Referências 

bibliográficas
Referencias bibliográficas de documentos eletronicos Cópia (Xerox) / Impressão

*Manteve-se a organização 

anterior

24 Cronologia Leis e Decretos Leis e decretos da criação do MHSC Digitado
*Manteve-se a organização 

anterior

25 Lei Estatuto Estatuto da Fundação Catarinense de Cultura Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

26 Lei Decreto Decreto nº 3.604 de 23 de dezembro de 1998  (Sistema Estadual de Incentivo à Cultura) Cópia (Xerox) / Impressão
*Manteve-se a organização 

anterior

27 Lei Decreto Decreto nº 2134. 24/10/1997. Regulamenta a lei nº 8159 que dispõe sobre a categoria dos documentos publicos 

sigilosos e o acesso a eles, e da outras providencias
Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização 

anterior



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Texto Datilografado Texto sobre o Hospital Colônia de Santana. Sem data e autoria. Trata da fundação do hospital e sua estrutura. Original 1

2 Imagens Fotos Fotos da Colônia Santana, aparentemente publicadas em um catálogo com fotos de Instituições de Saúde do Estado. Cópia 2

3 Jornal Reportagem
Jornal O Estado 08/12/2008. Assunto: Memória. Seção: Cultura. Título: Hospital de Caridade exibe acervo histórico. Repórter: Zeni Rates. 

Fotos: Danísio Silva e Claudio Silva da Silva. Página de jornal colada ao suporte de folha sulfite tamanho A4.
Original 3

4 Jornal Reportagem
Jornal Diário Catarinense. 26/09/1986. Seção: Turismo. Assunto: Memória - Florianópolis: restauração. Título: Restauração descobre pintura 

de 236 anos. Repórter: Dinah Lopes. Fotos: Arquivo René Cabrales/ DC e Suzete Sandin/ DC.
Original 4

5 Impresso Catálogo
Catálogo de fotos e ilustrações sobre a primeira casa do governo. O documento de dez páginas reúne ilustrações do século XVIII até fotos 

da residência atual. Sem data e autor.
Original 5

6 Diversos Coletânea

Sob a descrição "cartazes" foram agrupados os seguintes documentos: cópia de ilustração possivelmente dos séculos XVI a XVIII de Santa 

Catarina, sem referência da obra na qual a ilustração fora publicada, seu autor ou data; cópia das páginas 144 e 145 de um livro sem 

referência, nas quais temos uma parte do texto que discorre sobre  o Palácio Cruz e Souza (144) e uma foto do mesmo em 1978, outra em 

1979 e uma terceira sem data; cópia de páginas sem numeração de um livro não referenciado, na qual temos uma foto sem data do Palácio 

Cruz e Souza, uma gravura da Expedição de La Pérouse (século XVII) mostrando a casa do governo de Santa Catarina; cópia da página 44 

de livro sem referência, na qual consta a ilustração "Evolução da Catedral" de Aldo Beck e a recém descrita gravura da expedição de La 

Pérouse; cópia da página 88 de livro sem referência na qual consta a reprodução da aquarela da Ilha de Santa Catarina, de Loris Choris e 

ainda a "Vista da Cidade de Desterro", de Fisher, 1819; cópia da página 44 de livro sem referência com a reprodução das ilustrações "Início 

de Florianópolis" e "Capela de Florianópolis" ambas de Aldo Becker; cópia de uma foto da sala de jantar do Palácio Cruz e Souza, sem 

referência;  cópia de uma foto de sala interna não identificada do Palácio Cruz e Souza, sem referências; outra cópia de uma foto de sala 

interna não identificada do Palácio Cruz e Souza, sem referência; cópia de uma foto da fachada externa possivelmente do início do século 

XX; outra cópia de uma foto da fachada externa possivelmente do início do século XX; original de um pequeno bilhete, com letra ilegível do 

ano de 1935; cópia impressa em suporte de foto do cartaz de propaganda da Alfaiataria Líder, sem data; cópia impressa em suporte de foto 

do cartaz da Atlantic Gasolina Motor Oil Lubrificação, sem data; original da página do Correio do Povo de Jaraguá do Sul, dezembro de 1999, 

reportagem sobre a Malwee com fotos de equipamentos; cópia impressa em suporte de foto do cartaz de propaganda da Joalheria Grillo, 

sem data;  cópia impressa em suporte de foto do cartaz de propaganda do Sabonete Gessy; cópia impressa em suporte de foto do cartaz de 

propaganda do Cine Odeon, filme: "Aconteceu em Havana" com Carmem Miranda; cópia da capa da Revista Sul do Círculo de Arte 

Moderna.

