
Eu
ro

pa
  /

 A
le

m
an

ha

74 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 75  

 Sümmermannpl. 4, 48683 Ahaus, Alemanha

.schulmuseum-ahaus.de/

 https://www.facebook.com/ 

Schulmuseum.Ahaus/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual 

�	o começo do museu 
da escola ahaus
“Era uma vez” em 2002. O Museu da Escola 

Ahaus nasceu em 25 de janeiro de 2002. Na épo-

ca, foi inaugurado durante uma cerimônia no Sa-

lão Principal do Castelo de Ahaus, sob o patrocí-

nio do Heimatverein. O convite dizia, entre outras 

coisas: “Crie coisas novas, preserve as antigas”

O primeiro relato de uma testemunha ocular 

da visita de Joachim Engelhardt ao “novo” Mu-

seu da Escola: “Se você entrar no pátio do caste-

lo de Ahaus pelo grande portão de ferro forjado 

encontrará uma pequena placa pintada na forma 

de uma lousa de ardósia à direita na entrada do 

portão: Museu da Escola. É a porta para um ver-

 scHulmuseum aHaus  
Renânia, Ahaus 

O CASTELO DE AHAUS O MUSEU

�	portaria - museu da escola
O Castelo de Ahaus abriga dois museus. O Mu-

seu da Escola aproxima a história de alunos e pro-

fessores da escola em mudança. Você experimen-

tará como a escola “aconteceu” há dez, cinquenta 

ou cem anos atrás.

O Museu da portaria está localizado no pavi-

lhão esquerdo na entrada do castelo. Mostra acha-

dos de escavações medievais e exposições sobre a 

história da cidade de ângulos muito diferentes. A 

entrada nos dois museus é gratuita.

LOUSA (CADERNO)
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dadeiro baú de tesouro, também com memórias 

dos seus dias de escola. Muito material de ensi-

no e aprendizagem que os professores usaram nas 

aulas. Um velho fogão de combustão, usado para 

aquecer as salas de aula; também roupas escolares 

de outras épocas anteriores, costuradas cuidado-

samente de acordo com os padrões antigos. Exis-

tem ainda materiais para artesanato, bem como 

o bom e velho ábaco ou instrumentos de desenho 

e pintura, canetas e caixinhas, lousas de ardósia, 

tinteiros e porta-canetas. Uma sala de aula histó-

rica foi montada no último andar com os descon-

fortáveis bancos de dois lugares que eram comuns 

na época, uma mesa de professor e um apontador 

– ou é uma bengala? Há também um harmônio, 

instrumentos musicais e projetores antigos. Win-

fried Bergen, reitor aposentado da escola de Aaba-

ch, em Ahaus, reuniu todas essas raridades da vida 

escolar e do aprendizado com muito esforço e amor 

e com o apoio de amigos e colegas em muitos anos 

de seu tempo de ensino, organizado para o Museu. 

Esta exposição não só desperta memórias nostál-

gicas, mas também o convida a refletir”.

SALA DE AULA

MATERIAIS DIDÁTICOS EM VITRINE

BOLSA ESCOLAR

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
Schulmuseum ahaus. Disponível em <https://www.schulmu-
seum-ahaus.de/> Acesso em 04.04.2020. 
Schulmuseum Ahaus. Facebook. Fotos. Disponível em <ht-
tps://www.facebook.com/Schulmuseum.Ahaus> Acesso em 
04.04.2020.
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Figura 1. Entrada do museu 

 

 
 

Figura 2. O Castelo de Ahaus 



 

 
 

Figura 3. Sala de aula 

 

 
 

Figura 4. Parede com quadros - materiais escolares 



 

 
 

Figura 5. Materiais escolares 

 

 
 

Figura 6. Placa do museu 



 

 
 

Figura 7. Mesa escolar 

 

 
 

Figura 8. Materiais escolares em vitrine 



 

 
 

Figura 9. Materiais didáticos em vitrine 
 

 
 

Figura 10. Área do professor 



 

 
 

Figura 11. Acervo 

 

  
 

Figura 12. Bancos escolares 



 

 
 

Figura 13. Bolsa escolar 

 

 
 

Figura 14. Bolsa escolares 



 

 
 

Figura 15. Sala de aula 

 

 
 

Figura 16. Exposição 



 

 
 

Figura 17. Lousa (caderno) 

 

 
 

Figura 18. Exposição. 



 

 
 

Figura 19. Entrada do museu 

 

 
 

Figura 20. O museu. 



 

 

 
 

Figura 21. Abecedário 
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Um lugar para a história da escola foi criado 

por meio de muito trabalho voluntário e entusias-

mo. Em 8 de fevereiro de 1980, o Museu da Escola 

foi inaugurado no prédio da escola do distrito de 

Friedrichshafen em Schnetzenhausen. O inventá-

rio original era a coleção de história da escola de 

Norbert Steinhauser, ex-diretor da Escola Pesta-

lozzi em Friedrichshafen.

Em 1981, o pequeno Museu da Escola foi ca-

paz de expandir as participações na história esco-

lar do Dr. Erich Müller-Gaebele, professor da Uni-

versidade de Educação de Weingarten. Os dois 

fundadores atuaram como diretores do Museu da 

escola até 2010.

Em março de 1989, o Museu mudou-se para o 

centro da cidade. Na antiga “Villa Riss”, na Frie-

drichstrasse, foi completamente redesenhado e vá-

 Friedrichstraße 14 88045 Friedrichshafen

 schulmuseum.friedrichshafen.de/

 https://www.facebook.com/

SchulmuseumFriedrichshafen/

 https://www.instagram.com/

schulmuseumfriedrichshafen/

 O Museu não possui tour virtual, apenas da 

exposição especial “#writing - tinta ou tablet?” 

a qual é apresentada por meio de fotografias 

e textos disponíveis no site do museu. 

 scHulmuseum FRIedRIcHsHaFen  
Friedrichshafen

FACHADA DO MUSEU
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rias temáticas foram adicionadas. Desde então, 

a coleção do Museu tem crescido continuamente. 

Representa o desenvolvimento e a história da es-

cola, com foco em Württemberg e Baden, a vida 

escolar cotidiana, bem como a infância e os tem-

pos de lazer. Desde setembro de 2016 Dr. Friederi-

ke Lutz dirige o Museu da Escola.

�	exposição permanente
Os primórdios da idade média. O passeio pela 

exposição permanente começa quando o desenvol-

vimento das escolas ao norte dos Alpes iniciou no 

século VII: com a escola do mosteiro, na qual o 

jovem clero aprendeu as sete artes liberais, latim, 

salmos e contabilidade da igreja. Mais tarde, essas 

escolas também se tornaram acessíveis aos leigos 

de famílias ricas. No Museu da Escola, essa época 

é retratada com uma escola do mosteiro, tal como 

era na Idade Média.

Com as cidades em crescimento do final da 

Idade Média, a necessidade de escolas aumentou. 

Como um novo tipo, foram adicionadas escolas ur-

banas, subordinadas aos magistrados municipais. 

A Reforma e importantes convulsões sociais, como 

a invenção da imprensa, também se refletiram nas 

escolas: o idioma alemão foi gradualmente substi-

tuindo o latim, sendo assim o idioma da escola e 

dos acadêmicos. Surgiram escolas nas quais datiló-

grafos freelancers e mestres de aritmética ensina-

vam aos comerciantes e artesãos as noções básicas 

de leitura, escrita e aritmética.

A escola da vila. A partir do século XVI, as 

escolas de língua alemã se espalharam pelas áreas 

rurais. Nas escolas da vila, até 100 alunos de dife-

rentes idades aprendiam juntos a ler, escrever e, 

sobretudo, religião. O quão reduzido espaço havia 

nas escolas das vilas pode ser visto no Museu da 

Escola nas carteiras originais daquela época.

SALA DE AULA

MESA DO PROFESSOR

CRIANÇAS EM ATIVIDADE EM SALA DE AULA

MESA ESCOLAR E ACESSÓRIOS DE AULA
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Século XIX: burguesia e educação. Um sécu-

lo de progresso e tecnologia, também significativo 

para as escolas: foi introduzido o ensino obrigató-

rio, o sistema escolar foi sistematizado. Novas for-

mas de escola surgiram, incluindo escolas de ensi-

no fundamental e médio; novos edifícios escolares 

foram construídos e a formação de professores foi 

padronizada. As inovações técnicas e o espírito de 

inovação também mudaram a escola – tanto em 

termos de mobiliário quanto de currículo. No de-

correr do século XIX, as professoras encontraram 

cada vez mais acesso aos seminários. No entanto, 

durante muito tempo, lutaram contra preconcei-

tos que lhes impediam de ensinar. O Museu da Es-

cola também representa claramente esse aspecto.

Império, República de Weimar, nacional-so-

cialismo. No Império Alemão, os objetivos educa-

cionais derivavam diretamente do quartel: disci-

plina, ordem, obediência incondicional, lealdade 

ao Estado e ao imperador e o amor à pátria se tor-

naram importantes pilares do ensino na escola.

Somente na República de Weimar, novas 

abordagens para a reforma da pedagogia chega-

ram à sala de aula e o sistema escolar foi refor-

mado em bases democráticas. No entanto, essas 

inovações foram logo abolidas pela ditadura na-

cional-socialista de 1933. As aulas eram determi-

nadas pela ideologia racial, o princípio de lideran-

ça e preparação para os militares – uma evolução 

que é particularmente evidente na área temática 

“Escola e Nacional Socialismo”.

Escola de 1945 até hoje. Prédios escolares des-

truídos, falta de material didático e escassez de 

professores marcou a vida escolar cotidiana após 

1945. Crianças de todas as denominações eram 

agora ensinadas juntamente, e a segregação de gê-

nero nas aulas foi eliminada. Muitas pequenas es-

colas rurais foram fechadas como parte das refor-
JOGOS INFANTIS

OBJETOS DIDÁTICOS

LIVROS INFANTIS

MÁQUINA DE ESCREVER EM EXPOSIÇÃO
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mas das décadas de 1960 e 1970. Novas formas 

escolares, como a Werkrealschule (escola Werk) e 

a diminuição dos anos escolares no ensino funda-

mental representam inovações da época.

Exposição especial atual. Nas exposições espe-

ciais são destacados aspectos específicos da vida 

escolar, mas também da educação, infância e ju-

ventude. Na exposição #escrever – tinta ou tablet? 

a redação em alemão, o pedacinho de papel em-

baixo da carteira escolar, o diário secreto, o bi-

lhete na geladeira – muitas ocasiões em que ainda 

hoje usamos caneta e papel, apesar dos smartpho-

nes e dos tablets. A exposição especial #escrever – 

tinta ou tablet? analisa como aprender a escrever 

e a cultura da escrita no passado e no presente, e 

pergunta o que mudará para nós com a influên-

cia digital. Em muitas estações interativas, os vi-

sitantes podem reacender seu desejo de escrever.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu fo-
ram retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e 
de informações disponíveis na rede digital. Considerando que 
a maioria das páginas eletrônicas está na língua própria de 
cada país, fizemos uma tradução em sites de tradução. As-
sim sendo, é possível que alguns problemas ocorram ou que 
não reflitam exatamente o que o texto original do Museu de-
seja expressar.
Schulmuseum Friedrichshafen. Disponível em <https://schul-
museum.friedrichshafen.de/> Acesso em 19.05.2020. 
Schulmuseum Friedrichshafen. Facebook. Fotos. Disponível 
em <https://www.facebook.com/SchulmuseumFriedrichsha-
fen> Acesso em 19.05.2020. 

SALA EXPOSITIVA

ESTOJO, LANCHEIRAS E MOCHILA ESCOALR
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Europa – Alemanha - Friedrichshafen 

 

Imagens do museu 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula em visitação 



 
 

Figura 3. Sala de aula 
 

 
 

Figura 4. Sala de aula 



 
 

Figura 5. Mesa do professor 

 

 
 

Figura 6. Crianças em atividade em sala de aula 



 
 

Figura 7. Sala expositiva 

 

 
 

Figura 8. Exposição especial 



 
 

Figura 9. Maquina de escrever em exposição 

 

 
 

Figura 10. Acervos em exposição 

 



 
 

Figura 11. Visitantes interagindo em exposição 

 

 
 

Figura 12. Jogos infantis 



 
 

Figura 13. Mesa escolar e acessórios de aula 

 

 
 

Figura 14. Animais taxidermizados em vitrine expositiva 

 



 
 

Figura 15. Salas expositivas 

 

 
 

Figura 16. Sala expositiva 



 
 

Figura 17. Desenhos em exposição 

 

 
 

Figura 18. Livros infantis 

 



 
 

Figura 19. Lousa – caderno 

 

 
 

Figura 20. Crianças interagindo em exposição 



 
 

Figura 21. Sala de aula 

 

 
 

Figura 22. Sala de aula 



 
 

Figura 23. Mala escolar 

 

 
 

Figura 24. Globo - Mapa 



 
 

Figura 25. Objetos didáticos 

 

 
 

Figura 26. Acervo 

 



 
 

Figura 27. Acervo 

 

 
 

Figura 28. Quadro negro 

 



 
 

Figura 29. Estojo 

 

 
 

Figura 30. Aspecto geral da sala de aula. 

 



 
 

Figura 31. Quadro negro 
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 scHulmuseum RecKaHn 
Kloster Lehnin

 Reckahner Dorfstraße 32-56, 14797 

Kloster Lehnin, Alemanha

 reckahner-museen.byseum.de/de/

schulmuseum

 youtube.com/watch?v=H24sUx0DTg4

 Não possui 

 Não possui 

 O Museu não possui tour virtual, porém 

um filme que recria cenas da sala de aula 

histórica. Disponível no site do Museu e no 

YouTube. Nome do vídeo: "Schulstunden im 

Schulmuseum Reckahn in 360°"

 <https://www.youtube.com/

watch?v=kyLIl4HX1eA&feature=emb_logo>. 

PRÉDIO DO MUSEU

MATERIAL ESCOLAR
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Bem-vindo à famosa escola Reckahn. Em 2 de 

janeiro de 1773, a Escola Reckahn abriu suas por-

tas como a primeira escola rural de duas classes na 

Prússia. Seu ensino filantrópico e instalações mo-

dernas fizeram dela um modelo às escolas rurais 

na Prússia e além. Em 26 de fevereiro de 1992, o 

único Museu da Escola no estado de Brandembur-

go foi construído ali. O distrito de Potsdam-Mit-

telmark é o patrocinador do Museu desde 1996. A 

associação “Historisches Reckahn” apoia o Museu 

da Escola pessoal e financeiramente.

