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Localizada no alto de uma pequena colina e marcada pelo estilo neoclássico com colunas 

gregas ornamentais, sua monumentalidade é ainda mais realçada pelo porão alto, que a 

eleva ao nível da rua e justifica a escadaria de acesso localizada de forma centralizada 

na fachada. 

 A parte frontal da edificação tem suas extremidades marcadas com módulos em ressalto, 

os quais se destacam do conjunto do prédio devido aos frontões e platibandas mais 

elevadas, além das colunas duplas com capitéis trabalhados. As fachadas da edificação 

apresentam ainda um embasamento bastante alto, demarcado por bossagens abertas em 

vergas retas com sobrevergas trabalhadas e em arco abatido, um friso dividido em dois 

pavimentos, além de ornamentação em estuque.

HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO

O espaço interno da edificação é belíssimo. Toda a circulação se da em torno a um átrio central aberto e 

iluminado por claraboia. É um desenho que foi muito utilizado em instituições de ensino e mercados. Toda 

a sua estrutura interna é de ferro, tanto as colunas, vigas, quanto a guarda corpo da escada e circulação 

superior, este ultimo todo trabalhado com desenhos de influência art déco.

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 histórica para a cidade de Florianópolis, pois 

esta inserida no coração do seu centro histórico, rodeada por varias construções também antigas, desde o 

período de sua colonização.



ESCOLA NORMAL CATARINENSE
Já em 31 de Julho de 1927 a Escola Normal sediou a instalação da 1ª Conferencia Estadual 

de Ensino Primário, presidida por Adolpho Konder, quando então foi criada a comissão 

para revisão de programas escolares e novas orientações didáticas.

Pelo decreto n° 713 de 05 de Janeiro de 1935 foi transformada em Instituto de Educação 

de Florianópolis. Entre outros, teve de 1937 a 1944 como Diretora, Antonieta de Barros, 

nomeada a convite do governador Nereu Ramos. 

De 07 a 16 de Setembro de 1940, a Escola foi sede do IX Congresso Brasileiro de Geografia, 

da qual faz alusão uma placa de bronze oferecida pelo Instituto Histórico e Geográfico da 

Bahia, fixada na sua entrada principal.

Em 27 de Janeiro de 1947 sendo o Governador Udo Deeke, através do Decreto n° 3739 

passa o Instituto de Educação a denominar-se “Instituto de Educação Dias Velho” 

extensivo aos cursos seriados, Jardim da Infância Dias Velho, Grupo Escolar Dias Velho 

e Ginásio Dias Velho. Em 1949 quando então foi criado o 2° ciclo do ensino secundário, 

passou-se a chamar-se Instituto de Educação Colégio Estadual Dias Velho.

Em 1963 o prédio da escola Normal Catarinense passa a abrigar o Centro de Ciências da 

Educação FAED da Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, o prédio abriga 

o Museu da escola Catarinense, que recebeu esta destinação de uso pela UDESC no ano 

de 2000.

Situada à Rua Saldanha Marinho, n° 196, onde hoje está o Museu da Escola Catarinense, 

órgão suplementar da Universidade do estado de Santa Catarina, a Faculdade de Educa-

ção, a antiga Escola Normal Catarinense já era objeto de preocupação do Governador Gus-

tavo Richard quando em mensagem encaminhada ao Legislativo em 1891, pedia urgência 

na criação de uma Escola Normal.

No ano seguinte através do Decreto n° 155 de 10 de Junho foi criada a Escola Normal, 

em paralelo à reforma da Instituição Publica Catarinense, cujo objetivo principal era a 

formação de professores habilitados ao ensino para suprir escolas da rede pública.

Funcionando inicialmente à Rua Trajano em área que atualmente corresponde aos jardins 

do Palácio Cruz e Souza, teve como seu primeiro diretor Leon Eugênio Lapagesse.

No Governo Hercílio Luz (1918 - 1924), quando a cidade de Florianópolis passou por 

uma renovação sob o ponto de vista urbanístico, com a abertura e melhoramento de vias 

públicas, obras de saneamento e construção de edifícios públicos, a Escola Normal passou 

para o prédio da atual Faculdade de Educação.

Apesar de na frontaria do edifício constar a inscrição MCMXXII (1922) em Relatório do 

Vice-Governador em exercício em 1924, Coronel Antônio Pereira da Silva Oliveira (1924 

- 1926), é noticiado ao Legislativo, a inauguração do estabelecimento em 06 de Março, 

destacando sua beleza arquitetônica e a importância da obra para a Capital.



Após a primeira guerra mundial (1914-1918) devido à queda nas transações comercias 

na Europa, o Brasil se beneficia desta queda e intensifica suas exportações de produtos 

primários e bens de primeira necessidade, sendo assim a ilha de Santa Catarina passa a 

ser um ponto estratégico da região meridional devido ao porto marítimo.

