
EXPOSIÇÕES ITINERANTES
CEOM /UNOCHAPECÓ



AMOR À MODA ANTIGA

Tem  como  mote  centra l  a  his tór ia  dos  

casamentos  de  1900  a  1970,  de  suje i tos  que  

f i xaram  res idência  na  reg ião  Oeste  

Catar inense.  São  representados  casamentos  

rea l izados  em  diversas  cidades  do  Rio  

Grande  do  Sul ,  donde  os  noivos  migraram,  

além  de  cer imônias  ocorr idas  nas  cidades  

catar inenses .  Composta  por  22  ampl iações  

em  PVC  nas  dimensões  1,00  x  0,75m  +  um  

painel  fo tográf ico  de  1,00  x  1,40m   +  l iv ro  de  

v is i tas  +  rote i ro  de  at iv idades  para  

professores .  



CHAPECÓ – TRANSFORMAÇÕES URBANAS
Ampliações fotográficas da paisagem urbana da região central de Chapecó desde 

a década de 30 até meados do século XXI, num total de 16 painéis em PVC nas 

dimensões aproximadas de 70cmX90cm. Permite uma leitura do processo de 

urbanização e industrialização da cidade, entre outras possibilidades, retratando 

Chapecó em diferentes épocas, de diferentes ângulos. Fotos coloridas que 

indicam sua pouca idade. Fotos preto e branco um tanto apagadas pelo tempo. 

Fotos em tons de sépia, denunciando o registro de outro século. São imagens que 

nos mostram as várias faces de uma mesma cidade, marcadas pelo tempo e pela 

ação constante dos grupos humanos que vivem e convivem nesse espaço.  



VELHO XAPECÓ: O SERTÃO DESCONHECIDO
O Sertão é, a rigor, o espaço do abstrato, do distante, o lugar da aventura, do risco. É 

também um espaço de população desconhecida, habitado por um imaginário repleto de 

significados e contrastes em relação à civilização. No oeste catarinense de princípios do 

século XX, falar de sertão abarca todas essas representações e faz dessa uma região à 

qual se lançam os aventureiros, os corajosos, os desbravadores. Desbravar! Povoar! 

Colonizar! Palavras de ordem nas primeiras décadas, contrapondo-se, por vezes de 

forma violenta, aos modos de vida dos habitantes do sertão. Mais que contar uma 

história factual, essa exposição pretende trazer à tona as muitas possibilidades de se 

contar uma mesma história. É composta por 20 banners nas dimensões 90x120cm.   



EVIDENTEMENTE COM A CHAPECOENSE
Composta  por  09  painéis  com  ampl iações  fo tográf icas  nas  

dimensões  de  0,50mx0,70m,  a  mostra  apresenta ,  at ravés  de  

imagens ,  momentos  marcantes  da  his tór ia  da  Associação  

Chapecoense  de  Futebol ,  como  comemorações  de  t í tu los  em  

campo  e  na  torc ida ,  os  lances  importantes   e  as  formações  dos  

t imes  mais  lembrados  desde  sua  fundação  em  1973.  



NESSAS ÁGUAS ESCREVI A 
MINHA HISTÓRIA: NARRATIVAS 
DAS MARGENS DO RIO 
URUGUAI NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA UHE FOZ DO 
CHAPECÓ SC/RS

O Rio, as pessoas que vivem e convivem 

com Rio, as cheias, as secas, as balsas, as 

estações, o plantio e a colheita, as 

edificações, a paisagem que agora é 

 saudosa memória. Retratos do vale do 

Uruguai em 16 ampliações em PVC, com 

dimensões de 1,00 X 0,75m + livro de 

visitas 



OCUPAR, RESISTIR, PRODUZIR: O MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA NO OESTE 
CATARINENSE E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Composta  por  20  painéis  em  PVC  com  dimensões  de  0,80m  x  1,00m,  

a  mostra  procura  contar  a  his tór ia  das  lu tas ,  da  v ivência ,  dos  desaf ios  

cot id ianos  e,  especia lmente ,  da  contr ibu ição  do  MST  para  a  

const rução  da  democracia  e  da  cidadania  no  Bras i l  e  no  oeste  

catar inense.  Seu  layout  lembra  a  página  de  um  jo rna l ,  apresentando  

imagens  e  textos ,  abordando  aspectos  como  a  v ida  nos  

acampamentos ,  nos  assentamentos ,  as  lu tas  e  as  conquis tas  do  

movimento .  A  exposição  fo i  f inanciada  pelo  Inst i tu to  Bras i le i ro  de  

Museus  –  Ib ram /Minc.  



AS PISTAS QUE REVELAM O PASSADO: PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO DO OESTE CATARINENSE

A  exposição  consis te  em  oi to  caixas ,  que  apresentam  as  ant igas  cul turas  que  

habi tam  a  região  Oeste  e  uma  répl ica  de  um  s í t io  arqueológico.  São  

abordadas ,  também,  as  prof issões  que  estudam  o  passado  evidenciando  as  

suas  dist inções ,  focos  e  fontes  de  pesquisa  e  jogos  educat ivos  que  v isam  a  

f i xação  do  conteúdo  de  manei ra  lúd ica .  É  composta  por  um  banner  e  oi to  

caixas  com  as  dimensões  de  60cm  x  60cm.  

Disponível  para  agendamento  de  emprést imo  a  par t i r  de  2019.  



ENTRE O ESTRANHAMENTO E A 
FASCINAÇÃO O OESTE CATARINENSE 
PELA LENTE DE FRITZ PLAUMANN

Plaumann é conhecido pelo seu trabalho de 

colecionador, reuniu um dos maiores acervos de 

entomologia conhecidos no Brasil que se 

encontram expostos no Museu Fritz Plaumann 

em Seara (SC). Mas o que poucos sabem é que 

ele atuou também como fotógrafo, deixando uma 

coleção de imagens sobre a natureza do alto 

Uruguai e as transformações que foram 

ocorrendo a partir da colonização. Quando a 

família Plaumann chegou da Alemanha e se 

instalou em meio ao “sertão” no início da década 

de 1920, o trabalho como fotógrafo foi também 

uma forma de sustento para a família.  é 

composta por 21 painéis em PVC, contendo 

dimensões diferentes: os painéis de número 1 e 

21 (primeiro e último) são de 1,40 x 1,00 m e os 

restantes 1,00 x 0,80 m. 



CHAPECÓ DE ONTEM E HOJE: 
IMAGENS DE UMA TRAJETÓRIA 
CENTENÁRIA

Conhecer a história local nós dá melhores condições 

de compreender a história de forma mais ampla, e se 

constitui como um elemento fundamental de exercício de 

cidadania, contribuindo, assim, para entendermos a 

sociedade na qual vivemos. A exposição itinerante 

“Chapecó de ontem e hoje: imagens de uma trajetória 

centenária” foi produzida com a finalidade é estimular 

a reflexão sobre o processo histórico do centenário do 

município de Chapecó, criado em 25 de agosto de 1917. 

Nela são apresentados aspectos da constituição do 

município e as transformações ocorridas ao longo do 

tempo, explorando temas como povoamento, meio 

ambiente, colonização, política, urbanização, economia, 

entre outros. Composta por 20 painéis em PVC, contendo 

 dimensões de 80 x 100 cm. 



COMO ERA ANTES? O PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO PRÉ-COLONIAL DO OESTE 
CATARINENSE.
A  exposição  permanente  local izada  nas  dependências  do  CEOM,  

aborda  aspectos  de  uma  his tór ia  anter ior  à  chegada  dos  

colonizadores  europeus  no  estado  de  Santa  Catar ina :  O  Per íodo  pré -

colonia l ,  bem  como  a  prof issão  que  estuda  estes  vest íg ios :  a  

Arqueologia .  



AGENDAMENTO DE VISITAS

As visitas são gratuitas e duram aproximadamente duas horas; 

Antes da visita é realizada uma explanação  para contextualização e ao final da visita 

são realizadas atividades de fixação; 

Agendamento pelo telefone: 49-33234779 ou pelo e-mail 

alinebert@unochapeco.edu.br; 

O transporte até o CEOM é de responsabilidade do solicitante; 



CONTATOS:
CENTRO DE MEMÓRIA DO OESTE DE SANTA CATARINA - CEOM/Unochapecó 
Rua Líbano 111-D, 2º piso da rodoviária 
89805-510 Chapecó/SC 
Website: http://www.unochapeco.edu.br/ceom 
Email - ceom@unochapeco.edu.br 
Fone: (49) 3323 4779 