A exposição permanente do Museu trata a es-

cola modelo do ilustre proprietário de terras Frie-

drich Eberhard von Rochow (1734-1805), da obra 

da vida do mestre, professor Heinrich Julius Bruns 

(1746-1794), e o desenvolvimento da escola regio-

nal. O coração do Museu é a sala de aula históri-

ca com carteiras e escrivaninhas, bem como mate-

riais didáticos de 1915. Neste Museu, os visitantes 

podem experimentar o horário histórico da escola, 

praticar a escrita ou participar de dias de projetos.

�	histÓria do museu 
1773. Construção da escola Reckahn por Frie-

drich Eberhard von Rochow. O professor Heinri-

ch Julius Bruns lecionou inicialmente em uma sala 

na antiga mansão, a partir de 1774, no novo colé-

gio. A metodologia de construção e ensino da Es-

cola Reckahn tornou-se um modelo para inúmeras 

escolas rurais no século XIX. Até 1946, o ensino 

era realizado no prédio da escola.

1946-1996. Mudança da Escola Reckahn para 

o castelo Reckahn, a antiga residência da família 

von Rochow. A instituição de ensino era inicial-

mente uma escola central, posteriormente uma es-

cola de classe única e depois uma escola secundária 

para as crianças das vilas vizinhas. A partir de me-

ados da década de 1980, apenas o setor da escola 

primária era atendido.

OBJETOS EM EXPOSIÇÃO

SALA EXPOSITIVA

OBJETOS EM EXPOSIÇÃO

VITRINES EXPOSITIVAS



82 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 83  

1984. Primeira apreciação da obra de Friedri-

ch Eberhard von Rochow por ocasião de seu 250º 

aniversário: estabelecimento de uma exposição de 

Friedrich Eberhard von Rochow no castelo de Re-

ckahn, início da cooperação com a Universidade 

de Educação de Potsdam.

1989. O pedagogo Otto Günther Beckmann re-

visa a exposição de Rochow no andar superior do 

castelo e a expande a uma sala de aula histórica.

1990. Inauguração da nova exposição de Ro-

chow (3 salas) no castelo Reckahn, oferecendo li-

ções históricas.

1991-1992. Renovação e estabelecimento da 

escola de Rochow como museu escolar.

26 de fevereiro de 1992. O Museu da Escola 

Reckahn é inaugurado no prédio da escola de Ro-

chow (6 salas) sob a direção de O.G. Beckmann.

Junho de 1992. Fundação da Sociedade de 

Brandemburgo para a História da Escola Re-

ckahn, com o objetivo de promover a pesquisa 

científica no campo da história escolar e no campo 

da didática histórica.

Início da cooperação com a Universidade de 

Potsdam (professor de Pedagogia Histórica e Cen-

tro de Pesquisa de História da Educação Berlim-

-Brandemburgo).

1994-1998. Reforma do prédio da escola. 

1994. Colóquio científico e exposição sobre 

o “amigo de infância” de Rochow por ocasião do 

200º aniversário de Heinrich Julius Bruns, em coo-

peração com a Universidade de Potsdam.

Setembro de 1994. 1º festival de professores de 

Reckahn com palestras, festival infantil e exposi-

ção de cartilhas.

O Museu da Escola é apresentado ao gover-

no do estado em Potsdam e no Commerzbank em 

Brandemburgo.

1996. O distrito de Potsdam-Mittelmark assu-

me o patrocínio do Museu da Escola.

Fundação da Associação Histórica de Re-

ckahn, após a dissolução da Sociedade de Bran-

demburgo para a História da Escola Reckahn.

1998. O administrador distrital Lothar Koch 

se torna o primeiro “aluno honorário da Escola 

Reckahn”. Reunião de classe de ex-alunos da Es-

cola Reckahn

2001. Inauguração do Museu Rochow no Cas-

telo Reckahn (320 m²), patrocinado pela Associa-

ção Histórica de Reckahn. As exposições de ambos 

os museus se complementam, um ingresso combi-

nado é introduzido.

26 de fevereiro de 2002. Dia aberto para o déci-

mo aniversário do Museu da Escola, com 300 con-

vidados, aulas de redação, desenhos infantis e uma 

exposição de fotos no castelo.

2003. Otto Günther Beckmann recebe a Cruz 

Federal do Mérito em fita (fundador do Museu da 

Escola, co-iniciador do Museum de Rochow, anti-

go presidente do conselho da Associação Histórica 

de Reckahn).

Agosto de 2003. 1º festival histórico da escola 

em Reckahn, com 300 convidados. Desde então o 

festival acontece a cada dois anos com jogos his-

tóricos para crianças, exercícios de redação, dan-

ça e música.

Maio de 2005. Silke Siebrecht, diretora do Mu-

seu Rochow, também assume a administração.

Junho de 2006. 1ª reunião de alunos honorá-

rios com aulas e entrega de certificados.

2008. O Museu da Escola Reckahn e o Museu 

Rochow sediam a 3ª Conferência de Museus Esco-

lares Alemães e Coleções de História Escolar. Mais 

de 30 participantes de toda a Alemanha estão pre-

sentes.
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2011. A fusão da escola primária e secundária, 

em Lehnin, leva o nome do professor da escola ru-

ral de Reckahn «Heinrich Julius Bruns».

2012. Celebração do 20º aniversário do Museu 

da Escola Reckahn, inauguração de duas novas 

salas de exposições.

2016. Renovação do Museu da Escola.

12 de março de 2017. Inauguração da nova ex-

posição permanente no Museu da Escola.

2019 fevereiro. 90º aniversário do fundador do 

Museu da Escola. Montagem de um busto em ho-

menagem a O.G. Beckmann.

Setembro. 8º festival histórico da escola no 

Gutspark.

2020. Estabelecimento de uma nova posição 

como educador de museus.

�	nova exposição permanente
 Em 12 de março de 2017, por ocasião do 25º 

aniversário da instituição, uma nova exposição 

permanente foi inaugurada no Museu da Escola 

Reckahn. A nova exposição foi criada em 

cooperação com a Universidade de Potsdam e 

é um exemplo de sucesso de transferência de 

conhecimento e cultura regional e nacional.

A nova exposição permanente enfoca o papel 

da Escola Reckahn como uma antiga escola 

real do país e o trabalho do professor Heinrich 

Julius Bruns com o projeto “amigo de infância” 

de Rochow. Com a ajuda da rica coleção de 

materiais didáticos do Museu da Escola, também 

é discutida a longa jornada da história natural 

para uma gama diferenciada de disciplinas, desde 

conhecimento especializado e ciências naturais. 

No piso superior do Museu, um workshop do 

projeto “História Regional da Escola” relembra 

as transformações da escola como instituição e os 

desafios profissionais enfrentados por professores 

SALA EXPOSITIVA

SALA DE AULA

VITRINES EXPOSITIVAS

SALA DE AULA
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e pesquisadores dos séculos XVIII a XXI. O 

Museu e seu projeto educacional permitem 

a discussão de questões atuais de reforma da 

escola, desenvolvimento de ensino e formação de 

professores.

A sala de aula histórica foi equipada com mais 

duas carteiras escolares e agora oferece espaço 

para 25 “alunos”. Uma estação de filme e áudio 

permite aos visitantes do Museu comparar dois 

métodos de ensino dos séculos XVIII e XX.

O único Museu escolar no estado de 

Brandemburgo existe em Reckahn, desde 1992. 

O Museu (patrocinado pelo distrito de Potsdam-

Mittelmark) e o Museu Rochow, fundado em 2001 

(patrocinado pela fundação “Der Kinderfreund”) 

conheceram cerca de 160 mil pessoas interessadas.

O conjunto de história educacional e cultural 

atual remonta à família aristocrática de von 

Rochow, de Brandenburgo, com o castelo 1729/30 

(hoje Museu Rochow), parque imobiliário, igreja 

barroca (1741) e casa da escola (1773/74) (hoje 

museu escolar). Depois que Friedrich Eberhard 

(1734-1805) e Christiane Louise (1734-1808) von 

Rochow assumiram o controle da mansão em 

1760, uma reforma inovadora das escolas rurais 

foi concebida e implementada.

O casal Rochow construiu uma escola, em 

Reckahn em 1773, às suas próprias custas. Com 

o professor Heinrich Julius Bruns (1746-1794), 

deu aulas filantrópicas voltadas para a reforma, 

que garantiram que todas as meninas e meninos 

camponeses da região aprendessem com sucesso as 

técnicas culturais básicas. A escola de duas classes 

tornou-se o “modelo de todas as escolas rurais” e 

foi um exemplo para o desenvolvimento da escola 

primária prussiana no século XIX.

Até a morte de Rochow (1805), mais de 1100 

visitantes haviam frequentado a escola modelo 

Reckahner — também de partes da Europa. 

A alfabetização abrangente da população 

rural começa com a Escola Reckahner. O 

“Kinderfreund” de Rochow (2 partes: 1776/1779) 

foi impresso em mais de um milhão de cópias 

até cerca de 1870. O livro de leitura influenciou 

significativamente o desenvolvimento das escolas 

primárias da Prússia durante um século e, ao 

mesmo tempo, moldou o novo gênero de livros 

escolares.

�	exposição permanente 
Exposição compreende sete salas com o 

seguinte foco:

1. Sala de aula histórica.

2. O patrocínio de Friedrich Eberhard von 

Rochow sobre o sistema escolar de sua senhoria – 

A Escola Reckahn como escola rural – O professor 

Heinrich Julius Bruns – como “mestre da conversa 

socrática”, no trabalho com o projeto “amigo de 

infância” de Rochow.

3. A reforma da escola primária prussiana no 

início do século XIX.

4. Os professores das escolas de Rochow na 

primeira metade do século XIX.

5. Das aulas de história natural de Rochow às 

modernas lições e técnicas – método real – aulas 

ilustrativas – coleção de materiais de ensino e 

aprendizagem de Reckahn, do século XX.

6. Workshop do projeto – Pesquisando e 

apresentando “História regional da escola” - 

reflexões de Reckahn sobre a ética das relações 

educacionais – As escolas Rochow, em Krahne, 

e Göttin – A escola de Rochow no castelo de 

Reckahn, 1946-1996.

7. Biblioteca para alunos e professores; arquivo; 

laboratório de pesquisa; local de trabalho dos 

professores; local de trabalho dos pesquisadores; 
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visitantes da Escola Reckah; e sua influência nas 

gerações de professores no século XIX.

8. Escadaria: coleção de material didático 

em biologia; “Cavalo e Pardal”; um mural para 

as aulas iniciais; murais de escolas; recursos 

educacionais nos séculos XIX e XX.

 projeto de filme
Em 2016, um filme de 360   graus com cenas de 

aulas foi feito na histórica sala de aula do Museu 

Reckahn. Este projeto de filme foi desenvolvido 

em conjunto com a Universidade de Tecnologia 

de Brandemburgo, por meio do mestrado em 

mídia digital, e com o Museu da Escola Reckahn, 

projeto “Lições Escolares Históricas”, financiado 

pelo Ministério da Ciência, Pesquisa e Cultura 

do Estado de Brandemburgo e pelo distrito de 

Potsdam-Mittelmark, e viabilizado em cooperação 

com a Escola primária “Friedrich Eberhard von 

Rochow”, Golzow.

O filme consiste em duas partes com cenas 

diferentes:

Parte 1: Lições na escola modelo Reckahn, de 

acordo com o método Rochow, por volta de 1780.

Parte 2: Lições em uma escola rural da Prússia, 

por volta de 1920.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
WYSSMÜLLER, Chantal. Facebook. Facebook. Linha do tem-
po. Disponível em <https://www.facebook.com/photo/?fbi-
d=10220421526957057&set=pcb.10220421563357967> Aces-
so em 19.05.2020. 
Wikimedia commos. Schulmuseum Reckahn. Disponível em 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schulmuseum_Re-
ckahn_099.jpg> Acesso em 19.05.2020. 
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No Museu da Escola Main-Taunus-Kreis, em 

Kriftel, as famílias recebem informações sobre o 

desenvolvimento do sistema escolar.

O Museu da Escola Main-Taunus-Kreis em 

Kriftel fornece uma visão sobre o sistema escolar 

de dias passados. As famílias descobrem o Museu 

na escola abrangente de hoje – a “Escola Weingar-

ten”. Nele, os visitantes aprendem como o sistema 

escolar se desenvolveu e analisam extensivamen-

te uma sala de aula histórica no início do século 

XX. Outros pontos focais são informações sobre 

regulamentos escolares no período de Nassau e fa-

tos interessantes sobre a pedagogia das reformas 

no século XX.

Os pais e os filhos admiram as escrivaninhas e 

 Staufenstraße 14, 65830 Kriftel, Alemanha

 info@schulmuseumkriftel.de 

.schulmuseumkriftel.de/index.php

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

 scHulmuseum Im maIn-Taunus-KReIs  
Kriftel, Main-Taunus, Hessen

FACHADA (O MUSEU FUNCIONA NO TÉRREO DESTE PRÉDIO)

os bancos estreitos e olham para os quadros. Eles 

se maravilham com os materiais de ensino e rece-

bem informações sobre como era o tipo de letra. Os 

mais jovens mal conseguem imaginar como os alu-

nos da época escreviam nas lousas.

Visitas ao Museu da escola Main-Taunus-Kreis 

em Kriftel são possíveis todos os dias durante o 

horário normal da escola. As excursões para as au-

las são oferecidas mediante agendamento prévio.

�	museu
A inauguração do Museu da escola em Kriftel 

é baseada em uma decisão do comitê do distrito 

de Main-Taunus, na década de 1980, de estabele-

cer uma “coleção de história escolar” no prédio da 

escola de Weingarten. Naquela época, o chefe do 

PLACA INDICATIVA
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departamento escolar, Jürgen Nagel, contratou 

Wolfgang Janecke (mais recentemente reitor em 

Hattersheim) para construir o Museu da Escola.

�	suporte e promoção 
O Main-Taunus-Kreis e o município de Kriftel 

apoiam o trabalho puramente voluntário do pro-

fessor e do diretor do Museu com doações anuais 

para a coleção.