É neste contexto histórico e econômico da ilha de santa Catarina que as transformações 

urbanísticas ocorrem (1896-1922), bem como reformas e novas construções. Foi durante 

este período que ocorreu a construção do novo prédio da Escola Normal, sendo construído 

em 1922 e inaugurado em 1924, hoje o Museu da Escola Catarinense.

HISTÓRIA URBANA E ARQUITETURA
Na obra “Florianópolis Memória Urbana”¹ , vemos a descrição de um período  da  

história de Florianópolis onde acontecem as transformações urbanas vividas pela velha 

Desterro do final do século XIX e a tentativa da elite política catarinense  de inserir 

Florianópolis no contexto de modernidade do início do século XX.  Uma cidade que cresce 

inicialmente respeitando seus contornos geográficos e que no início do novo século 

supera seus obstáculos numa tentativa de seguir padrões das cidades europeias sofrendo  

transformações em sua arquitetura e urbanismo. 

Nos primeiros 30 anos do século XX, Florianópolis passou por um período de 

transformações, arquitetônicas, vigorando a  “A arquitetura eclética como saída entre o 

tradicional e o moderno”, acompanhada de normativas quanto a higiene e saúde urbanas.

As reformas e as construções ocasionadas durante este período deveriam obedecer as 

normas de edificações e higiene urbanas exigidas por uma lei reguladora que surge em 

1918 e se intensifica durante a o mandato do prefeito Fuvio Aducci em 1928 que elabora 

este projeto baseando-se na municipal de Porto Alegre. 

Entre estas novas especificações estavam as alturas das construções, dimensionamento, 

iluminação e insolação dos compartimentos, orientação e altura das faces em que os 

mesmos forem abertos, a distância de outras edificações fronteiras. A ventilação e a 

1 Veiga, Eliane Veras da. Memória Urbana (3ª edição), Fundação Franklin Cascaes Publicações, 2010.



regulação térmica passam a ser exigidas com maior rigor. Os revestimentos de pisos e 

paredes, o tratamento adequado das instalações sanitárias e o destino do lixo.  A altura 

mínima dos porões também foi regulamentada. 

Assim como na maioria das cidades brasileiras, o início do séc. XX traz consigo muitas 

mudanças na arquitetura e no urbanismo. Neste passa-se a adotar  novos valores estéticos 

e ornamentais, além de inovações de ordem da comodidade e da higiene influenciado pela 

cultura Europeia. As antigas edificações começam a ganhar nova roupagem, mesmo que, 

em alguns casos, as fachadas não consigam esconder a estrutura colonial original. Pouco 

a pouco a arquitetura foi se liberando dos limites do lote, com recuos laterais e frontais. 

O nível térreo é elevado buscando dar mais privacidade às residências, criando-se o porão 

alto. A entrada principal passa a se dar pela lateral.

As edificações se revestem de roupagem romântica neogótica, neoclássica, e os chalés 

entram na ordem do dia. São introduzidos ornamentos em profusão, moldados em 

estuque, na forma de cimalhas, florões, pilastras, capitéis, e frisos em geral. Os balcões 

ganham gradis em ferro e as janelas assumem a transparência das vidraças, ficando 

desta forma caracterizado o chamado Ecletismo. Mais tarde as novas tendências do art 

nouveau, e do art déco vêm simplificar e abrir caminho para arquitetura moderna.²

2 Makowiecky, S. E Carneiro filho, Armando. Florianópolis: Conjuntos históricos urbanos 
tombados. Disponível em <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume2/
numero2/plasticas/S.Makowieky%20-%20Armando.pdf> Acesso em 20 set. 2012

Construção da Avenida Hercílio Luz – local da construção do prédio do Museu. (acervo da Casa da Memória 
de Florianópolis)

Rua Saldanha Marinho antes da construção do prédio do museu. (acervo da Casa da Memória de Florianópolis)

HISTÓRIA URBANA E ARQUITETURA



Vista aérea do centro histórico de Florianópolis ao fundo o prédio do Museu. (acervo da Casa da Memória 
de Florianópolis)

Parte do terreno utilizado para construção do prédio do Museu. (acervo da Casa da Memória de Florianópolis).

Av. Hercílio Luz – Antigo prédio do Clube Doze de Agosto próximo ao Museu. (acervo da Casa da Memória 
de Florianópolis)

Av. Hercílio Luz com o prédio do Museu ao fundo. (acervo da Casa da Memória de Florianópolis)

HISTÓRIA URBANA E ARQUITETURA



Na década de 1960 o prédio passa abrigar a Faculdade de Educação e Ciências Humanas 

(UDESC/FAED).

Em 2000, o prédio passa abrigar o Museu da Escola Catarinense.

O prédio, em estilo neoclássico, foi construído na antiga Rua da Conceição, atual Saldanha 

Marinho, obedecendo a rigor as regras de construção e higiene urbana.  A localidade 

onde hoje abriga o Museu da Escola Catarinense e também abrigou a FAED (Faculdade 

de Educação da UDESC), era conhecido como bairro da pedreira, devido a pedreira que se 

localizava nesta região.  As pedras remanescentes foram utilizadas na base da construção 

do prédio e podem ser claramente identificadas no porão do mesmo, que também na 

sua construção obedeceu as normas previstas na lei de 1918.  O prédio do Museu da 

Escola Catarinense foi projetado e construído para abrigar uma escola, seguia o padrão 

de distribuição dos espaços o pátio interno, a iluminação natural conseguida através da 

claraboia central do prédio, entre outras especificações, obedecia aos padrões descritos 

na lei de 1900, que introduz em Santa Catarina a escola Nova, também baseada e padrões 

de higiene e edificações. Em 1963, passa abrigar a FAED e em 2000 torna-se sede do 

Museu da Escola Catarinense.

HISTÓRIA URBANA E ARQUITETURA

(acervo do Museu da Escola Catarinense)

(acervo do Museu da Escola Catarinense)



PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Sobre a Classificação P1, P2 e P3. 

P1: Os imóveis, que pelo seu valor excepcional ou monumentalidade, são totalmente 

preservados, ou seja, tanto o interior como o exterior. Não podem ser demolidos nem 

modificados. O Museu da Escola Catarinense está classificado como P1.

P2: Os imóveis que fazem parte da imagem urbana da cidade e não podem ser demolidos, 

devendo ser preservada a volumetria externa, fachadas e cobertura, como a maioria das 

construções tombadas em Florianópolis. São admitidas reformas internas, desde que não 

interfiram com o exterior da edificação. Se o imóvel está classificado como P2 significa 

que ele faz parte da imagem urbana da cidade e se constitui num patrimônio valioso, 

digno de perpetuar a história de Florianópolis. 

P3: As construções que podem ser demolidas por constituírem-se em unidades de 

acompanhamento nas áreas tombadas, entretanto estão sujeitas à legislação do 

patrimônio para verificar seu entorno. Constituem-se em unidades de acompanhamento 

dentro das áreas tombadas, sendo importantes para a harmonia do conjunto. Poderão ser 

demolidas, mas a reedificação está sujeita à restrições que evitem a descaracterização 

do conjunto no qual está localizado, ou do qual é vizinho. O novo edifício a ser construído 

neste local deverá se integrar e se harmonizar com a arquitetura antiga existente na 

vizinhança, considerando aspectos como: volumetria, cobertura, composição de fachadas 

e aberturas, comunicação visual , toldos e pintura. Deverá ser observada  a sua integração 

com o cenário natural e as áreas verdes.

Para que a cidade não perdesse sua identidade e tivesse um expressivo acervo 

reconhecido e valorizado, o Município de Florianópolis, em 1974, deu início ao processo 

de preservação, através da Lei Municipal nº 1.202, que dispõe sobre a proteção de seu 

patrimônio e instituiu o instrumento do tombamento (preservação com proteção legal). 

O tombamento é uma palavra antiga, que hoje significa o registro, num livro especial, de 

construções, monumentos, objetos, lugares, etc., considerados importantes por razões 

históricas, artísticas, tecnológicas ou afetivas, e que, por isso, merecem a proteção 

do governo e da comunidade. Assim, os bens tombados passam a ser preservados, não 

podendo ser destruídos. A atuação da municipalidade priorizou além do tombamento 

de grandes monumentos, a preservação de conjuntos arquitetônicos que ainda podiam 

testemunhar a evolução da cidade, mantendo-se estes referenciais culturais que são 

elementos importantes na humanização de espaços urbanos. 

Posteriormente, através do Decreto Municipal nº 521/89, de 21 de dezembro de 1989, 

todos os prédios integrantes destes conjuntos históricos foram classificados, de acordo 

com sua importância histórico/arquitetônica, em 3 (três) categorias distintas: P1, P2 

e P3.  Além da preservação dos 10 conjuntos da área central, houveram tombamentos 

individuais, realizados através de decretos municipais. Existem aproximadamente 350 

edificações protegidas na área central.

A equipe do SEPHAN realiza a orientação técnica para o restauro, e os critérios técnicos 

adotados são fundamentados no levantamento arquitetônico das edificações, que já se 

encontram devidamente cadastrados pelo SEPHAN, e em levantamentos históricos e 

iconográficos específicos. A execução é de responsabilidade dos proprietários.



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:




