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Em  16 novembro de 1992 iniciam-se as atividades do Museu da Escola Catarinense, 

no antigo prédio que abrigou a Escola Normal Catarinense e a Faculdade de Educação 

e Ciências Humanas da UDESC,  com o objetivo principal consolidar-se como espaço 

educativo não formal, responsável pela preservação do patrimônio cultural catarinense 

ligado à educação.  Criado no interior do Centro de Ciências da Educação da Universidade 

do Estado de Santa Catarina, assim fortalecendo o compromisso e a responsabilidade 

social da instituição de abrigar e contar a história da escola de Santa Catarina.

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

caracterizando-se como centro de apoio à pesquisa científica. Em maio de 2000, o prédio 

foi destinado para a instalação do museu.

CONHEÇA O MUSEU

Cabe ao Museu da Escola Catarinense:

·�Preservar a memória da escola catarinense;

·�Coletar informações e elementos materiais sobre as escolas do Estado;

·�Coordenar as ações de salvaguarda e comunicação do acervo;

·�Oferecer suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas aos seus 

objetivos;

·�Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência ou que lhe forem delegadas.

O museu, ainda em estruturação,  pretende se consolidar, após a definição de seu plano 

museológico e da formação de seu acervo, em um centro de pesquisas sobre a história 

da educação catarinense. O espaço do Museu também é amplo e contempla um centro 

cultural que pode abrigar exposições de artes plásticas e de outras naturezas, cursos, 

apresentações cênicas e  musicais, bem como eventos culturais de forma ampla. 

O Museu da Escola Catarinense integra oficialmente o Sistema Nacional de Museus, o que 

pode ser conferido através de acesso ao site do DEMU-IPHAN.



·�Reunir um acervo, o mais completo 

possível, da cultura material relativa 

à educação em Santa Catarina, 

constituindo o Museu da Escola 

Catarinense.

·�Reunir e organizar elementos 

materiais históricos (Objetivos, 

documentos, livros fotografias), 

sobre a educação de Santa Catarina.

·�Estudar e organizar o museu em 

base nos dados e materiais coletados 

para fins de visita e pesquisa.

OBJETIVOS
·�Consolidar- se com um espaço educativo não-formal, responsável pela preservação 

do patrimônio cultural catarinense ligado a Educação.

·�Consolidar- se enquanto Centro de Pesquisa sobre a História da Educação.

·�Desenvolver uma ação contínua e integrada com as instituições educacionais, 

culturais e a sociedade, visando preservar e valorizar o patrimônio escolar musealizável, 

acumulado em diferentes épocas e pontos do território catarinense.

·�Criar e estruturar um ambiente de extensão acadêmica.

O Museu da Escola Catarinense tornou-se possível a partir do trabalho da equipe que 

iniciou o projeto Resgate da História e da Cultura Material da Escola Catarinense - 

Museu da Escola Catarinense - (concebido e coordenado pela Professora Maria da Graça 

Machado Vandresen), através do qual foram desenvolvidas as primeiras atividades de 

localização, registro e coleta de elementos museológicos, postos a disposição do público 

em exposições temporárias. Delimitam-se para o museu, objetivos específico de atuação, 

tais quais:



Esta imponente edificação foi construída especialmente para abrigar a Escola Normal 

Catarinense (criada nos últimos anos do século XIX, sem sede própria) e inaugurada no 

inicio dos anos 20 do século passado, compondo o projeto urbanístico modernizador 

concebido pelo Estado, que inclui a construção da Ponte Hercílio Luz (primeira ligação da 

ilha com o continente) e remodelação do Palácio do Governo (hoje Museu Cruz e Souza).

A estrutura interna do prédio é de ferro, tanto as colunas, vigas, quanto a guarda- corpo 

da escada e circulação superior, este último todo o trabalhado com desenhos de influência  

art déco.

O PRÉDIO E SUA TRAJETÓRIA
A edificação tem um alto valor para a paisagem urbana por se localizar no eixo visual da 

rua Saldanha Marinho (via existente desde 1819), além de sua importância para a cidade 

de Florianópolis, estando inserida no coração do seu centro histórico, rodeada por várias 

construções datadas da colonização.