Diversos 6

7 Jornal Reportagem Jornal O Jornal 05/03/1942. Reportagem sobre o batizado do Avião Victor Konder que aconteceu no Campo de Marte, São Paulo. Original 7

PASTA 5 - MEMÓRIAS



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Documento Relação ACERVO: Relação acervo do MHSC (ex: mesa, cadeira, etc) Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização anterior

2 Documento Relação Relação de objetos expostos no salão vermelho e sala ao lado Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização anterior

3 Documento Relação Levantamento do acervo em exposição permanente Cópia (Xerox) / Impressão *Manteve-se a organização anterior

PASTA 6 - MHSC ACERVO



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Jornal O Estado/ 19.04.87/ pág. 08/ Título: Desleixo 

Reclama-se dos funcionários dos serviços-gerais que pareciam não agir com o devido cuidado com as peças e móveis do museu.
Original 19/04/1987

2
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

O Estado/ 26.06.87/ sem número de página. Título: Pequeno problema

Se refere a uma crítica feita aos funcionários do museu que não utilizam as pantufas enquanto que os visitantes são obrigados a fazê-lo.

Original 26/06/1987

3
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Diário Catarinense/ 14.07.87/ sem número de página. Título: Negativo 

Crítica ao mau comportamento de visitantes. 

Original 14/07/1987

4
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

O Estado/ 22.06.88/ sem número de página. Título/Repórter: Cena de Cera/Beto Stodieck 

Crítica irônica sobre a restauração do prédio e uma suposta falta de objetos sobre os móveis, que  deixaria o museu sem vida. Como sugestão 

o colunista aponta a adoção de bonecos de cera com personagens da História do museu e até sugere, ironicamente, que se faça um do 

governador em exercício, Antônio Carlos Konder Reis.

Original 22/06/1988

5
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Diário Catarinense/ 11.10.89/ página 03/ Seção Variedades. Título/ Repórter: Deve Mudar/ Cacau Menezes                                                                                                                                                         

Crítica ao fechamento do museu nas segundas-feiras.
Original 11/10/1989

6
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Jornal O Estado/ 12.10.89/ página 17/ Seção Lazer. Título/Repórter: Fechado pro Feriado/ Beto Stodieck

Se refere ao fechamento do museu nos feriados.

Original 12/10/1989

7
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Jornal O Estado/ Cidade de Florianópolis/ 21.06.90/ pág. 15/ Seção Miro. Título: Jogando Limpo

Crítica a parcela da população que reclama do preço cobrado pelo ingresso no museu.

Original 21/06/1990

8
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Jornal Diário Catarinense/ 20.11.90/ sem número de página/ Seção Opinião. Título: Museu 

Crítica positiva de socióloga paulistana sobre o trabalho e o atendimento do museu.

Original 20/11/1990

9
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

O Estado/ Cidade de Florianópolis/ 04.07.00/ pág. 14/ Seção Variedades/ Título: Me desagradas!

Estragos nos ladrilhos em frente ao MHSC

Original 4/7/2000

10
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

“O Estado” Jovem/ Data: 29 a 30.07.00/ página 04/ Seção Paulo Studieck/ Assunto: Palácio Cruz e Souza.Crítica sobre a má conservação da 

fachada.
Original 29 e 39/07/2000

11
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Diário Catarinense/ Cidade de Florianópolis/ 30.04.00/ pág. 03/ Seção Variedades. Título/Repórter: Cuidado/Juliana Wosgraus. Crítica sobre a 

má conservação da pintura.
Original 30/04/2000

12
Arquivo de 

Recortes
Clipagem

Diário Catarinense/ Sexta-feira 03.08.01/pág. 08/ Seção Variedades. Título/Repórter: Cultura em reforma/ Rafaela Giordano/ Editor: Dova 

Rezende, Subeditor: Valéria Rovoire. (Sem ficha, página na íntegra)

Crítica sobre atrasos na reforma e restauração do prédio do museu.

Original 3/8/2001

PASTA 7 - MHSC CRÍTICAS 



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO Forma ORGANIZAÇÃO

1 Jornal
Jornal de circulação 

estadual

Reportagem do Diário Catarinense, de 20\11\1986, intitulada "Um dia Nacional de participação da cor Consciente Brasileira", e sub-

título "Reggae, afoxé e Debates de Negritude".
Original 1986

2 Jornal
Jornal de circulação 

nacional
Edição completa nº 12 do jornal "Negô", Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado. Maio de 1987. Original 1987

3 Jornal
Jornal de circulação 

estadual

3 Notícias do Jornal O Estado, de 8 de Agosto de 1987, intitulada "Comissão resgatará cultura negra", sobre a implantaçãoi da 

"Comissão conultiva para o resgate da Cultura Negra"; Notícia do mesmo dia, jonal A Notícia, intitulada "Resgate da Cultura 

Negra""; Notícia do mesmo dia, jornal não identificado, intitulada "Cultura Negra: começa o trabalho de resgate".

Cópia 1987

4 Jornal
Jornal de circulação 

nacional

Reportagem do Jornal do Brasil, de 1º de Agosto de 1987, intitulada "Os Porões da Escravidão". Fala sobre o livro "Fluxo e Refluxo 

do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos - dos séculos XVII a XIX", de Pierre Verger.
Original 1987

5 Jornal
Jornal circulação 

Estadual

Notícia do Jornal Santa Catarina de 19\11\1987, página 9, intitulada "Negros se reúnem e pedem o fim da Discrimnação". Trata 

sobre a "semana afro-catarinense", que estava ocorrendo no período.
Original 1987

6 Texto Texto Texto escrito por Sílvio Galvão de Queirós, intitulado "Escravidão: um texto, várias leituras". Data de 1988, Florianópolis. Datilografado - cópia 1988

7 entrevista
transcrição e diário de 

campo

Entrevistas feitas na Colônia Santa Tereza, com Frei Ático e a Senhora Marcola, filha do negro escravo Marcos Manoel Vieira, o 

"Tio Marcos", no dia 18\03\1988, por Zulmar Carpes, Silvio Galvão de Queirós e Carla Alves
Datilografado - original 1988

8 Jornal
Jornal de circulação 

estadual
Notícia do Diário Catarinense, de 7 de Abril de 1988, intitulada "Vó Zunina completa 114 anos". Original 1988

9 Jornal
Jornal de circulação 

estadual

Suplemento especial do Jornal Diário de Santa Catarina, de 13 de Maio de 1988, intitulado "Cem Anos de uma Cidadania 

Imcompleta".
Original 1988

10 Jornal
Jornal de Circulação 

Municipal

Edição Especial Centenário da Abolição do Jornal da Cidade, de Maio de 1988. Notícia de capa intitulada "Negros em Santa 

Catarina: Desinformação e Farsa"
Original 1988

11 Jornal
Jornal de Circulação 

Nacional
Edição nº 2 do jornal "Maioria Falante", de Abril\Maio de 1997. Original 1997

12 Texto Texto
Texto escrito por Silvio Galvão de Queirós, intitulado "Escravidão - abolição - resistência - religião". Sem data. Algumas correções 

feitas à mão.
Datilografado - cópia Sem data

13 Jornal
Jornal de Circulação 

não identificada
Reportagem de jornal e data não identificados, intitulada "Abolilção ou Descarte?" Original Sem data

14 Texto Texto Texto sem autoria e data intitulado "A Criança Negra e a Educação". Datilografado - cópia Sem data

15 texto Revisão Bibliográfica Revisão Bibliográfica sem autoria de textos sobre negros, escravidão e abolição. Datilografado - original Sem data

PASTA 8 - NEGROS/ESCRAVIDÃO



Pasta 9 – Nomes Catarinenses 

Nº Espécie Tipo Descrição Forma Organização 
Ordem 

alfabética 

1  
Jornal 

Circulação 
Estadual 

Notícia do Diário Catarinense de 16\0\1987, sobre a vida de Cesário Braz. Título da Notícia: 
“Revolução Federalista na vida de um escritor.” 

colagem de 
jornal - Original 

 
C 

 
2 

 
Texto 

 
Biografia 

Biografia de Conselheiro Mafra. Consta somente uma folha (páginas 54 e 55) de algum 
texto não identificado, o que pressupõe que foi tirado de algum livro. O texto está 

inacabado, deveria continuar nas páginas seguintes. Sem data. 

 
cópia 

 
C 

3  
Texto 

 

 
Discurso 

Discurso pronunciado no Palácio Cruz e Souza pelo orador do IHGSC, Paschoal Apóstolo 
Pítsica, na sessão de 8 de Maio de 1987, em homenagem aos 80 anos de falecimento de 

Conselheiro Mafra. 
cópia 

datilografado 

 
C 

 
4 

 
Jornal 

 
Circulação 
Estadual 

 
Notícia do Diário catarinense de 01\02\1987, sobre a vida de Domingos Fossari. Título da 

notícia: “O Pintor da Rainha das Plantas Catarinenses”. 

colagem de 
jornal – 
Original 

 
D 

5 Texto Biografia Biografia de Eduardo Dias, escrito por representante não identificado do órgão “Indicador 
Catarinense das Artes Plásticas”, da FCC, 1988. 

cópia 
datilografado 

E 

6  
Texto 

 
Biografia 

Biografia de Francisco Dias Velho. Uma única folha. Na parte de baixo da folha consta a 
observação: “Manoel para exposição junto ao quadro de Dias Velho. Ano 2000”. Sem 

autoria. Impresso 

 
F 

7  
 

Texto 

 
 

Biografia e 
Discurso 

A Primeira folha é uma breve biografia de Francisco Dias Velho, extraída da obra “História 
de SC, de Oswaldo Rodrigues Cabral. As folhas restantes são um discurso proferido pelo 

orador do IHGSC na época, Paschoal Apóstolo Pítsica, no Palácio Cruz e Souza, em 13 de 
Março, na sessão de abertura dos trabalhos relativos ao exercício de 1987. O discurso fala 

sobre o “tricentenário da morte de Dias Velho”. 
Datilografado 

original 

 
 

F 

8 Texto Biografia Biografia de Hassis, escrita por Hiedy de Assis Corrêa, do órgão “Indicador Catarinense de 
Artes Plásticas”, da FCC. Escrito em 1988. 

Datilografado 
original 

H 

9 Texto Biografia Biografia de Jayro Schmidt, escrita por autor não identificado do órgãos “Indicador 
Catarineses de Artes Plásticas”, da FCC. Escrito em 1988. 

Datilografado 
original 

J 

10 Jornal Circulação Notícia do jornal O Estado, de 06\07\1981, que fala sobre o surgimento da Imprensa no colagem de J 



Estadual Brasil. Notícia com o título: “A Imprensa e a História”. Como sub-título há uma biografia de 
Jerônimo Coelho, sob o título : “Ligeira Notícia sobre a vida e a obra de Jerônimo Coelho”. 

jornal - Original 

 
11 

 
panfleto 

 
Informativo 
Biográfico 

“Dados Biográficos” de Jerônimo Coelho. A capa do documento contrém seu nome e como 
subtítulo: “Fundador da Imprensa e Maçonaria Catarinense”. Impresso em Laguna, em 

Julho de 1981, assinado por Mario J. Remor, prefeito daquele município. 

Impresso – 
Original    

            

 
J 

 
12 

Texto  
Biografia 

Biografia de Jerônimo Coelho. O documento contém como título e subtítulo: “Eu vos abro o 
santuário da Imprensa”. Sem data. 

Datilografado 
original 

J 

13 Texto Biografia Biografia de João Maria de Agostini, extraído da obra “História de Santa Catarina”, de 
Oswaldo Rodrigues Cabral. 1970. 

Datilogiafado 
original 

J 

14  
Texto 

 
Biografia 

Cronológica 

Biografia cronológica de José Boiteux, manuscrito em A4, frente e verso. Texto extraído da 
obra de Jali Meirinho e Theobaldo Costa Jamunda, “nomes que ajudaram a fazer SC”. 

Florianópolis, Editora EDEME, Sem data. Páginas 68-71. 

Manuscrito – 
Original 

 

J 

15  
 

Texto 

 
 

Biografia 
Cronológica 

A primeira parte do documento é réplica do anterior. Biografia cronológica de José Boiteux, 
manuscrito em A4, frente e verso. Texto extraído da obra de Jali Meirinho e Theobaldo 
Costa Jamunda, “nomes que ajudaram a fazer SC”. Florianópolis, Editora EDEME, Sem 

data. Páginas 68-71. A segunda parte do documento é também biografia de Boiteux, 
extraído do livro “Nossa Senhora do Desterro”, de Oswaldo Rodrigues Cabral, editora 

Lunardelli, 1979, páginas 78 e 79. 

Manuscrito – 
Original 

 
 
 

J 

16 Texto Biografia 
Biografia de José Boiteux. Sem data. Sem autoria. 

Datilografado 
original 

J 

17  
Coletânea 

Biografia e 
fragmentos 

da obra 

Publicação intitulada “Lindolf Bell: estudo biobibliográfico – antologia”. Coordenação de 
Silvério de Souza e Flávio José Cardozo. FCC, 1980. 24 páginas. O documento é uma 

série de entrevistas, notícias e textos sobre a vida e obra de Lindolf Bell. 

Cópia 
 
 

L 

18  
Jornal 

 
Circulação 
Estadual  

Impresso do Jornal de Santa Catarina de Julho de 94, sob o título “Suplemento especial: 
Catequese poética, 30 anos”. É uma homenagem do jornal com textos sobre  Lindolf Bell, 

com homenagens de empresas e lojas catarinenses. 

 
cópia 

L 

19 Texto Biografia Biografia de Lucas A. Boiteux. Uma página de Xerox extraída de algum texto. Sem autor. 
Sem data. 

Cópia 
 

L 

20 Curriculum 
e cartão 

Curriculum 
Vitae e 

cartão de 
natal 

Curriculum vitae de Maliverni Filho. Sem data. Consta um cartão de natal com uma 
pequena biografia de Maliverni Filho, datado de 1979. 

 

Impresso 
original 

 

 
M 

21 panfleto Informativo Biografia de Martinho de Haro. Sem data Panfleto M 



Biográfico impresso - 
Original 

22 panfleto Informativo 
Biográfico Biografia de Martinho de Haro. Sem data 

 

Panfleto 
impresso - 

Original 

M 

23 Texto Biografia Biografia de Martinho de Haro. Escrito por autor não identificado do órgão “Indicador 
Catarinense de Artes Plásticas”, da FCC, 1988. 

Datilografado 
original 

M 

24 Texto Biografia Biografia de Nereu de Oliveira Ramos, escrito pelo Professro Carlos Humberto Corrêa. Sem 
data. 

Datilografado 
original 

N 

25 Jornal Circulação 
Estadual 

Notícia sobre o Principe de Joiville, de 24 de Julho de 1998, do Jornal A Notícia, sob o 
título: “Uma carta do Princípe de Joiville”. 

cópia de Jornal 
 

P 

26  
Texto 

 
Biografia 

Biografia do Príncipe de Joiville, extraído do livro “Povoamento – Imigração e Colonização: 
a fundação de Blumenau e Joinville”, de Adolfo Bernardo Schneider. Sem paginação. 1983 

Datilografado 
original 

 

P 

27 Texto Biografia Biografia do Príncipe de Joiville. Sem autoria. Sem data cópia 
datilografado 

P 

28 Texto Biografia Biografia de Suely Benuschi. Escrito por representante não identificado do órgão “Indicador 
Catarinense de Artes Plásticas”, da FCC, 1988. 

Datilografado 
original 

S 

29 Jornal Circulação 
Não 

identificada 

Biografia de Virgílio Varzea. Jornal e data não identificados. Notícia sob o título: “Filho da 
Ilha de Santa Catarina que como romancista melhor a retratou”. Colagem de 

Jornal 

V 

30 Jornal Circulação 
Estadual 

Biografia de Vitor Meirelles. Jornal Diário catarinense de 22\02\1987. Página 11. Colagem de 
Jornal 

V 

31 Jornal Circulação 
Estadual 

Biografia de Vitor Meirelles. Diário Catarinense de 22\02\1987. Título: “Detetive das Telas”. Colagem de 
Jornal 

V 

32  
Texto 

 
Biografia 

Biografia de Vitor Meirelles extraída do livro “Nomes que ajudaram a fazer Santa Catarina”, 
de Jali Meirinho e Theobaldo Costa Jamundá. Florianópolis, Editora EDEME. Sem data. 

Datilografado 
Original 

 

V 

33  
texto e 
jornal 

Biografia 
Cronológica 
e Jornal de 
Circulção 
Estadual 

Biograifia cronológica manuscrita de Vitor Meirelles, extraída das obras: “Nossa Senhora do 
Desterro”, de Oswaldo Rodrigues Cabral, Florianópolis, Editora Lunardelli, 1979. Páginas 
78 e 79; e “Nomes que ajudaram a fazer Santa Catarina”, de Jali Meirinho e Theobaldo 
Costa Jamunda. Florianópolis, Editora EDEME. Sem data. Páginas 39 – 41. Páginas do 

Jornal Diário Catarinense, falando sobre Victor Meirelles 

Manuscrito 
original \ folha 

de jornal 
original                  

 
V 



 

 
34 

 
Jornal 

 
Circulação 
Municipal 

Folha do Jornal Ancapital, de 23\03\1998. Coluna especial com as biografias de Fernando 
Machado e Conselheiro Mafra. 

página de 
jornal – original 

 
Anexo 

 

35 
 
 

Jornal 
 
 

Circulação 
Minucipal 

 

Folha do Jornal Ancapital, de 23\03\1998. Coluna especial com as biografias de Alvares de 
Carvalho e Vitor Meirelles. 

 
página de 

jornal - original Anexo 

36 
 
 

Jornal 
 
 

Circulação 
Minucipal 

 

Folha do Jornal Ancapital, de 23\03\1998. Coluna especial com as biografias de Antonieta 
de Barros e Nego Querido. 

 

 
página de 

jornal - original Anexo 

37 
 

Jornal 
 

Circulação 
Minucipal 

 

Folha do Jornal Ancapital, de 23\03\1998. Coluna especial com as biografias  de Mauro 
Ramos, Crispin Mira, Cruz e Souza e Delmira Silveira 

 

 
página de 

jornal - original Anexo 

38 
 

Jornal 
 

Circulação 
Minucipal 

 

Folha do Jornal Ancapital, de 23\03\1998. Coluna especial com as biografias  de Dias Velho 
e Joana de Gusmão 

 

 
página de 

jornal - original Anexo 

39 Jornal 
Circulação 
Estadual 

Reportagem do Diário Catarinense, de 1º de Novembro 1996, sobre os nomes catarinenses 
e a História do Estado. No verso da página, biografia de Adolfo Boss Junior. 

página de 
jornal - original Anexo 



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Planta Planta Baixa Planta Baixa do projeto de cafeteria. Cinco páginas em folha tipo "papel manteiga". Sem data. Engenheiro Carlos Boccacio. Original 1

2 Planta Planta Baixa Planta do Projeto de cafeteria no pavimento térreo, área externa. Sem data.Engenheiro Carlos Boccacio. Original 1a

3 Planta Planta Baixa Proposta de cafeteria, na área externa do museu. junho de 1993. Arquiteto Luiz Pasquali. Original 2

4 Planta Planta Baixa Proposta de cafeteria, na área interna. Arquiteto Luiz Pasquali Almeida. junho de 1993. Original 3

5 Planta Perspectiva Perspectiva da cafeteria. Arquiteto Luiz Pasquali Almeida. junho de 1993. Original 4

6 Planta Planta Baixa Planta "Estudo para cafeteria". Original 5

7 Planta Planta Baixa Planta - Instalações elétricas, tomadas e comunicações do pavimento superior. Engenheiro Akiro Motanaga. Original 6

8 Planta Planta Baixa
Planta Baixa de Pavimento do Edifício Berenhauser. Engenheiro Civil Mecânico Elétrico Marcos Stiefelmann. Desenho: Enrique e Rosa. 

22 de marçi de 1977.
Original 7

9 Planta Planta Baixa Planta Baixa do Pavimento Térreo Original 8

10 Planta Planta Baixa
Planta Baixa do Pavimento Superior - Posição de Passagem do Dreno da Calha Externa para a Calha Interna. Arquiteto Edeval Bol-Anho 

CREA - 16017
Original 9

11 Planta Planta Baixa Planta Baixa do "Palácio dos Despachos". 1960. O documento foi alterado com caneta tipo marca-texto e esfereográfica. Original 10

12 Planta Planta Baixa Planta da Sala de Montagem. Original 11

PASTA 10 - PLANTAS



Nº ESPÉCIE TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Livro Especializado Livro: A Arte Popular em Portugal. M. M. Calvet de Magalhães. Não consta referência bibliográfica ou data. Cópia A

2 Impressos Projeto de Pesquisa
Proposta de Pesquisa: A renda de bilro na Ilha de Santa Catarina, sua origem e características. Coordenador: Valério Carioni. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Museu Universitário. Projeto EX 054/86
Original A

3 Relatório
Trechos de livros e 

revistas especializados 

Livro: As Artes Decorativas. Maria Clementina Carneiro de Moura. P.299 a 354. Não consta referência bibliográfica ou data. Livro: 

Cinque secoli di merletti europpei: I capolavori. Consorzio Merletti di Burano. P.331 a 337.1984. Revista: O Ocidente: Revista Ilustrada 

de Potugal e do Estrangeiro. Nº 909. 30/03/1904. 3 páginas avulsas. Revista: Panorama: Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Edição 

do Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo. Nº 27. 1946. Volume 5. 8 páginas avulsas. Revista: Panorama: 

Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Nº 2. IV Série. 06/1962. 6 páginas avulsas. Revista: Periódico de origem italiana. Segmento: 

bordados. 11 páginas avulsas.    

Cópia A (C;O;R)

4 Relatório    Relatório de Pesquisa
Pesquisa: O Crivo e a Renda em Santa Catarina. Vera Lúcia Dalsasso de Ricardo e Valério Carioni. Sem referência bibliográfica e data. 

13 páginas.
Original O

5 Relatório Relatório de Pesquisa
Pesquisa: Receitas de sortilégios relacionados com as festas de junho: recolhidas na Ilha de Santa Catarina. Sem referência 

bibliográfica e data. 10 páginas.
Original R

6 Relatório Relatório de Pesquisa Rendas da Ilha de Santa Catarina. Sem referência Bibliográfica e data. 2 páginas. Original R

PASTA 11 - RENDAS DA ILHA



Nº ESPÉCIE FORMA TIPO DESCRIÇÃO FORMA ORGANIZAÇÃO

1 Livro Cópia
Narrativa 

Histórica

Obra de David Cordeiro - “O Paraná e a Revolução Federalista” - pág. 42 a 259 (Cap. IV

ao XXIV) - Sem referência bibliográfica completa - em estado de relativa má conservação.
Cópia  Final do XIX

2 Jornal Original
Caderno 

Especial

Caderno Especial do Diário Catarinense - 40 anos da morte de Getúlio Vargas -

24.08.1994 - 10 páginas

Reportagens:

“Desespero leva ao suicídio” - Repórter Getúlio Alencar

“Maneco Vargas desfaz mistérios” - Repórter Chico Otávio

“Compromisso de Vargas levado a diante em Balneário Camburiú" - Matéria com o apoio da Prefeitura 

de Balneário

Camburiú

“Trajetória política marca a história do país” - Não assinada

“Livro retrataria Estado Novo” - Repórter Ricardo Lessa

“„Olga‟, retrato de uma época” - Repórter Nelson Lorenz

Original 1930 a 1950

PASTA 12 - REVOLUÇÃO FEDERALISTA
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