
Quem transita pela Rua Saldanha Marinho, não 
resiste a uma paradinha para contemplar o im-
ponente prédio que enriquece aquela via. Tra-
ta-se do Museu da Escola Catarinense (MESC), 
que abriga não só a história da primeira facul-
dade de Educação do Brasil, mas um espaço 
cheio de vida, que oferece em um só ambiente, 
uma conexão permanente entre passado e fu-
turo em uma edificação que é patrimônio histó-
rico no Centro da Capital. Se ainda não entrou, 
não perca a oportunidade.

O casarão que pela arquitetura só já causa o 
desejo de entrar para conhecer, é recheado de 
atrativos. A história do imóvel é bem longa. O 
local foi inaugurado em 1924, abrigou a Escola 
Normal, o Instituto Estadual de Educação e cur-
sos da Universidade para o Desenvolvimento de 
Santa Catarina (Udesc). Atualmente como Mu-
seu, no comando da Coordenadora, Profª San-
dra Makowiecky, pode ser conhecido também 
como o local que abriga a escola do futuro, com 
espaço para economia criativa e para todos os 
tipos de manifestações artísticas e culturais.

Sandra conta que no interior destas pa-
redes estudaram centenas de pessoas, das 
mais diferentes áreas e a documentação 
existente confirma a formação de líde-
res de renome. “O Museu segue a tradição, 
sem parar no tempo. Tem a preservação do 
acervo que exige o espaço, mas, possui um 
espaço que atende as áreas artística e cul-

CENTRO SAPIENS CENTRO HISTÓRICO LESTEDISTRITO CRIATIVO

Espaço abriga exposições, worshops, seminários e até capacitações em prédio histórico preservado 

Exposições relembram cenários de escolas da década de 40 e são atração durante visita no MESC  

HISTÓRIA E ARTE INTEGRAM O MUSEU DA ESCOLA

Exposições permanentes
O cenário que abriga uma sala de aula atual-
mente tem diferença da mesma em cena de 
décadas passadas. Muitos estudantes dos 
dias de hoje não tem noção de como viviam 
os estudantes das décadas de 1930, 40, 50. 
Mas, no Museu da Escola Catarinense, uma 
exposição permanente e gratuita, oportuniza 
este conhecimento a todos os interessados. 
Já pensou em circular no centro da Capital e 
dar uma volta ao passado por algumas horas? 
Isso é possível para quem entra no Museu.

O espaço reproduz uma sala de aula do 
período do governo de Getúlio Vargas (1932-
1954), disponibilizando para conhecimento 
dos visitantes, quadro negro de madeira, 
armários para guardar material, carteiras 
em fileiras e dispostas por toda a sala, com 
espaço para os alunos sentarem em dupla. 
Todas as carteiras voltadas para a mesa do 
professor, em frente ao quadro. Em um dos 
cantos na frente da sala o armário porta-
-bandeira para prestar homenagens, como 
também o púlpito para declamações. Nas 
paredes, mapas e diversos quadros com 
amostras de sementes de café, algodão, 
milho e outros produtos produzidos pelo 
país neste período disputam espaço com 
o relógio e o crucifixo. “Todas estas peças 
descrevem como era o ambiente na época. 
Hoje, servem para matar saudades daque-
les que naqueles bancos sentaram um dia 
e até mesmo para serem conhecidos por 
quem não tem noção de como já foi um dia 
a tradicional sala de aula em uma escola”, 
disse a coordenadora do Museu da Escola 
Catarinense, Profª Sandra Makowiecky.

Segundo ela, os visitantes passam horas 
conversando na exposição da memória es-
colar, lembrando do passado. “As escolas 
como as conhecemos atualmente são pro-
dutos de uma contínua evolução histórica. 
Os modelos se atualizaram com o tempo. 
Hoje as pessoas tiram fotos que fazem su-
cesso entre os amigos nas redes sociais e 
acabam movimentando ainda mais o espa-
ço com a chegada de novos visitantes”, co-
menta Sandra.

Ela conta que as fotografias escolares, como 

tural, consolidando o local e atraindo um 
público fiel”, disse ela.

O MESC conta com exposições de artes 
plásticas e de outras naturezas, com agen-
da durante o ano todo, cursos, oficinas, 
workshops, seminários, apresentações cê-
nicas e musicais, bem como eventos cultu-
rais de forma ampla. Atualmente o MESC 
tem sido espaço para cursos de capacita-
ção da própria universidade e têm feito 
parcerias com instituições ligadas à arte e 

à museologia, bem como abrigado diversas 
mostras culturais. “O ano todo foi de agen-
da bem lotada. Tivemos eventos de decora-
ção, arquitetura, história da arte, formação 
de cuidadores, arquivistas, da área do di-
reito”, explica a coordenadora.

Interessados em visitar o espaço, pessoal-
mente, pode optar por qualquer dia da semana 
das 13h às 19h, e aos sábados, das 10h às 16h. 
Para conhecer o ambiente virtualmente, basta 
acessar o site www.museudaescola.udesc.br.

recordação é uma das tradições que se desta-
cavam na escola. Esta tradição foi remontada 
na exposição permanente com o cenário da 
“lembrança escolar”. Muitas pessoas ainda 
possuem em casa a foto, em preto e branco ou 
colorida, que abrigava a criança junto a mesa, 
sobre ela um globo, com livros e bandeiras, 
em frente ao mapa mundi ou pelo menos o 
mapa do Brasil. “Era o início da vida escolar 
das crianças, após a passagem pelo pré. O mo-
mento sempre teve grande significado para as 
famílias e para as crianças”, resume.
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