Em 1963, passou a abrigar a Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

Em 1998 foi iniciada a tramitação institucional para que se resguardasse a destinação 

do prédio para a instalação definitiva do Museu da Escola Catarinense, aprovada pela 

Resolução n° 6 do Conselho Superior Universitário, em 11 de maio de 2000.



Sala 1: Reprodução de sala de época (1932-1954)

A sala nos remete as salas de aula no período do governo de Getúlio Vargas (1932-

1954). Carteiras duplas com suporte para o recipiente de tinta de nanquim, ao canto 

porta-bandeiras, ao centro mesa do professor e quadro negro e nas paredes quadros com 

amostras de sementes de café, algodão, milho e outros produtos produzidos pelo país 

neste período.

Durante este período houve um aumento no número de mulheres que ingressaram na 

escola e principalmente na Escola Normal formadora de professores (as).  Também houve 

o aumento do número de escolas e estudantes impulsionados pela política populista de 

Getúlio Vargas.

Aldo Nunes: Os brinquedos da coleção de Aldo Nunes.

SALAS COM ACERVO

Coleção: ainda em desenvolvimento

Academia de Comércio: Painéis de madeira da Academia de Comércio - estabelecimento 

de ensino que teve pedra fundamental lançada em 1921 em terreno doado pelo então 

governador Hercílio Luz, hoje  é tombado como um patrimônio de valor histórico e 

arquitetônico, abrigando a Academia Catarinense de Letras e o Instituto Histórico e 

Geográfico de Santa Catarina. 

Painel de madeira da Academia de Comércio

Antonieta de Barros: Pode-se ter acesso a móveis 

doados pela família da Professora Antonieta de 

Barros, com a mesa da Diretora, uma mesa redonda 

e duas cadeiras que pertencem à  antessala. 



Sala 2: móveis doados pela família da Professora Antonieta de Barros

Antonieta de Barros foi personagem importante na formação cultural e política da 

capital e do estado de Santa Catarina. Foi fundadora e diretora do jornal “A Semana” 

de Florianópolis, entre os anos  de 1922 e 1927. Através de suas crônicas divulgava 

suas ideias, principalmente aquelas ligadas à educação, desmandos políticos, da condição 

feminina e da condição racial da população florianopolitana e catarinense. 

Foi a primeira mulher a participar do legislativo de Santa Catarina e, com a redemocratização 

do país, após o final do Estado Novo, concorreu a deputada estadual nas eleições de 1945, 

foi a primeira suplente pelo (PSD). Defendia a valorização do magistério, exigindo curso 

para o provimento dos cargos do Magistério, sugerindo formas de escolher diretores 

para as escolas. Conquistou um espaço na imprensa e por meio dela opinou sobre as mais 

diversas questões, e principalmente por ter lutado pelos menos favorecidos, visando 

sempre a educação da população mais carente.

ALGUNS PERSONAGENS

Brinquedos da Minha Infância da coleção de Aldo Nunes

Aldo Nunes foi atleta, educador, advogado, artista plástico e restaurador.  Ao longo de 

sua vida profissional, revelou-se também um defensor das tradições da cultura da ilha de 

Santa Catarina e da conservação, restauração e recuperação de obras de arte.

Nasceu em Florianópolis em 03 de julho de 1925, formou-se pelo curso normal do 

Instituto Estadual de Educação (IEE) em 1944, no então prédio que hoje abriga o Museu da 

Escola Catarinense. Em 1969, assumiu a direção do MASC e permaneceu no cargo durante 

12 anos. Em 1987 fundou a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores 

de Bens Culturais (ACCR).

Seus desenhos e aquarelas apresentam casas coloniais, fundos de residências, igrejas, 

ruas do centro da cidade, fortes, construções em ruínas, praças, sobrados.  Estas 

obras estão ligadas ao tema do patrimônio. Fabricava brinquedos de sua infância e os 

apresentava para  as crianças, em seu trabalho educativo. Sua coleção de brinquedos foi 

doada ao Museu da Escola Catarinense. 



Museu da Escola Catarinense

Rua Saldanha Marinho, 196.

Centro, Florianópolis - Santa Catarina

88010-450

Visitação:

De segunda a sexta-feira, das 14h as 18h. 

Atividades culturais esporádicas podem ocorrer em outros horários, 

com programação prévia e agendada.

Informações:

(48) 3225-8658

museudaescola@udesc.br

www.museudaescola.udesc.br

 Apoio e Realização:




