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Este resumo faz parte de uma pesquisa desenvolvida no período da bolsa de pesquisa PIBIC/CNPq, 

(intitulada “Ecos de Memória de uma escola centenária” realizada no período de julho de 2017 a 

julho de 2018. O objetivo foi construir a memória referente ao patrimônio histórico cultural dos 

anos 1918 a 1970 da Escola de Educação Básica Jeronimo Coelho em Laguna. Trata-se de uma 

pesquisa documental de cunho historiográfico, com metodologia de pesquisa participativa. Os 

estudos de Borges (2005), Le Goff(2013) e Pierre Nora (1993) traçaram a compreensão entre 

memória e história. A E.E.B. Jerônimo Coelho é uma instituição da Rede Estadual de Ensino, que 

representa um patrimônio histórico e cultural do município ao longo de seus 104 anos de história, 

destacando-se por ser um dos sete primeiros Grupos Escolares do Estado de Santa Catarina. Essa 

escola é considerada um lugar de memória e de grande importância na História da Educação do 

Estado. A instituição desde 2011 recebia o subprojeto do PIBID e estágios supervisionados dos 

alunos da área de pedagogia a distância da UDESC. A parceria entre a universidade e a escola 

viabilizou a realização de projetos de extensão, ensino e pesquisa. Através dessa aproximação, foi 

possivel a localização de álbuns fotográficos e quadros de fotografias de formatura entre outros 

documentos que guardam vestígios da prática de uma cultura escolar centenária. Os documentos 

foram encontrados aleatoriamente por pibidianos e professoras que atuavam como supervisoras do 

PIBID, e são de fontes documentais para essa pesquisa. Para a elaboração do estudo sobre memória 

cultural escolar e sua guarda o acervo encontrado precisou passar por um período de higienização, 

organização e digitalização, que foram iniciados na etapa anterior a pesquisa. O material 

encontrado estava disposto inapropriadamente em uma sala fornecida pela escola e com o intuito 

de garantir a conservação preventiva do material e manuseio correto deste, foram feitos estudos 

bibliográficos sobre museologia e realizada a organização e higienização da sala, que foram 

adequadas as condições financeiras da escola. A sala, usada por anos como sala do diretor tornou-

se uma Sala de Memórias. Através da higienização diagnosticou-se quadros e documentos com 

ataques de insetos xilófagos, que foram separados para salvaguardar o restante do acervo. A sala 

foi aberta à visitação da comunidade e dos alunos da escola, tornando-se um lugar de memória 

coletiva, capaz de causar impacto na memória cultural entre as diferentes gerações e na educação. 

O relato de ex-alunos sobre fotos e objetos existentes na sala, mostrou a importância de espaços de 

memórias dentro do âmbito escolar e como o patrimônio material junto ao imaterial trás o 

sentimento de pertencimento ao local. No final de 2017 foi previsto a implantação de uma escola 

militar no Colégio, e com o seu fechamento foi realizado o esvaziamento da Sala de Memórias. 

Para garantir o transporte do acervo, adaptou-se métodos de conservação alternativos para o 

embalsamento do conteúdo, além da realização do inventário da sala, que totalizou 83 itens, como 

quadros, móveis, álbuns de fotografia, placas comemorativas e livros dos registros escolares. O 

fechamento da escola foi outro fator para análise sobre a memorial cultural escolar da instituição, 

pois, mesmo sem a existência da sala de memórias, que foi elaborada para contribuir na guarda e 
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preservação de um patrimônio histórico-cultural e na construção da memória escolar, sua 

arquitetura simbólica e material e  importância como grupo escolar de Santa Catarina já refletia e 

expressava as experiências de uma sociedade. Sendo assim, pode-se concluir que a memória 

cultural escolar da instituição esteve presente desde a sua arquitetura até os vestígios de memórias 

documentais encontrados. E como Le Goff citou, “A memória, na qual cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”. (2013, p. 471). 

Dessa  forma, mesmo após o fechamento da escolar, e consequentemente da sala de memórias a 

memória cultural construida servirá como libetação da historia e memória da instituição. 
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