Com o apoio do administrador do distrito na 

época, Dietrich Kleipa, os prédios das escolas do 

distrito foram visitados e neles procuravam itens 

que valessem a pena colecionar. Dessa maneira, 

os primeiros objetos da região entraram no acer-

vo da coleção de história escolar, que foi ampliado 

por meio de compras direcionadas aos mercados de 

pulgas e de livrarias de antiquários, além de doa-

ções em espécie da população.

O interior de uma sala de aula se juntou ao 

mobiliário escolar, que foi complementado de for-

ma elegante e original pela colocação do piso de 

madeira retirado da escola de Niederjosbach, ten-

do sido usado por gerações de alunos da escola, que 

foi posteriormente demolida. A comunidade pres-

tou assistência técnica aos seus homens do can-

teiro de obras, assim como o prefeito Börs e pos-

teriormente o prefeito Dünte sempre estiveram 

dispostos a divulgar o projeto nas salas da escola 

do vinhedo.

Assim, como primeira fase de construção em 

1988, a sala de aula fiel à original do período por 

volta de 1900 foi entregue ao uso pretendido pelo 

distrito na presença do Ministro da Cultura Wag-

ner. O planejamento posterior previa as salas ad-

jacentes para um uso conceitual abrangente da ex-

posição histórica.

Seguiu-se um longo período de reestrutura-

ção dos planos e principalmente de arrecadação de 

fundos até que novas ações pudessem ser tomadas. 

SALA DE AULA

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO DE OBJETOS
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Nesse ínterim, a mídia impressa (mais de 2 mil ob-

jetos) no arquivo de Wolfgang Janecke foi inven-

tariada usando um computador.

A associação de desenvolvimento presidida 

pelo diretor da escola, Werner Emde, foi capaz de 

apresentar uma versão restrita do Museu em ter-

mos de conteúdo e espaço para o distrito como 

uma meta de curto prazo. Sob a direção do Ad-

ministrador Distrital, Jochen Riebel, foi aprova-

do um subsídio para os fundos da associação para 

chegar a um propósito com a expansão da área de 

exposições.

�	abertura e desenvolvimento
Toda a coleção de história da escola foi aberta 

em 22 de setembro de 1995. Desde então, em 250 

metros quadrados de espaço expositivo na ala mo-

derna da escola, foram feitas tentativas para ilus-

trar o desenvolvimento do sistema escolar, no que 

hoje é o distrito de Main-Taunus.

Em 23 de setembro de 2005, a área de entrada 

recém-projetada, que foi separada do salão de fes-

tas, foi inaugurada como parte de uma celebração 

de 10 anos de atendimento ao público.

�	prioridades
O enfoque temático incide sobre os aspectos 

históricos da trajetória de vida do aluno, desde a 

matrícula escolar até a emissão dos certificados. 

Didaticamente, os tópicos de “Escola Simultânea 

de Nassau” e “Reforma da Educação” são parti-

cularmente enfatizados na longa história das es-

colas da região.

A exposição do Museu escolar destina-se prin-

cipalmente a grupos escolares, mas também a 

visitantes individuais adultos que descobrem 

os painéis de texto durante a leitura. O local de 

aprendizagem fora da sala de aula é muito popular 

entre as turmas escolares, pois oferece uma discus-

são estimulante - também interdisciplinar - de tó-

picos do currículo.

�	educação em museus 
A educação museológica permite que seus visi-

tantes tenham um encontro criativo com os diver-

sos tópicos históricos da escola, com base em ex-

periências sensoriais e significativas. A intuição e 

a associação são promovidas por meio de um con-

ceito aberto de formas diferenciadas de mediação 

para visitas guiadas.

INTERAÇÃO COM EXPOSIÇÃO INTERAÇÃO COM EXPOSIÇÃO
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A mediação usa uma variedade de métodos:

• Aprendizagem por descoberta (por exemplo, 

introdução).

• Aprendizagem reflexiva (por exemplo, traba-

lhando em pequenos grupos).

• Aprendizagem cognitiva (por exemplo, fases 

da teoria e da informação).

• Aprendizagem social (por exemplo, num pro-

cesso em grupo).

Na sala de aula histórica, a dramatização pa-

rece ser importante como um método pedagógico 

do Museu, cujo objetivo é desenvolver as infor-

mações históricas, sociais ou políticas contidas no 

acervo. Por exemplo, os alunos do ensino funda-

mental fazem uso divertido do aspecto orientado 

para a ação do trabalho no Museu quando prati-

cam a escrita, enquanto estão sentados nos ban-

cos de madeira em suas pranchetas com a caneta.

A ideia do projeto da exposição é que os visi-

tantes – principalmente crianças em idade escolar 

mas, claro, também adultos – recebam temas de 

destaque da história escolar da região. O olhar para 

trás não deve evocar tristezas nostálgicas e possi-

velmente uma transfiguração da visão das coisas, 

mas deve permitir uma participação crítica na for-

mação da própria realidade para o futuro.

�	encenação desejada
Especialmente para turmas escolares mais 

jovens (por exemplo, para as 4ª turmas do ensi-

no fundamental, uma visita pode ser o primeiro 

contato importante com exposições ou museus), o 

foco está na atividade ativa, na qual a autocons-

ciência e a aprendizagem inconsciente durante o 

jogo desempenham um papel importante.

A sala de aula histórica é usada para transmi-

tir formas anteriores de disciplina e aprendizado. 

Uma abordagem importante aqui são os exercícios 

de escrita com caneta e quadro-negro ou tinta e ca-

neta de escrita alemã nas antigas carteiras escola-

res de madeira com tinteiros, que são populares no 

Museu há muito tempo.

A dimensão histórica e política da história da 

escola na área do distrito de Main-Taunus-Kreis 

de hoje será apresentada aos visitantes adultos e 

idosos. Atualmente, os principais visitantes são 

3º/4º anos de escolas primárias do distrito e da re-

gião de Wiesbaden a Frankfurt.

�	definição de metas
O aspecto da autodescoberta deve ser muito 

importante no Museu Krifteler. Mas os passeios e 

formas diferenciadas de mediação e trabalho con-

tinuam sendo igualmente importantes, de forma 

a se adaptarem às diferenças de idade e nível de 

SALA DE AULA EXPOSIÇÃO
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conhecimento dos visitantes. Materiais e planilhas 

elaboradas deve ser o próximo passo no atendi-

mento intensivo ao visitante. O trabalho volun-

tário do professor Wolfgang Janecke se vê como 

uma oferta do círculo para lidar com um determi-

nado aspecto selecionado do passado e, assim, ser 

inspirado pela visão de informar o futuro. As clas-

ses de visitantes podem se inscrever para uma vi-

sita guiada ou ir ao Museu com a classe após infor-

mações prévias.

Além disso, um novo projeto conceitual prevê 

tornar a “memória armazenada” do Museu da es-

cola como um local ideal para eventos, tanto para 

crianças em idade escolar quanto para adultos, 

para que sejam frutíferas à ampla gama de ati-

vidades relacionadas a questões da escola de hoje 

em um contexto próximo da vida e do significado 

(museu + escola + publicidade).

�	tour histÓrico
A dimensão histórica e política da história 

da escola, na área do distrito de Main-Taunus de 

hoje, deve ser apresentada aos visitantes idosos e 

adultos.

�	seminário para professores  
em mainz
Começando pela escola da igreja, as institui-

ções educacionais são usadas repetidamente pelos 

detentores do poder como instrumentos de divul-

gação da fé, mas também para influenciar a popu-

lação. Foi o que aconteceu com as escolas durante 

a Reforma ou sob o católico Kurmainz, que, en-

tre outras coisas, fundou uma escola de treinamen-

to de professores (“escola normal”) em Mainz em 

1772, durante uma reforma escolar.

Mais tarde, as ideias do período iluminista no 

Ducado de Nassau se tornaram particularmente 

influentes. No seminário de Idstein, de acordo com 

o edital escolar de Nassau das escolas públicas, os 

professores deveriam ser “obrigados a repassar 

uma formação geral necessária para avançar a um 

nível superior de desenvolvimento dos cidadãos” 

(§1 do edital escolar de 1817).

�	édito escolar de 1817 - escola 
primária simultânea
O estado de Nassau viu o desenvolvimento 

do sistema escolar em todos os municípios como 

uma de suas tarefas mais importantes (escolarida-

de obrigatória de 6 a 14 anos). São digno de nota 

os esforços para eliminar as contradições denomi-

nacionais na atual escola estadual (escola simul-

tânea) e para abrir as escolas a todos: a escola pri-

mária simultânea tornou-se lei na República de 

Weimar.

Textos sobre o edital escolar de 1817, os livros 

ACERVO DE IMAGENS ACERVO DE IMAGENS
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didáticos originais de Denzel, um grande mural de 

pedagogia em Wiesbaden, hoje sede do Ministério 

da Educação de Hesse, um plano da então única 

escola secundária de Nassau, na época em Weil-

burg, a representação da revolta escolar de Ho-

fheim, em 1831; explica de maneira bem vívida a 

época em Nassau, região da exposição.

�	reforma da pedagogia
As sugestões intelectuais e metodológicas para 

o ensino por meio da pedagogia reformista, des-

de 1900, foram muito importantes. É um golpe de 

sorte que o professor Semrau, em Kelkheim, tenha 

realizado um experimento escolar pedagógico com 

sua turma ao longo dos anos desde 1929, usando 

essas abordagens holísticas. Essa inovação – tam-

bém um repensar para os pais! – foi documentado 

por um jornal mensal da escola, Nosso Mundo, que 

era projetado pelos alunos.

�	nacional socialismo
A sedução dos alunos pelo nacional-socialismo, 

com suas consequências políticas e humanas, tam-

bém é mostrada em um painel. Isso conclui o perí-

odo em termos de conteúdo do Museu na segunda 

grande sala, à qual é dedicada ao século XX.

�	vida escolar cotidiana
Além dessa cronologia, as exposições exibem 

aspectos do dia a dia da escola, desde o ingresso 

até a emissão dos certificados. Graças às crônicas 

escolares, que tiveram de ser mantidas em todas as 

escolas a partir de 1817 (decreto escolar), muitos 

detalhes da escola e da história local foram trans-

mitidos.

Disciplinas individuais são apresentadas, 

eventos escolares em locais destacados, edifícios 

escolares especiais retratados – como sugestões in-

dividuais ao aprofundamento.

Um grande armário de coleção permite que os 

visitantes percorram os diversos conteúdos das ga-

vetas e descubram um pouco mais sobre a própria 

escola e a história local.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
Schulmuseums. Museum. Disponível em <http://www.schul-
museumkriftel.de/index.php/museum> Acesso em 27.04.2020.
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 scHulmuseum leIpZIG 
Saxónia, Leipzig

 Saalbau, Goerdelerring 20 

04109 Leipzig

 schulmuseum@leipzig.de

 https://schulmuseum.leipzig.de/

 https://www.facebook.com/ 

schulmuseum.leipzig/

 https://www.instagram.com/

schulmuseumleipzig/

 O Museu não possui tour virtual 

Após as primeiras fundações em 1914 e 1984, 

o Museu da Escola de Leipzig está em sua localiza-

ção atual desde 2000, após uma reorientação rela-

cionada com o conteúdo. O trabalho é baseado nos 

três pilares, continuamente atualizados, da decla-

ração de missão, conceito de museu e conceito de 

coleção. Neste ponto, você pode aprender mais so-

bre a história da casa.

�	histÓria do museu 
A primeira associação a fundar um museu es-

colar em Leipzig deu o ímpeto para refletir sobre a 

história e o futuro da escola, já em 1909. De acor-

do com o estatuto da fundação, “nenhum museu 

desativado” foi procurado. O presidente da asso-

ciação, Dr. Max Brahn, um estudante de Wilhelm 

Wundt, já havia fundado o Instituto de Pedago-

gia Experimental e Psicologia, em 1906, tendo o 

apoio da Associação de Professores de Leipzig. O 

início do Museu da Escola em uma sala de aula 

de uma escola primária de Leipzig foi rapidamente 

encerrado pela Primeira Guerra Mundial.

O desenvolvimento iniciado do Museu da Es-

cola de Leipzig não pôde ser retomado novamente 

após 1918. Os arquivos pedagógicos fundados por 

ENTRADA DO MUSEU 
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Brahn, em 1916, também não tinham futuro em 

Leipzig, porque depois de 1920 Brahn foi exposto a 

uma hostilidade antissemita. Ele foi a Berlim como 

mediador, tornou-se membro do governo, mas per-

deu todos os cargos em 1933, emigrou para a Ho-

landa e foi assassinado em Auschwitz, em 1944.

Como em muitas outras cidades da República 

Democrática Alemã (RDA), o Museu da Escola de 

Leipzig foi restabelecido em 1984. O início em uma 

sala de aula na Escola Georg-Schwarz, em Linde-

nau, ofereceu apenas oportunidades muito limita-

das para um trabalho sólido de Museu. A mudan-

ça para a escola na Flossplatz, na Hohen Strasse, 

melhorou as condições espaciais pelo menos des-

de 1994. Como ex-especialista em educação cívica, 

o diretor do Museu na época, sentiu-se obrigado 

a mostrar aos visitantes como a escola era ruim e 

prejudicial, e como era exemplar sob o socialismo.

A reorientação do conceito de coleção e das 

formas de mediação, bem como uma renovação 

pessoal fundamental, só foi iniciada pela cidade de 

Leipzig a partir de 1998. Desde o ano 2000, o Mu-

seu da Escola está localizado em um prédio do an-

tigo Ministério da Segurança do Estado da RDA, 

em Goerdelerring 20. Essa “extensão de salão”, 

construída em 1957, foi o primeiro edifício da Sta-

si, em Leipzig, e é um edifício que está sob prote-

ção de monumento.

�	exposições
As exposições são dedicadas à notável história 

escolar e educacional de Leipzig. Em vez de uma 

apresentação completa e cronológica, o foco está 

nos períodos de 1212 a 1933 e de 1933 a 1989. No 

segundo andar são incluídos tópicos como educa-

ção cívica, escola da era imperial, pedagogia refor-

mista e sistema escolar israelita. No terceiro an-

dar, o foco são as escolas e a resistência nas duas 

ditaduras alemãs.

EXPOSIÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DE 1985

EXPOSIÇÃO O PACOTE DE LEIPZIG

EXPOSIÇÃO ESCOLA SOB A SUÁSTICA

EXPOSIÇÃO ESCOLA DA FLORESTA
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�	exposições permanentes 1212-1933

O orgulho cívico desta cidade contribuiu para 

estabelecer ou reformar escolas por 800 anos. Que 

influência a igreja e a universidade tiveram nas 

ofertas educacionais? Quem toma as decisões so-

bre finanças e recursos humanos? Que papel os 

pais desempenharam na escolha de uma escola 

para seus filhos?

As exposições convidam você a redescobrir o 

desconhecido e a refletir sobre a escola do futuro.

�	escola primária por volta de 1900

No período imperial de 1871-1918, as escolas de 

ensino fundamental de Leipzig, assim como as es-

colas de ensino médio e escolas profissionais, expe-

rimentaram um crescimento grandioso paralelo ao 

desenvolvimento urbano em expansão. A sala de 

aula para a escola primária por volta de 1900 está 

equipada de acordo com os regulamentos da épo-

ca: carteiras escolares de dois lugares feitas de car-

valho, pedestal de madeira com mesa do professor, 

piso de tábua oleada, pedestal com borda padrão, 

quadro-negro, imagens de imperadores e reis.

�	escola florestal
A exposição mostra o difícil caminho desde a 

fundação desta escola de período integral até o seu 

fim em 1942. Aulas ao ar livre, muito esporte, os 

prelúdios e fugas de Bach todas as manhãs, a atua-

ção dos professores e um livro valioso de sugestões 

acessível a todos, para uma moderna cultura de 

feedback, eram suas características especiais. Do-

cumentos, certificados escolares, relatórios anuais, 

fotos e um manequim com trajes da época estão 

disponíveis à exploração. As vistas do jardim de 

infância da floresta de Leipzig apontam para o fu-

turo desse tipo de escola.

�	escola carlebach
Quando foi fundada em 1912, a primeira es-

cola judaica da Saxônia levou em consideração a 

educação ortodoxa desejada, conformidade com as 

leis e feriados judaicos e ofereceu proteção contra o 

antissemitismo. O sistema escolar compreendia di-

ferentes tipos de escolas e preparava crianças e jo-

vens judeus para um futuro como cidadão global. 

Recebeu o nome do fundador da escola, Ephraim 

Carlebach, de 1936. Foi finalmente fechada em 

1942. Fotos, relatórios de testemunhas oculares e 

documentos permitem a busca de pistas.

�	murais da escola schaudepot
Este depósito de visualização é um verdadeiro 

tesouro. Mais de mil e 500 murais escolares, qua-

dros-negros e cartões de rolagem estão armazena-

dos no Museu. Eles têm sido usados por muitas dé-

cadas para ensino de geografia, biologia, história, 

história local, astronomia, física e química. Quase 

toda essa coleção está publicada no banco de da-

EXPOSIÇÃO ESCOLA CARLEBACH EXPOSIÇÃO CÂMARA DAS MARAVILHAS



94 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 95  

dos on-line do Museu da escola. Objetos individu-

ais desta coleção também podem ser encontrados 

em outras áreas da exposição permanente. 

�	gabinete de curiosidades
Os assuntos de física e química estão em pri-

meiro plano aqui. Móveis de mogno da sala de quí-

mica da Escola Helmholtz mostram vestígios de 

vários experimentos. Materiais didáticos históri-

cos, como modelos de uma máquina a vapor, um 

motor a quatro tempos ou um alto-forno, expli-

cam os fenômenos técnicos. Os murais escolares do 

início do século passado ilustram a típica transfe-

rência de conhecimento. Além disso, vários expe-

rimentos estão disponíveis para participar e expe-

rimentar. 

�	espaço realidade
A sala é dedicada às aulas de história natu-

ral que conectam os sujeitos. Numerosos espéci-

mes de animais, vitrines e herbários dão impres-

são de ensino da vida real nas disciplinas e história 

local, mas também biologia, geografia e geologia. 

Um esqueleto humano real domina a sala. Ficou 

na sala de biologia de uma escola de Leipzig até 

os anos 80. A exposição é complementada por es-

tações de áudio, uma pequena coleção geológica e 

caixas de sensores.

�	planetário
O pequeno planetário ZKP 1 de 1957 é uma 

verdadeira raridade e chegou ao Museu da escola 

no final da década de 1980, após anos de uso no 

Museu de Ciências Naturais de Leipzig, hoje Museu 

de História Natural. As constelações mais impor-

tantes são explicadas em um tour com áudio du-

rante uma caminhada no céu estrelado de Leipzig 

na primavera, verão, outono ou inverno. Exposi-

ções das aulas de astronomia completam o tópico.

Exposições em preparação: Os seguintes tópi-

cos estão em preparação e em breve irão enrique-

cero a exposição permanente.

�	escola de latim
Esta sala de exposições mostra os primórdios 

da educação humanística em Leipzig, com a fun-

dação da Escola de St. Thomas, em 1212. Um mo-

delo contemporâneo convida você a mergulhar no 

mundo da escola de Latim no mosteiro de St. Tho-

mas. Tabletes de cera e canetas de metal permi-

tem uma jornada interativa de descoberta. A ta-

bela horária nos intriga. As aulas das Sete Artes 

Liberais não têm fins lucrativos, mas são para o 

intercâmbio de ciências.

�	reforma da escola (laboratÓrio)
O desenvolvimento da educação e da escola 

nunca está completo. É por isso que sempre hou-

EXPOSIÇÃO MURAIS DA ESCOLA SCHAUDEPOT PLANETARIUM
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ve reformadores que mudaram a escola. Significa-

tivos para o desenvolvimento da escola de Leip-

zig foram: Samuel Heinicke (instituição de surdos 

e mudos), Karl Gottlieb Plato (escola livre do con-

selho), Hugo Gaudig (escola secundária para me-

ninas), Henriette Goldschmidt (faculdade para 

mulheres), a associação de professores de Leipzig 

(escola experimental Connewitzer), Arnold Ber-

gelt (escola florestal) e várias iniciativas de cria-

ção de escolas após a Revolução Pacífica em 1989. 

�	exposições permanentes 1933-1989
Duas ditaduras e suas influências nas escolas 

de Leipzig são justapostas em exposições. Três 

rupturas históricas em 1933, 1945 e 1989 criaram 

novos governos, currículos e objetivos educacio-

nais, respectivamente.

Quais influências, quais imagens de amigos e 

inimigos, quais métodos educacionais foram man-

tidas por várias gerações, apesar dos protestos de 

jovens? Que conhecimento pode ser obtido com 

isso hoje? Fontes escritas extensas e relatórios de 

testemunhas o convidam a formar seu próprio jul-

gamento.

�	escola da suástica
Esta exposição mostra fotos, documentos, fil-

mes, jogos, emblemas de colecionador, currículos, 

ensaios e desenhos das escolas em Leipzig entre 

1933 e 1945. Dez painéis de exposições fornecem 

informações sobre as características especiais da 

educação nacional-socialista. Além disso, dez es-

tações de áudio, bem como dois documentários e 

longas-metragens transmitem memórias de dife-

rentes professores, métodos ditatoriais de educa-

ção e conteúdo pedagógicos ideologicamente colo-

ridos. Os discursos de propaganda soam por meio 

de um alto-falante da escola.

�	a multidão de leipzig
A única exposição até o momento sobre a es-

quecida, mas muito importante resistência juve-

nil em Leipzig, de 1933 a 1945, foi criada em cola-

boração com o historiador Dr. Alexander Lange. 

As 1.500 meninas e meninos corajosos, com suas 

formas originais de atividades de lazer e protestos 

autodeterminados, frequentemente acabavam em 

penitenciárias e campos educacionais. Exposições, 

fotos e documentos, bem como entrevistas com 

testemunhas contemporâneas, estações multimí-

dia interativas e um filme convidam você a bus-

car pistas.

�	crianças de uniforme – jovens do 
estado em duas ditaduras alemãs
Muitas fotos expostas falam por si mesmas. 

Um padrão em zigue-zague no chão mostra o ca-

minho. Então, a exposição é organizada com mui-

to pouco texto. Duas estações de áudio, cada uma 

com dez depoimentos, dois rádios com documen-

tos sonoros originais, entrevistas filmadas com os 

jovens de hoje e uma compilação de gravações de 

filmes de grupos uniformizados de crianças e jo-

vens atendem aos padrões de design multimídia. 

No final, pode-se encontrar informações sobre as 

peças e afiliações dos uniformes modernos.

�	contra a corrente – escola em 
resistência
Exemplos individuais de alunos e professores 

resistentes nas duas ditaduras alemãs não são ape-

nas apresentados em exposições, arquivos e filmes. 

Suas ações são analisadas e comparadas entre si. 

Sua resistência foi justificada? Você mudou algu-

ma coisa? Como os serviços secretos reagiram? Es-

sas pessoas emergiram fortalecidas ou quebradas 

dessa resistência? Você pode ser um modelo hoje? 

É difícil resistir a corrente dominante no presente?
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�	escola politécnica de 1985
Na sala de aula da RDA, turmas escolares e 

grupos de alunos fazem uma viagem no tempo até 

a escola da RDA nos anos 80. Móveis originais, 

cortinas Malimo, murais e livros escolares ilus-

tram como poderia ter sido naquela época. Até a 

“tecnologia de enrolar o pano de chão” passar na 

base de óleo bege e no revestimento de piso pare-

cem reais. Os vasos de plantas originais e o painel 

dobrável de parede também fazem lembrar o de-

sign de interiores típico dessa época.

�	depÓsito de exposições  
da escola rda
O depósito de exposições, que foi redesenha-

do e projetado em 2017, oferece informações sobre 

a riqueza de coleções exclusivas do Museu escolar 

da RDA. Esta é uma conexão entre uma situação 

de depósito e uma exposição clássica. O depósi-

to de exposição apresenta cerca de 1.500 objetos 

essencialmente tridimensionais da vida cotidiana 

da escola, desde as chamadas “atividades sociais” 

de organizações juvenis e desportivas, até equipa-

mentos do chamado ensino “politécnico”, além de 

uma coleção de bandeiras e uniformes.

�	estranhos e iguais
A exposição mostra como a escola da RDA li-

dou com culturas estrangeiras e questiona a tão in-

vocada educação para a amizade entre os povos. O 

que os livros escolares dizem sobre como lidar com 

culturas estrangeiras? O que as testemunhas con-

temporâneas que também eram estranhas se lem-

bram? O que aconteceu em viagens de amigos à 

União Soviética? Como foi mantida a sua comu-

nhão de iguais? Para a exposição, o Museu da Esco-

la oferece um workshop com fichas de trabalho e um 

documentário com testemunhas contemporâneas.

�	exposições especiais
Até 2009, o Museu da Escola havia apresenta-

do inúmeras exposições especiais na antiga sala de 

cinema da Stasi, que também estavam sempre as-

sociadas a eventos de alto público, exibição de fil-

mes, palestras e painéis de discussão.

Desde então, todas as exposições especiais só 

puderam ser exibidas em outros locais ou em uma 

extensão muito limitada no corredor no terceiro 

andar. O objetivo é voltar a uma utilização igual 

da sala, regulamentada contratualmente pelo Co-

mitê de Cidadãos desde 2003.

�	exposições itinerantes
O Museu da Escola desenvolveu várias expo-

sições sobre tópicos de história da educação que 

podem ser emprestados a escolas ou outras insti-

tuições de ensino. As escolas que estão preparando 

um aniversário ficam particularmente felizes em 

COLEÇÃO DE DOCUMENTOS EXPOSIÇÃO DEPÓSITO DA MOSTRA DA ESCOLA DA RDA
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aproveitar essas ofertas. Também são fornecidos 

questionários e outros guias pedagógicos.

�	liberdade contra a juventude 
de hitler – grupos de jovens da 
saxônia 1933-1945

Começando em Leipzig, a exposição mostra 

exemplos de grupos de jovens que eram pouco co-

nhecidos ou completamente redescobertos e que se 

rebelaram contra os nacionais-socialistas na Saxô-

nia entre 1933 e 1945. Textos, imagens e documen-

tos deixam claro a diversidade das formas de não 

conformidade, oposição e resistência relacionadas 

ao grupo. A exposição tenta mostrar que a resis-

tência não é uma questão de heróis sobrenaturais, 

mas também ocorreu em pequena escala, no bair-

ro, em lugares até então inimagináveis.

A ideologia extremista de direita de nossos 

dias inclui, entre outras coisas, a glorificação da 

era nazista e o papel da Juventude Hitlerista. Um 

dos objetivos da exposição é, portanto, contri-

buir para a desmistificação desta seção da histó-

ria saxônica, a fim de mostrar como os jovens da 

época escaparam com sucesso do regime nazista. 

Hoje, isso deve induzir colegas a questionar criti-

camente as ofertas dos extremistas de direita.

A exposição foi patrocinada pelo Museu da Es-

cola de Leipzig, apoiado por sua associação e com 

recursos do programa estatal “Saxônia Cosmopo-

lita para a Democracia e Tolerância”, juntamente 

com o Dr. Sascha Lange, que a projetou e imple-

mentou. A exposição itinerante compacta e flexí-

vel de 13 posteres é especialmente direcionada a 

jovens entre 14 e 18 anos em escolas secundárias, 

centros de formação profissional e escolas técnicas, 

além de estudantes das universidades saxônicas, e 

é fornecida gratuitamente pelo Museu da Escola.

�	crianças de uniforme – jovens do 
estado em duas ditaduras alemãs
É importante enfrentar as experiências da 

dupla ditadura. Muitas das fotos ao lado dos de-

zesseis painéis de exposição falam por si. O livro 

Crianças de Uniforme pode ser entregue em parale-

lo como um conjunto de classes. Dezesseis adoles-

centes perguntaram a seus pais e avós sobre suas 

memórias das organizações de jovens da RDA e da 

NS. Por que quase todo mundo participou? Como 

é o seu próprio comportamento em retrospecto? 

Quão semelhantes eram os sistemas quando se tra-

tava de conquistar os jovens?

�	100 anos de escola
Para as escolas de Leipzig que desejam come-

morar um aniversário, são emprestadas cinco vitri-

nes cheias, com chave. Os itens incluem lousas de 

ardósia, instrumentos de escrita, réguas de cálcu-

ESCOLA PRIMÁRIA POR VOLTA DE 1900 EXPOSIÇÃO ESPAÇO REALIDADE
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lo, livros escolares, certificados, trabalhos manuais, 

desenhos de alunos e cadernos de exercícios. Uma 

sexta vitrine geralmente também contém raridades 

individuais da história da respectiva escola de ani-

versário, que foram coletadas no Museu da Escola.

�	100 anos aprendendo a ler
A exposição sobre Kapaplatten no formato A1 

distingue entre vida cotidiana, educação de valo-

res, papéis de gênero, militarização e métodos de 

aprendizagem de leitura nas cartilhas de Leipzig 

de 1900 a 2000. Principalmente, por meio de suas 

ilustrações impressas em cores, as cartilhas forne-

cem informações sobre as respectivas ideias educa-

cionais e contêm referências concretas à cidade de 

Leipzig até 1950. Os painéis de exposição e as de-

zesseis cartilhas, totalmente laminadas, podem ser 

emprestados juntamente com dez púlpitos.

�	100 anos aprendendo a calcular
O período de 1900 a 2000 é examinado com 

base nos livros de aritmética de Leipzig para ver 

como as aulas de matemática poderiam ser realis-

tas. Os tempos de viagem do bonde ou o orçamen-

to da cidade foram usados para introduzir o cál-

culo da porcentagem. A politização de conteúdos 

típicos da época também pode ser demonstrada. 

Ilustrações e problemas de palavras transmitem 

imagens de amigos e inimigos. Podem ser empres-

tados vinte painéis de exposição, em molduras, e 

dez livros de aritmética, laminados e catalogados.

�	coleções
As coleções incluem cerca de 25 mil objetos 

relacionados à história das escolas e da educação 

de Leipzig. Além do inventário clássico da escola, 

como material didático e móveis, também existem 

muitos depoimentos pessoais da vida cotidiana da 

escola de tempos passados, cadernos, certificados, 

crônicas, diários, filmes e documentários em áu-
EXPOSIÇÃO ESTRANHOS E GOSTOS

SALA DE AULA

ACERVO EM VITRINE
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dio, fotos, troféus e distintivos e, ainda, currículos 

e legados de professores. O conteúdo dos objetos 

de coleção é disponibilizado segundo critérios mu-

seológicos e documentado em um banco de dados.

�	uso da coleção
Você tem alguma dúvida sobre o acervo do 

Museu? Você tem objetos para as coleções? Deseja 

emprestar objetos para uma exposição? Entre em 

contato com a equipe do Museu, em tempo útil, e 

marque uma consulta. O banco de dados de ob-

jetos na Internet, com mais de 3 mil deles, está 

sendo revisado e em breve estará disponível nova-

mente on-line.

�	coleção de documentos 
Esta coleção inclui materiais de arquivo, como 

documentos, impressos e manuscritos sobre a his-

tória educacional de Leipzig; incluem-se, entre ou-

tras coisas, currículos, certificados, teses, diretó-

rios de professores e alunos, preparação de aulas, 

documentos de exames, trabalhos dos alunos, crô-

nicas, diários e calendários. Também há legados 

que fornecem percepções muito especiais sobre a 

história da escola e seus protagonistas.

�	coleta de utensílios e material 
didático
Os utensílios e materiais didáticos incluem 

clássicos como móveis escolares, murais, mapas, 

preparações e maquetes técnicas, além de mí-

dias como discos e fitas. O acervo também con-

tém equipamentos técnicos, como toca-discos es-

peciais, gravadores, projetores de slides e filmes. 

Noutra área importante constam utensílios pesso-

ais de alunos e professores para escrita, aritmética 

e desenho, mas também roupas, troféus e prêmios 

da área extracurricular.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES 1933-1989

EXPOSIÇÕES PERMANENTES 1212-1933

ARMÁRIOS

ESCUTA EM VITRINE
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�	coleção de fotos e filmes
A coleção de fotos contém fotos de escolas, alu-

nos e professores, bem como documentos de ima-

gens que estão no contexto mais amplo da história 

educacional de Leipzig, incluindo eventos esporti-

vos, viagens escolares, acampamentos de férias e 

grupos de trabalho. No inventário de filmes cons-

tam principalmente filmes educacionais de 16 mm, 

mas também filmes infantis e domésticos em for-

mato de 8 mm. Além disso, há videocassetes e fitas 

em VHS e DVD de produções mais recentes, bem 

como entrevistas com depoimentos contemporâ-

neos, produzidas pelo Museu da Escola de Leipzig.

SALA EXPOSITIVA COM ÁUDIO GUIA

ACERVO

COLEÇÃO DE FOTOS E FILMES

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
Schulmuseum Leipzig. Disponível em <https://schulmuseum.
leipzig.de/> Acesso em 27.04.2020. 
SCHULMUSEUM LEIPZIG. Facebook. Fotos. Disponível em 
<https://www.facebook.com/schulmuseum.leipzig/photos/?re-
f=page_internal> Acesso em 27.04.2020.
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Figura 2. Escola primária por volta de 1900 

 



 
 

Figura 3. Exposição Escola da floresta 

 

 
 

Figura 4. Exposição Escola Carlebach 



 
 

Figura 5. Exposição Murais da escola Schaudepot 
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Figura 9. Exposições permanentes 1933-1989 

 

 
 

Figura 10. Sala de aula 



 
 

Figura 11. Exposição O pacote de Leipzig 

 

 
 

Figura 12. Exposição Contra a corrente - escola em resistência 



 
 

Figura 13. Exposição Escola Politécnica de 1985 

 

 
 

Figura 14. Exposição Depósito da mostra da escola da RDA 

 



 
 

Figura 15. Exposição Estranhos e gostos 

 

 
 

Figura 16. Coleta de documentos 



 
 

Figura 17. Coleta de utensílios e material didático 

 

 
 

Figura 18. Coleção de fotos e filmes 



 
 

Figura 19. Exposição Escola sob a suástica  

 

 
 

Figura 20. Livro 



 
 

Figura 21. Acervo 

 

 
 

Figura 22. Exposições permanentes 1212-1933  

 



 
 

Figura 23. Sala expositiva com audio guia 

 

 
 

Figura 24. Acervo em vitrine 



 
 

Figura 25. Armários 

 

 
 

Figura 26. Escuta em vitrine 

 



 
 

Figura 27. Parte de uma exposição 

 

 
 

Figura 28. Mochila escolar 
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 Goethestraße 13, 66564  

Ottweiler, Alemanha

 schulmuseum@handshake.de

.schulmuseum-ottweiler.net/

 https://www.facebook.com/

SchulmuseumOttweiler/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Museu da Escola Saarland, em Ottweiler, ofe-

rece exposições sobre muitos anos de história da es-

cola. Muitas turmas e visitantes das escolas apro-

veitam as visitas guiadas oferecidas pelo Museu ou 

exploram as vitrines e salas por conta própria. As 

exposições em constante mudança também pro-

porcionam novas impressões para quem já esteve 

lá antes, enquanto a parte residencial da cidade de 

Ottweiler oferece o ambiente histórico para uma 

emocionante excursão à história da escola.

O edifício do Museu da Escola foi construído 

por volta de 1800 como um edifício residencial. Em 

1905, foi reformado e reconstruído para que uma 

escola pudesse ser instalada nele. Após a guerra, 

serviu como edifício residencial novamente. A con-

figuração espacial, existente em 1905, foi ampla-

mente restaurada para poder abrigar o Museu.

Muitas pessoas se lembram da escola com sen-

timentos contraditórios: tempos tristes, outros 

emocionantes; professores que alguém temia ou 

odiava e àqueles cujo dote gostariam de possuir; 

colegas de classe com quem nunca houve um bom 

contato, mas também amigos e, possivelmente, a 

primeira paixão.

 saaRlandIscHes scHulmuseum oTTWeIleR  
Distrito de Neunkirchen, Sarre, Ottweiler

Muito do que a escola deveria ensinar está ul-

trapassado ou esquecido, não apenas as fórmulas 

e fatos, mas também os rituais e as práticas peda-

gógicas. Mas, por duzentos anos, a “escola” tor-

nou-se parte da vida para a maioria das pessoas da 

Europa Central. Até então, apenas alguns haviam 

sido tocados por ela, por bem ou por mal. Com a 

introdução da educação obrigatória para todos pe-

los soberanos absolutistas do século XVIII e seus 

decretos às comunidades para criar escolas e em-

pregar professores, a experiência escolar se tornou 

uma experiência de vida geral – e de várias manei-

ras: da perspectiva do aluno submisso, a expecta-

tiva dos pais e, finalmente, o consolo dos avós. O 

Museu convida o visitante a olhar para a escola 

sob diferentes enfoques.

�	a cidade escolar de ottweiler
Não se sabe ao certo quando as aulas ocorre-

ram pela primeira vez na região. Assume-se que, 

com a disseminação da cultura romana em Mosela 

e Saar, o ensino romano foi praticado ali. Nos sé-

culos de migração, toda a escolaridade provavel-

mente desapareceu. Somente com a fundação do 

mosteiro é que foi novamente concebido o início 

FACHADA DO MUSEU



102 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 103  

provisório da escola. A partir da introdução da Re-

forma na região do Sarre é que a história da escola 

regional tornou-se mais tangível. A cidade e o con-

dado de Ottweiler são um exemplo impressionante.

O conde Albrecht, que introduziu a Refor-

ma em seu condado de Ottweiler em 1574, abo-

liu o convento de Neumünster perto de Ottweiler 

e instalou nele uma escola, que ele mantinha com 

a renda do antigo mosteiro. Somente a Guerra 

dos Trinta Anos interrompeu temporariamente a 

continuidade da escola de Ottweiler. Por volta de 

1700 havia um prédio escolar separado na cida-

de com apartamento para professores, que ainda 

existe hoje. Em 1820, a cidade possuía três edifí-

cios escolares, cada um com uma turma, que fo-

ram vendidos para construir uma nova escola, a 

qual acomodaria quatro turmas – cada uma com 

mais de cem alunos. O forte crescimento da popu-

lação no século 19 obrigou a cidade a criar cons-

tantemente mais espaço escolar.

Ottweiler recebeu uma nova ênfase da história 

da escola em 16 de junho de 1874, quando, por or-

dem do governo prussiano, um seminário de pro-

fessores protestantes iniciou suas operações. Os 

primeiros vinte seminaristas foram ensinados em 

uma casa particular alugada, enquanto um novo 

prédio para seminários estava em construção no 

“Holzberg”. Em 1922, o seminário dos professores 

foi convertido em uma escola secundária chamada 

“Landesstudienanstalt”.

Após a Segunda Guerra Mundial, os professo-

res voltaram a ser formados em Ottweiler por uma 

década e meia. Hoje, existe uma escola primária 

no “Holzberg”..

�	visão geral da histÓria da escola
A palavra “escola” deriva do latim “schola”, 

que originalmente significava “lazer”, “descanso”, 

também “atividade intelectual nas horas de lazer”. CARTÃO DE FELICITAÇÕES

SALA DE AULA POR VOLTA DE 1920 A 1950

A CIDADE ESCOLAR DE OTTWEILER

ESCOLA DE BONECAS, POR VOLTA DE 1925
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Em algum momento, os romanos chamaram as es-

colas e as atividades que aconteciam naquele es-

paço de “schola”. É difícil determinar quanto do 

significado original da palavra – descanso, lazer – 

foi preservado no entendimento ocidental da esco-

la, desde a Idade Média até o presente e respeitado 

nas várias formas escolares. Mas uma coisa é certa: 

hoje, do ensino fundamental à universidade, esta-

mos bem distantes desse significado.

As marcas na parede. Começando na Idade Mé-

dia, as marcas da parede mostram uma imagem 

diversa da escola, que mudou ao longo de muitos 

anos de história. Mostra como a escola e a sociedade 

estão estreitamente ligadas e quanto tempo levou 

para que as instituições projetadas para elites, ou 

necessidades especiais de grupos individuais, se tor-

nassem um sistema educacional para todos, desen-

volvida com base nos princípios de “igualdade de 

oportunidades” e “apoio individual”.

Aspectos do Sarre. As mudanças políticas dos 

últimos cem anos nas áreas da atual região do Sar-

re, também deixaram sua marca no sistema esco-

lar. Desde aquela época até a República de Wei-

mar, as aulas de geografia do norte da Alemanha 

e no Grão-Ducado de Oldenburg estavam contidas 

nos projetos pedagógicos das escolas ao redor de Sö-

tern, enquanto os alunos em St. Ingbert tinham 

que aprender, nas aulas de história, dados sobre a 

vida dos reis da Baviera, da família Saarbrücken e 

a árvore genealógica de Hohenzollern. Consequen-

temente, a partir dessa época encontra-se, nos cur-

rículos bávaro-palatinado e prussiano, diferenças 

correspondentes na legislação escolar e nos livros 

didáticos.

A separação da região de Sarre do Reich ale-

mão, após a Primeira Guerra Mundial, também 

se reflete no desenvolvimento do sistema escolar. 

Foram desenvolvidos currículos, livros didáticos e 

práticas pedagógicas próprias, como por exemplo, 

slides e murais escolares. A vontade de afirmar a 

identidade cultural levou a uma intensificação do 

conteúdo regional: lendas e costumes da região, ver-

náculos da terra natal e questões da história regio-

nal receberam maior atenção nos livros escolares e 

nas salas de aula.

�	sala de aula (1920-1950)

Em abril de 1959, iniciei meu primeiro emprego 

como professor em uma escola, de uma única clas-

se, no norte do Sarre. O único salão da escola ficava 

no térreo, e no andar superior havia um apartamento 

oficial, no qual meu antecessor morava. No meio da 

sala de aula, havia o grande fogão da escola, que esta-

va conectado à lareira com uma longa chaminé presa 

ao teto. Meia hora antes do início das aulas, acendi 

o fogo, para o qual a zeladora havia empilhado papel, 

madeira e pedaços de carvão do forno da tarde ante-

rior. Enquanto eu ainda preparava material e textos, 

MOCHILA CADERNO COM ESCRITAS PANO DE DESENHO OU PADRÃO
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as crianças foram chegando e a aula começou às 8 da 

manhã. Um dia – aproximadamente na metade da 

primeira hora de aula – as crianças reclamaram que 

estava frio. O fogo estava apagado. O garoto que deve-

ria buscar lenha no porão, voltou com a notícia de que 

só havia toras grossas. Parecia muito perigoso deixar 

um aluno segurar um machado; então distribuí o tra-

balho e eu mesmo fui para o porão. Lá encontrei ma-

deira, machadinha e serrote e fui trabalhar. Quando 

eu estava prestes a pegar as madeiras, um dos alunos 

desceu as escadas – talvez a ausência incomum do 

professor parecesse muito longa. “Mas, senhor pro-

fessor”, ele me disse preocupado, “você não deve rou-

bar a madeira de Müller! A madeira da escola fica 

no outro porão!” (Prof. Horst Schiffler).

A sala de aula da primeira metade do século, 

apesar de todas as diferenças entre o ensino médio 

e o ensino fundamental ou entre as escolas da cida-

de e do campo, tinha uma certa configuração que 

se reflete na sala de aula do Museu. São caracterís-

ticos: o piso de madeira encerado, o tablado fron-

tal, o armário da sala, a fileira de bancos de dois 

lugares parafusados   e o equipamento básico de áu-

dio visual. A base deste padrão foram as diretri-

zes ministeriais e os princípios didáticos vigentes. 

A forma dominante de instrução era a instrução 

frontal: não era incomum que 60 alunos se sentas-

sem em uma fila de frente para o professor, com o 

princípio de que ele deveria ser visto por todos e 

que ele deveria ser capaz de ver todos.

Enquanto as carteiras escolares foram 

inicialmente feitas a mão pelo carpinteiro local, 

uma indústria nacional de móveis escolares se 

desenvolveu na segunda metade do século XIX. 

A gama de modelos era bastante diversa: banco 

de um único lugar, até bancos de quatro ou cinco 

assentos, os quais podiam ser dobrados para trás; 

ou mesas que podiam ser dobradas. Embora, 

os bancos longos estivessem em uso nas escolas 

primárias até depois da Segunda Guerra Mundial 

por razões de custo, os bancos com dois assentos 

haviam prevalecido em grande parte. Alguns dos 

bancos em exibição são provenientes da produção 

de móveis escolares em Sarre. 

As carteiras de dois lugares com mesa dobrável 

ofereciam vantagens especialmente em turmas 

com vários anos: textos ou imagens podiam ser 

utilizados no verso e voltar para os alunos se 

necessário; e era possível que um grupo de alunos 

copiasse do quadro superior enquanto outro grupo 

trabalhava com algo no quadro inferior.

A caixa de areia era uma ajuda indispensável 

nas aulas de história local e geografia; 

principalmente em estudos de mapas, servia para 

ilustrar situações topográficas.

A máquina de leitura utilizada para a 

montagem de sílabas, palavras ou frases de cartas 

ELETRICIDADE NO ENSINO FUNDAMENTALSALA DE AULA POR VOLTA DE 1850 PROJETOR ESCOLAR, POR VOLTA DE 1890



106 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 107  

ficavam de várias formas nas aulas da escola 

primária. Com a ajuda deste dispositivo, exercícios 

de construção e quebra de palavras podiam ser 

realizados – visíveis para todos.

O harmônio não foi usado apenas para aulas 

de música. Nas vilas com paróquias sem igreja 

própria, a escola era frequentemente o local de 

adoração e oração. Normalmente, o professor é 

quem tocava o harmônio.

�	cárcere
Até a segunda metade do século XIX, ele nun-

ca esteve ausente das escolas secundárias e as es-

colas primárias também, ocasionalmente, tinham 

sua própria sala em que os alunos tinham que 

cumprir sentença de prisão. Por algumas horas, 

em período total ou parcelado, os alunos punidos 

pelo supervisor eram trancados pelo zelador e li-

berados após o tempo prescrito. Para isso, eles ti-

nham que pagar uma taxa ao zelador, em algumas 

escolas. No decorrer do século XIX, a punição de 

cárcere foi julgada cada vez mais crítica e final-

mente abolida.

�	jogos escolares
Algumas décadas atrás, os jogos escolares ain-

da eram um jogo infantil comum. Para crianças 

mais novas, costumava ser o primeiro contato lú-

dico com os rituais da escola; ajudou as crianças 

em idade escolar a divertidamente processar expe-

riências e conflitos relacionados à escola. Este jogo 

era flexível, realizado em grupo e podia ser jogado 

em ambientes fechados ou ao ar livre, com pou-

co material, com diferentes parceiros ou mesmo 

com bonecos. Já em 1800, os educadores o iden-

tificaram como um jogo sensato a ser promovido. 

A emergente indústria de brinquedos também in-

cluiu o tópico “escola” em sua produção; na classe 

média, encontrou um mercado para utensílios es-

colares em mini formato ou série de móveis para 

brincar de escola com as bonecas.

Ainda hoje, jogos apropriados são oferecidos, 

mas na abundância de opções de brinquedos de en-

tretenimento, os jogos escolares têm apenas uma 

importância marginal.

�	de volta à escola
Mesmo nas escolas medievais, a entrada de 

uma criança na escola era um evento especial, fre-

quentemente associado a costumes cerimoniais. 

Sabe-se também, mais tarde, que pais, padrinhos 

ou mesmo a comunidade tentaram dar um toque 

festivo à transição da criança para uma nova fase 

da vida. Com modelos especiais de panificação, 

por exemplo, biscoitos doces no formato de letras 

eram assados   ou os alunos ingressantes marcha-

vam em frente as escolas, como se estivessem em 

uma procissão festiva de cunho religioso. No sécu-

lo 19, o costume se desenvolveu na Saxônia e na 

CÂMERAS FOTOGRÁFICASGINÁSIO ESCOLAR
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Turíngia para encher grandes pacotinhos com do-

ces, frutas e nozes, a fim de adoçar o início do perí-

odo escolar – um costume que se espalhou rapida-

mente por toda a Alemanha. 

Equipar um calouro com material didático por 

volta de 1900 era muito mais modesto do que hoje; 

uma pequena lousa de ardósia, o estojo e uma car-

tilha que, às vezes, incluíam os primeiros exercí-

cios aritméticos no apêndice, eram a base.

Os cartões de felicitações pelo primeiro dia de 

aula surgiram por volta de 1900 e, em algumas 

áreas da Alemanha, estavam entre os presentes 

que vizinhos e parentes davam aos alunos ingres-

santes.

�	vida escolar
A palavra “vida escolar” surgiu no início do 

século XIX e originalmente se referia a todas as 

atividades da escola. Já naquela época, os pedago-

gos exigiam uma vida escolar próspera e afirma-

vam que são entre o treinamento e estudo, disci-

plina e punição, que ela se solidifica. No entanto, a 

vida escolar ainda foi determinada, por um longo 

tempo, por edifícios escolares sóbrios e funcionais, 

métodos estúpidos, regras estritas de conduta e 

– da perspectiva de hoje – práticas disciplinares 

rígidas. O relaxamento da vida escolar cotidiana 

era raro e geralmente justificado por eventos tra-

dicionais, religiosos ou políticos. Somente com a 

reforma da pedagogia, no primeiro terço do sécu-

lo XX, é que um enriquecimento da vida escolar 

pôde consolidar-se na prática.

Trenó da escola de Elversberg. No “Plano de 

educação para as escolas primárias de oito classes 

na região de Saar”, de 1922, “natação, caminha-

das e exercícios físicos no inverno” são destaca-

dos como componentes importantes das aulas de 

educação física. As diretrizes da escola primária de 

1921 também mencionam caminhadas, natação, 

trenó e patinação no gelo como parte da educa-

ção física. A compra de um trenó escolar foi ofi-

cialmente aprovada.

Nas fotos do século XIX, com representações 

de alunos, você pode ver que nem todas as crian-

ças estão equipadas com mochilas. Muitos carre-

gam uma lousa de ardósia e um livro de leitura 

debaixo do braço. Quando o número de objetos a 

serem transportados aumentou, algumas crian-

ças usaram as chamadas tiras de livros – tiras de 

couro simples ou com uma alça presa. Na virada 

do século, nem todo aluno do ensino fundamental 

tinha sua própria mochila. As mochilas de meni-

nas e meninos diferiam pelo tamanho da aba de 

fechamento e da guia da alça; além disso, as mo-

chilas dos meninos eram decoradas com emblemas 

estampados em couro, geralmente um cavalo. A 

mochila se tornou um símbolo de status por volta 

de 1925, como mostra o exemplo em exibição, com 

CENÁRIOSALA EXPOGRÁFICA
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seus elaborados bordados de tapeçaria.

Recompensa. Desde os tempos antigos, a re-

compensa tem sido vista como um meio adequa-

do de incentivar o aluno a aprender e se comportar 

bem. As recompensas adequadas sugeridas eram 

passeios, jogos ao ar livre e pequenas lembran-

ças dadas como presentes. “Uma pequena gravu-

ra adequada ou um bom livro atendem melhor ao 

propósito”, diz o manual de um professor de 1863. 

As Fleißbildchen (cartões ou fotos dados aos alu-

nos como recompensa e motivação no ensino pri-

mário) foram usadas nas escolas até os anos 50. 

Nas escolas secundárias, era comum dar livros de 

prêmio para os melhores da turma.

�	leitura
Até a Reforma, a proporção de pessoas que sa-

bia ler era muito pequena. As estimativas são in-

feriores a 5%; apenas clérigos, estudiosos, merca-

dores e alguns artesãos pertenciam a esse grupo. 

Aprender a ler – devido a métodos pesados   – era 

uma tarefa tediosa que alguns não dominavam, 

mesmo depois de anos de esforço. Acredita-se que 

cerca de 25% de todas as crianças que frequenta-

ram a escola no século 18 não pudessem ler um li-

vro. Embora o professor da escola de Erfurt, Va-

lentin Ickelsamer, tenha publicado um método 

prático por volta de 1530, o método de ortografia 

usado na Idade Média permaneceu em uso até o 

século 19: primeiro as pessoas aprendiam a sole-

trar de acordo com o alfabeto, depois vinham os 

exercícios com sílabas e só então as palavras eram 

lidas com um número crescente de sílabas. Era di-

fícil para os alunos entender por que MA não era 

lido “ema” quando M era aprendido como “eme”.

Como único auxílio à aprendizagem, muitas 

crianças tinham apenas um quadro ABC, que era 

de madeira com um alfabeto pintado em maiúscu-

las e minúsculas, algumas sílabas e um texto re-

ligioso, geralmente a oração do “Pai Nosso”. De-

pois se lia o catecismo. Somente a partir do século 

XVIII surgiram os precursores das cartilhas, livros 

de ABC e “livros de nomes”, livros de leitura com 

textos curtos e amigáveis   para crianças também 

foram impressos durante esse período. Fontes mos-

tram que, desde a antiguidade, os materiais foram 

pensados para motivar os alunos a ler ou facilitar 

o aprendizado. O pedagogo Jan Amos Comenius 

combinou as letras com figuras em seu livro Orbis 

pictus como um auxílio à associação; a “máquina 

de impressão”, também chamada de “tipógrafo”, 

chegou às salas de aula. No século 20, a gama de 

recursos de aprendizagem para aulas de leitura se 

expandiu e incluiu muitas variantes.

�	escrita
Até a invenção da impressão, todos os livros ti-

nham que ser reproduzidos à mão. Isso acontecia 

nas salas de escrita dos mosteiros, mais tarde foi re-

alizado por mestres escribas em oficinas de escrita. 

Podia-se aprender a escrever nas escolas do mostei-

ro e nas escolas de latim da cidade ou com um pro-

fessor particular de redação em uma escola Winkel.

O número de pessoas alfabetizadas era peque-

no até o século XVIII. Com a introdução da esco-

laridade obrigatória pelos soberanos absolutistas, 

as aulas de redação também foram incluídas no 

currículo; mas muitas vezes, um a dois anos depois 

das aulas de leitura. Aprender a escrever ocorria 

em um curso separado. Somente em 1800 os edu-

cadores propagaram o método de leitura e escrita 

como um processo integrado.

No século 19, as aulas de redação também ser-

viam para educar as pessoas sobre ordem, limpe-

za e honestidade. A história das aulas de reda-

ção está intimamente ligada ao desenvolvimento 

dos utensílios e dos materiais de escrita. O papi-

ro e as penas de junco chegaram ao Ocidente vin-



108 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 109  

do do Egito por meio dos romanos, mas na Idade 

Média esse material de escrita foi substituído pelo 

pergaminho, que também era usado desde os tem-

pos antigos. Feito com pele de cabra, ovelha ou 

bezerro, era muito caro, de modo que apenas as 

sobras eram utilizadas para fins didáticos. A par-

tir do século 14, o papel passou a ser fabricado na 

Alemanha; logo se tornou o meio predominante. 

Em pergaminho e papel, as pessoas escreviam com 

uma caneta de bambu ou pena de ganso. Ambos 

tinham que ser aparados e afiados repetidas vezes. 

Para isso tinham apontadores especiais (canive-

tes) que também serviam como borrachas.

As penas de aço apareceram, na Inglaterra, 

por volta de 1830 e se espalharam para o conti-

nente nas décadas seguintes. O fato de os canive-

tes ainda estarem sendo fabricadas na Alemanha, 

por volta de 1900, sugere que algumas pessoas re-

lutavam em deixar de usar as penas de ganso, le-

ves e maleáveis.

Os monges da Idade Média também adotaram 

as tábuas de madeira revestida com cera dos ro-

manos, que serviam como uma espécie de “folha 

de anotações”. Com o estilete, uma caneta de me-

tal, madeira ou osso, a escrita era riscada em uma 

camada de cera. Com a parte de trás da caneta, 

que era mais arredondada e larga e servia como 

borracha, a cera podia ser apagada.

As lousas de ardósia começam a ser utilizadas   

apenas a partir do final do século XVIII. Em áre-

as com reservas de pedras de ardósia, ela pode ter 

sido utilizada, antes desse período, para escrita e 

exercícios de aritmética.

�	aritmética
Embora a aritmética e a geometria pertences-

sem às “sete artes liberais”, ao currículo do mos-

teiro e das escolas latinas, sua parcela de instrução 

prática era bastante pequena. Os cálculos incorri-

dos na vida privada – dividendos ou juros – eram 

realizados pelo mestre em aritmética; com ele, co-

merciantes ou artesãos e seus filhos também po-

diam aprender as importantes lições de aritmética.

O conhecido mestre da aritmética, Adam Rie-

se, publicou um livreto para o ensino da aritmética 

elementar em 1518, no qual outras publicações so-

bre aritmética foram baseadas. Mas essa área de-

sempenhou um papel secundário nas escolas. Nos 

regulamentos escolares de Würzburg para escolas 

municipais e rurais de 1774, as aulas de aritmética 

eram introduzidas apenas a partir do 5º ano esco-

lar e, a arte aritmética “deveria ser praticada ape-

nas em horários extraordinários...”; e seria “leva-

da até onde fosse necessária na vida comum”.

Até o século 18, o estudo da matemática 

“pura” foi em grande parte reservado às univer-

sidades. Foi apenas por volta de 1800 que as es-

SALA DE EXPOSIÇÃOSALA DE EXPOSIÇÃO
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colas eruditas, precursoras das escolas secundá-

rias, experimentaram uma reviravolta “quando 

foi necessário perceber as vantagens que a França 

colheu do cultivo dessa ciência em suas escolas” 

(Encyklopadie 4th Vol. P. 607). Em meados do sé-

culo, as aulas de matemática, da sexta série até o 

primeiro ano do ensino médio, começaram a durar 

cerca de quatro horas por semana. Em nosso sécu-

lo, o ensino da aritmética e matemática sofreu vá-

rias mudanças em termos de conteúdo e objetivos, 

bem como em seus métodos, a fim de fazer jus ao 

progresso científico e pedagógico.

�	educação de meninas
Em 1866, o pedagogo Karl von Raumer escre-

veu em seu livro A educação das meninas: “Toda 

menina tem que aprender a tricotar e costurar, inde-

pendentemente de seu nível. Incentiva-se as meninas, 

um pouco mais velhas, a costurarem o linho branco da 

forma mais perfeita possível e a tricotarem as meias 

de maneira adequada. Se as meninas são hábeis nis-

so, elas são capazes de fazer um trabalho artístico e de-

licado... É desejável que uma menina adquira tanta 

habilidade em trabalhos manuais artísticos para po-

der trabalhar com perfeição e fazer peças de bom gosto, 

que podem servir como decoração ou como vestimen-

tas”. (Raumer p. 154).

Até recentemente, havia diferenças na oportu-

nidade educacional para meninas e meninos. Isso 

se justificava pelas diferenças da natureza de ho-

mens e mulheres, seus diferentes destinos naturais, 

seus diferentes talentos e suas diferentes tarefas na 

sociedade. Em um léxico pedagógico de 1860, po-

de-se ler: “A educação do sexo feminino é geralmente 

muito mais fácil do que a do sexo masculino. Embo-

ra a mente e a calma das mulheres exijam um cur-

so peculiar de educação, mas a fé é, no entanto, seu 

verdadeiro elemento”. O objetivo da educação das 

meninas não era o trabalho público, mas o traba-
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lho doméstico. Foi só em 1900 que as mulheres ti-

veram o direito de se matricular em universidades 

alemãs. Por isso, no período anterior, as filhas “dos 

lares mais ricos” não foram educadas em escolas de 

ensino médio, obtendo diplomas para entrada em 

universidades, mas em escolas, institutos ou inter-

natos de meninas. Enquanto as matérias de ma-

temática e ciências naturais eram tratadas apenas 

em seus fundamentos, nessas escolas conversação 

em francês, literatura, música, aulas de comporta-

mento e também tarefas domésticas estavam na 

programação. Nas escolas primárias, a diferença 

na educação não era tão marcante, mas as meni-

nas eram frequentemente tratadas com indulgên-

cia quando seu desempenho em matemática e as-

suntos atuais era ruim.

�	lições de artesanato
Um pilar importante da educação das meni-

nas, a partir do século 18, foi a aquisição de conhe-

cimentos e habilidades práticas para o lar. Os mu-

nicípios foram obrigados pelos soberanos a criar as 

chamadas escolas de costura. A esposa do profes-

sor ou uma viúva com habilidade em artesanato 

reunia as meninas nas tardes sem aulas ou depois 

das aulas para ensiná-las a costurar, tricotar e bor-

dar. No decorrer do século XIX, esse ensino foi in-

tegrado ao cronograma regular, mas foi continua-

do por muito tempo por professores no outro meio 

período. O currículo prussiano de 1912 formulou 

como um objetivo: “As aulas de artesanato devem 

dar às crianças à maior independência possível nos 

trabalhos manuais mais necessários: tricô, costu-

ra, cerzir, remendar e desenhar roupas”.

O pano de desenho ou pano de amostra era 

uma base de treinamento para bordar e, ao mes-

mo tempo, oferecia modelos de letras para bordar 

a roupa com monogramas. Na sala, a execução do 

pano de amostra foi o único material de ensino do 

5º ano letivo até 1920.

�	aula de arte
Numa época em que a fotografia ainda estava 

iniciando, uma certa habilidade em desenhar era 

um pré-requisito para inúmeras profissões. Um 

decreto de 1900 para escolas secundárias declara: 

“... que especialmente aqueles alunos que preten-

dem se dedicar à tecnologia, ciências naturais, ma-

temática ou medicina aproveitem as aulas opcio-

nais de desenho”. (Regulamentos, p.4). Também 

nas escolas primárias, as aulas de desenho serviam 

para a prática da vida futura.

A compreensão da arte ou a própria expressão 

artística desempenhava apenas um papel menor. 

Já em 1890 surgiram esforços da reforma que en-

fatizavam o impacto visual da própria arte e exi-

giam uma educação holística. A partir dos anos 

20, um novo direcionamento prevaleceu na esco-

la, que pode ser descrita como “educação em artes 

musicais”. Acima de tudo, os poderes criativos e a 

imaginação da criança deveriam ser incentivados. 

Temas de conto de fadas e aventura substituem o 

desenho de objetos; diversas técnicas de design to-

mam o lugar do giz de cera e da caneta.

Por volta de 1970, houve outra mudança: a 

partir de agora, a arte crítica se torna um assunto 

de sala de aula; a arte moderna e os problemas ar-

tísticos devem ser levados em consideração, bem 

como um exame crítico da mídia ótica e da publi-

cidade de imagens.

Nas expositoras do museu, esses três estágios 

de desenvolvimento educacional podem ser vistos 

nas ferramentas e nos resultados típicos das aulas.

�	música
A música era uma das sete artes liberais do 

currículo medieval. O canto também desempe-

nhou papel importante nas escolas paroquiais e 
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cristãs, iniciadas por Lutero e nas escolas de en-

sino fundamental e médio até a virada do século. 

Devido à estreita conexão entre escola e igreja foi 

dada grande importância ao canto.

Os professores tiveram que aprender a tocar 

órgão e violino; como sacristão e organista, eles 

mesmos tinham interesse – mesmo que apenas por 

causa da renda adicional – em garantir que músi-

ca adequada fosse reproduzida em funerais, casa-

mentos e serviços religiosos. 

As aulas de música foram usadas para fins po-

líticos, o que pode ser visto claramente nos livros 

de canções escolares da época Wilhelmine e Na-

cional Socialista. No século 20, as aulas de música 

sofreram mudanças significativas em vários está-

gios. Hoje, lidar com as diversas formas de música 

é uma tarefa essencial.

�	ensino superior
O mosteiro medieval, a catedral e as escolas 

colegiais, como as escolas urbanas de latim, visa-

vam a uma espécie de ensino superior. O idioma da 

instrução era o latim, os assuntos eram gramática, 

dialética, retórica, aritmética, geometria, música e 

astronomia. Como mostram vários textos, essas es-

colas estavam em péssimas condições por volta de 

1500. Em vários escritos e sermões, Lutero convo-

cou os magistrados das cidades e os soberanos a es-

tabelecerem escolas – aquelas que deveriam forne-

cer à população uma educação básica, mas também 

formar “reis, príncipes, Chanceleres, Conselheiros 

Escriturários e Funcionários.” Inúmeras cidades 

e soberanos imperiais reformaram, promulgaram 

novos regulamentos escolares e estabeleceram es-

colas. No decorrer da Contra-Reforma, foram cria-

das as escolas jesuítas, quase que exclusivamente 

comprometidas com o ensino superior. As escolas 

tradicionais de latim não podiam mais atender à 

crescente classe média do século XIX. Novas ideias 

sociais, as ciências em expansão e a industrializa-

ção exigiam outras escolas. Inúmeros tipos de es-

colas – geralmente administradas por particulares 

– surgiram com a alegação de “ensino superior”. A 

introdução do Abitur (exame que conclui o ensino 

médio na Alemanha), como pré-requisito para in-

gresso na universidade, em 1834, contribui para a 

padronização do sistema de ensino superior e ao de-

senvolvimento da estrutura de três níveis – ensino 

da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.

�	realidades
Em 1867, o famoso médico Rudolf Virchow 

se expressou da seguinte forma na disputa sobre 

o valor das disciplinas de ciências naturais para o 

ensino superior: “Dê ao médico a educação clás-

sica completa. Além disso, ainda há espaço sufi-

ciente para ciências naturais”. (Encyklopedia 6, 

p. 658). A partir do século XVIII, houve tenta-

tivas de aprimorar a matemática e o conhecimen-

to científico em comparação às línguas clássicas, 
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mas a disputa sobre o valor educacional das “rea-

lidades” continuou até o século XIX. Até o século 

XX, as emergentes escolas secundárias baseadas 

na realidade tinham uma reputação inferior às es-

colas secundárias humanísticas. Mesmo nas esco-

las primárias, os “estudos mundiais” e o “conheci-

mento sem fins lucrativos” estavam gradualmente 

ganhando posição.

Armário de material didático, por volta de 

1910. O armário de uma escola de Saarbrücken de-

veria ter sido exposto de forma semelhante ao que 

era seu uso prático. O rápido aumento de tecnolo-

gia e ciência também teve impacto no inventário 

de equipamentos e materiais de ensino nas ciên-

cias naturais.

Eletricidade no ensino fundamental. Apoiado 

por grandes empresas de eletricidade, o conselhei-

ro escolar de Sarre, Alois Erbelding, iniciou a pro-

dução e distribuição de dispositivos experimentais 

para o estudo da eletricidade a partir de peças sim-

ples e disponíveis no mercado, na década de 1950. 

O conjunto de equipamentos e seu livro de instru-

ções foram usados   em muitas escolas do Sarre.

�	educação no trânsito
Antigamente, os perigos para as crianças fora 

da escola e em casa eram um motivo de ação peda-

gógica. Estradas e caminhos não só poderiam ser 

perigosos devido ao mau tempo, pontes mal pro-

tegidas, aterros íngremes, cavaleiros e carroças, 

perigos morais também foram apontados repeti-

damente. Havia regulamentos escolares que esti-

pulavam o início e o fim das aulas para meninas e 

meninos, para que os sexos não se aproximassem 

muito no caminho não supervisionado para a esco-

la. Com apelos, avisos apontando os perigos e ora-

ções que se tentava evitar danos.

No século 20, o tráfego rodoviário foi a ameaça 

número um. A partir da década de 1950, as escolas 

levaram isso em conta. Em “Diretrizes e currícu-

los para escolas primárias de Sarre”, de 1959, está 

escrito: “No âmbito dos estudos da comunidade 

política, deve-se prestar a devida atenção à edu-

cação para o trânsito. Devem ser utilizadas as vá-

rias possibilidades, o comportamento no trânsito 

cotidiano de acordo com os princípios de conside-

ração humana e de respeito mútuo”. A educação 

para o trânsito é principalmente o assunto da esco-

la primária; hoje o foco está no ensino de discipli-

nas específicas da escola primária. De acordo com 

as metas e o conteúdo em constante mudança, no-

vos recursos de aprendizado sempre foram dispo-

nibilizados para ajudar a alcançar esses objetivos.

�	imagem do professor
“Ele toca órgão aos domingos, às segundas-

-feiras espalha esterco, às terças-feiras ele cuida 

do porco, o pobre professor da aldeia...” Essa can-

ção zombeteira, amplamente usada em toda a re-

gião de língua alemã, contém mais do que apenas 

um núcleo verdadeiro. A ligação obrigatória com 

o sacristão só terminou por volta de 1900. Naque-

la época ainda havia um professor na lavoura em 

regime de meio expediente na cidade de Ottweiler, 

sendo garantidos os casos em que os professores só 

realizavam a “escola de inverno” para trabalhar 

na agricultura nos meses de verão. Essa imagem 

do professor do ensino fundamental mudou grada-

tivamente no século XIX. Gradualmente, apenas 

professores com treinamento completo em semi-

nários foram empregados, e seus salários melho-

raram significativamente no último terço do sécu-

lo XIX.

O emprego de professores autônomos foi inco-

mum por muito tempo. Embora, a esposa do pro-

fessor tenha sido capaz de atuar como assistente 

– especialmente quando se tratava de cuidar das 

meninas – as mulheres também dirigiam os jardins 
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de infância ou as chamadas Klippschulen (escolas 

de baixa qualidade), mas foi só no século XIX que 

os seminários para professores foram estabeleci-

dos. Quando uma professora casava, ela tinha que 

se afastar do serviço público. O status social dos 

professores do ensino médio e das escolas de latim 

era completamente diferente dos professores do 

ensino fundamental. Antes da introdução do exa-

me de filosofia – na Prússia, em 1810 –, os profes-

sores das escolas superiores geralmente faziam um 

exame de teologia.

Uma imagem diferenciada do professor pode 

ser traçada para a época da Reforma. Existia o 

escolástico nas escolas do mosteiro e da catedral, 

uma das pessoas mais importantes na hierarquia 

do mosteiro depois do abade. O professor de uma 

escola municipal de latim era o mestre, ele podia 

contratar assistentes com a aprovação da auto-

ridade municipal: o cantor, o bacharelado ou o 

provisório. O mestre, via de regra, havia conclu-

ído um curso, os assistentes recrutados eram, en-

tre outros, alunos que abandonaram seus cursos, 

teólogos fugitivos ou estudantes viajantes, que 

podiam passar o inverno dessa maneira. Depois, 

havia o Winkelschulmeister (mestre da escola 

Winkel), que dava aulas de leitura, redação e arit-

mética com uma licença municipal.

Mural “Escola da vila de Sarre”. A grande ima-

gem baseada numa foto da época de 1900, mostra 

a antiga escola de Mosberg-Richweiler (distrito de 

St. Wendel). É um edifício típico de uma escola ru-

ral do século XIX, à esquerda uma sala de escola, 

à direita o apartamento do professor e um celeiro.

O saco de cereais com a inscrição “Professor” 

mostra, por um lado, que os professores traziam 

seus próprios cereais para o moinho e, por outro 

lado, o aumento da autoconfiança que não se res-

tringe a profissão.

Manual do professor, 1789-1876. O escopo ex-

terno dos três manuais, que deveriam conter todo 

o conhecimento do exame de um professor, dá uma 

impressão das mudanças na formação de professo-

res ao longo de quase cem anos; FE von Rochow, 

manual em formato de catecismo para professores 

que desejam e tem permissão para esclarecer, Hal-

le 1789, 72 páginas; Ignaz Demeter, manual com-

pleto para a educação dos professores da Escola 

do Futuro, Mainz 1821, 368 páginas; J. Alleker, a 

escola primária, Freiburg i. Br. 1876, 856 páginas.

 Etapas na vida de um professor. Os documen-

tos são típicos da biografia de um professor do en-

sino fundamental que nasceu e se formou no sé-

culo XIX.

�	sala de ensino por volta de 1850
No arquivo da igreja protestante de Ottweiler, 

há um relatório do professor da escola, Johann 

Martin Conrad, da vila de Niederlinxweiler, de 

1731, sobre as condições de sua escola e prédio de 

apartamentos: “O telhado está completamente des-

gastado e o forro mal pode ser protegido para que não 

se estrague; os tijolos das paredes também estão dila-

cerados pelo tempo, de modo que o vento penetra fre-

quentemente nos quartos e dificilmente é possível se 

manter aquecido, porque o fogão está quebrado e ne-

nhum fogo queima de forma correta e a fumaça entra 

de modo que é difícil permanecer ali... esse também 

seria o meu desejo: (...) que houvesse uma sala es-

pecial em frente à escola nesta casa, certamente seria 

possível trabalhar melhor com os jovens...”

Conrad se refere às interrupções da sala de 

aula, “...quando você tem todas as coisas da casa na 

sala, e precisa dar aulas ali”.

As condições das escolas rurais melhoraram 

nas décadas seguintes, mas por volta de 1800 ain-

da havia vilas na região que não tinham uma es-

cola, onde o chamado “professor de caminhada” 
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ensinava semanalmente os jovens da vila nas salas 

de estar das casas dos agricultores.

Até esse momento – além do Khateder (mesa 

de um professor de escola em que a cadeira estava 

em uma posição elevada em comparação com as 

mesas dos alunos, a fim de dar ao professor uma 

visão geral melhor da classe, que muitas vezes era 

comparativamente grande na época. Um pedestal 

era freqüentemente usado para isso) – não havia 

móveis escolares especiais. Depois de 1800, longas 

carteiras escolares com tampos de mesa inclinados 

e bancos para alunos entraram nas salas de aula.

Como equipamento mínimo para escolas da 

vila, os educadores exigiam:

• uma mesa de professor com uma cadeira de 

madeira;

• um relógio de parede mais convenientemente 

colocado atrás do assento do professor;

• bancos dos alunos de alturas diferentes;

• suportes de mesa de madeira para quadros de 

leitura e outros materiais didáticos para serem 

anexados na parede;

• o armário escolar para os livros escolares, os 

cadernos, os papéis, os lápis, as penas, enfim, 

todos os materiais didáticos que não são pecu-

liares às crianças;

• o fogão da escola;

• o material didático como: tabelas de leitura, 

tabelas de unidades, frações, regulamentos 

gravados ou litografados, mapas, etc. 

O que realmente havia dependia da prosperi-

dade da comunidade e do interesse educacional do 

conselho comunitário. Em primeiro lugar, foi uti-

lizado para acomodar o número crescente de alu-

nos, o fato de as crianças terem que se aproximar 

e, em vez de cinco, foram amontoadas em até sete 

num banco, ou os alunos que não precisavam escre-

ver e as meninas com tricô, sentavam em um ban-

co simples.

A mesa (2ª metade do século XIX) represen-

ta a construção que era comum no século XIX. 

Também era comum equipá-la com portas laterais 

ou frontais para que pudessem ser usadas como 

armário. A notável altura da mesa tem duas ra-

zões principais: já nas escolas medievais, a mesa 

do professor, equipada com uma parte mais alta e 

com um tablado, tinha como objetivo enfatizar a 

dignidade e a autoridade do professor; essa tradi-

ção certamente continuará a ter efeitos em tempos 

posteriores. Então o professor deve manter o con-

trole das coisas, com até cem alunos na turma, às 

vezes um espaço elevado era essencial.

A Subsellia (carteira escolar com superfície de 

escrita inclinada) surgiu por volta de 1800. Nos 

manuais do professor daquela época, muitas ve-

zes, eram dadas instruções muito precisas de cons-

trução para que o professor as mandasse fazer pelo 

FANTOCHESBONECAS
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carpinteiro da vila.

Painel de suporte. A maioria das informações 

sobre equipamentos de sala de aula sugere dois 

painéis de exibição que deviam ser colocados à di-

reita e à esquerda da mesa. Um deles deveria ter 

linhas de anotações em um lado do painel.

O castiçal (por volta de 1840) fazia parte do 

equipamento básico. Como as aulas no inverno ti-

nham que começar no máximo às 8 da manhã e 

muitas escolas só tinham pequenas janelas, era ne-

cessária iluminação artificial. Isso era feito com 

velas, que os alunos tinham de trazer consigo ou 

por lâmpadas a óleo, para as quais era acrescen-

tado um “centavo de óleo” à mensalidade escolar.

O relógio de parede não deve faltar em nenhu-

ma escola da vila – nem todo professor podia com-

prar um relógio de bolso; ao mesmo tempo, no en-

tanto, ele sempre foi instado a prestar atenção a 

pontualidade.

�	mídia técnica
“Em três e quatro estávamos espremidos em ban-

cos de dois lugares, juntos com a turma paralela na 

sala de aula escura – pela primeira vez em nossas 

vidas uma exibição de filme! Nosso professor esta-

va de pé ao lado do interruptor de luz, o professor da 

outra turma extava mexendo no projetor, que estava 

instalado no corredor central. De repente, nos depa-

ramos com um barulho alto, a luz elétrica se apagou 

e, na parte de trás do mapa da Alemanha, que ser-

via de tela, algo começou a tremer e esvoaçar. Agora 

um retângulo verde apareceu, ficou brilhante, mos-

trando um emblema redondo de letras. Um título sal-

tou para cima e para baixo e em seguida, a primei-

ra cena: branca de neve e rosa vermelha. Embora as 

imagens tremulassem e estivessem riscadas com lis-

tras brilhantes, embora a exibição tenha sido inter-

rompida porque o filme se rasgou, deve ter sido uma 

ótima experiência. O colega de classe que costumava 

tentar imitar um pouco, teve alguns dias de descanso 

– eu me apaixonei por rosa vermelha.” (Prof. Horst 

Schiffler).

A pequena história de 1947 transmite algo do 

fascínio que a mídia técnica exercia em uma épo-

ca em que ainda não fazia parte do cotidiano fa-

miliar.

Até duzentos anos atrás, a escola era quase ex-

clusivamente uma escola de palavras e livros. À 

medida que o princípio de Pestalozzi encontrou 

uma resposta de que a intuição é a base de todo 

conhecimento, o interesse pela experiência e pelas 

oportunidades nas salas de aula aumentou. Como 

resultado, os meios de ensino e aprendizagem tor-

naram-se um fator tão importante no planejamen-

to das aulas que agora são designados a uma fun-

ção central no sistema didático. Apesar de todo o 

apreço, a pedagogia também avalia criticamente a 

variedade de mídias de ensino, uma vez que elas só 

podem desenvolver seus efeitos positivos se usadas 

com cuidado.

O desenvolvimento da mídia técnica para o 

ensino reflete o desenvolvimento técnico geral: é 

instigante ver que menos de cem anos se passaram 

do retroprojetor movido a petróleo até o computa-

dor baseado em inteligência artificial.

Estereoscópio, por volta de 1920. A possibilida-

de de ver uma imagem em três dimensões deve ter 

sido fascinante oitenta anos atrás, porque um este-

reoscópio estava disponível em muitas escolas; as 

séries correspondentes de imagens e catálogos de 

materiais de ensino também indicam isso. O va-

lor didático provavelmente não foi muito alto, en-

tre outras coisas, porque os alunos tinham que se 

revezar para olhar as fotos, o que gastava muito 

tempo.

Meios audiovisuais 1920-1980. Projetores de 

slides, projetores de filmes mudos e sonoros e re-
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troprojetores refletem o curso do desenvolvimen-

to da mídia.

Rádio da escola. O rádio escolar existe na Ale-

manha desde 1924. A recepção de VHF, a progra-

mação baseada no currículo e uma ampla varieda-

de de materiais de informação tornaram a oferta 

atraente para muitas escolas a partir da década de 

1950.

�	banheiro da escola
“Com a ajuda de um tubo de extração, as saí-

das devem ser projetadas e dispostas de modo que 

o cheiro não penetre na casa. As entradas para as 

meninas também devem ser bem separadas das 

entradas para os meninos. Toda porta de saída 

deve se fechar sozinha “(Zeller 1, p. 122).

Este é um exemplo das inúmeras afirmações 

sobre esse assunto na literatura educacional a par-

tir de 1800. A crescente conscientização sobre hi-

giene e o número cada vez maior de crianças em 

idade escolar permitiram às autoridades agir e es-

tabelecer normas de construção. A base para isso 

foram aspectos de incômodo com o odor, higiene e 

moralidade.

Planos de construção para o acesso a saída das 

escolas, final do século 19. Os plano de constru-

ção para a “saída da escola” em algumas escolas 

da vila, no distrito de Ottweiler, fornecem infor-

mações sobre a localização e construção dos edi-

fícios. O fato de que eles, às vezes, foram planeja-

dos em conexão com edifícios agrícolas mostra que 

a agricultura ainda desempenhava um papel para 

os professores das vilas, no final do século XIX.

�	ginásio escolar
Os primeiros esforços para incluir exercícios fí-

sicos no programa de ensino de uma escola foram 

feitos nas instituições educacionais especiais dos 

filantropos Basedow e Salzmann no final do sécu-

lo XVIII. A variedade de cursos de Salzmann em 

Schnepfenthal, na Floresta da Turíngia, é relata-

da a seguir: “O primeiro ginásio alemão, usado por 

Guts Muths em Schnepfenthal em 1785, consistia 

em um belo lugar à beira de uma floresta de carva-

lhos, com barras para levantamento de peso, esca-

lada e equilíbrio, além de equipamentos de salto.” 

(Enciclopédia 9, p. 511).

No entanto, somente em 1850 a ginástica tor-

nou-se o tema das aulas nas escolas públicas. Em 

1842, nas escolas secundárias da Prússia, nas es-

colas primárias após 1860. Os objetivos estavam 

intimamente ligados aos valores da época, como 

ordem, disciplina e eficiência. O caráter parami-

litar era expressamente enfatizado e determina-

va os exercícios e equipamentos: o futuro cavalei-

ro praticado no cavalo. Os dispositivos, que foram 

firmemente cravados no solo, foram expostos a in-

tempéries e tiveram que ser substituídos com fre-

quência. No pequeno ginásio atrás do prédio do 

Museu, os dispositivos foram reconstruídos com 

base em imagens de 1850 a 1880.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 

retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
Saarlandisches Schulmuseum Ottweiler. Disponível em <ht-
tps://www.schulmuseum-ottweiler.net/> Acesso em 04.2020. 
Schulmuseum Ottweiler. Facebook. Fotos da linha do tempo. 
Disponível em <https://www.facebook.com/SchulmuseumOt-
tweiler/?ref=page_internal> Acesso em 24.04.2020. 
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Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Ilustração de uma sala de aula por volta de 1920 a 1950 



 
 

Figura 3. A cidade escolar de Ottweiler 

 

 
 

Figura 4. Ilustração de uma escola de bonecas, por volta de 1925 

 



 
 

Figura 5. Ilustração de um cartão de felicitações 
 

 
 

Figura 6. Ilustração de uma mochila 



 
 

Figura 7. Caderno com escritas 

 

 
 

Figura 8. Ginásio escolar 



 
 

Figura 9. JA Comenius, Orbis pictus. O Orbis sensualium pictus 

 

 
 

Figura 10. Sala expográfica 



 
 

Figura 11. Eletricidade no ensino fundamental 

 

 
 

Figura 12. Sala de exposição 

 



 
 

Figura 13. Ilustração da sala de aula por volta de 1850 

 

 
 

Figura 14. Sala expográfica 



 
 

Figura 15. Ilustração de um projetor escolar (Laterna magica), por volta de 1890 

 

 
 

Figura 16. Câmeras fotográficas 

 

 
 



 
 

Figura 17. Cenário 

 

 
 

Figura 18. Sala de aula 



 
 

Figura 19. Sala de aula 

 

 
 

Figura 20. Moldura de uniforme de criança 

 



 
 

Figura 21. Objetos diversos 
 

 
 

Figura 22. Carrinhos de brinquedo em exposição 
 

 
 

Figura 23. Carros em miniaturas em exposição 



 
 

Figura 24. Carros em miniaturas em exposição 

 

 
 

Figura 25. Carros em miniaturas em exposição 

 

 
 

Figura 26. Bonecas 



 
 

Figura 27. Fantoches 

 

 
 

Figura 28. Ilustração de um pano de desenho ou padrão 



 
 

Figura 29. Bonecas em exposição 
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 Cüppers Kempener Straße 187 

51467 Bergisch Gladbach-Katterbach

 https://www.das-schulmuseum.de/

 https://www.facebook.com/schulmuseum.

sammlung.cueppers/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

 scHulmuseum BeRGIscH GladBacH – sammlunG cÜppeRs  
Bergisch Gladbach

FACHADA LATERAL DO MUSEUFACHADA DO MUSEU

A história da origem da Escola Katterbach é 

típica do desenvolvimento das escolas na Prús-

sia após o estabelecimento do Reich em 1871. A 

“era Wilhelminiana” não apenas levou a um cres-

cimento na indústria de papel e máquinas em Ber-

gisch Gladbach, mas também a um aumento no 

número de habitantes e crianças em idade escolar.

Novas escolas surgiram em todos os lugares, 

inclusive no distrito de Katterbach, onde uma es-

cola primária católica de 1a a 5a série foi inaugu-

rada em 1871. Em 1883 já havia 72 crianças e, em 

1893, a escola foi ampliada para incluir uma sala 

de aula para os alunos do 6º ao 8º ano. Foi anexa-

do à escola um apartamento de professor, que com 

100 m2 correspondia aos requisitos de espaço esti-

pulados para um professor casado.

�	em katterbach desde 1871
Em 1952, 1963 e 1973, a escola foi ampliada 

para incluir edifícios modernos no local. Os protes-

tos civis impediram que o antigo edifício fosse de-

molido em 1974, permitindo a sua utilização pos-

terior como museu.

Uma ampliação moderna do Museu foi conclu-

ída em 2012. Há um salão de 50m² para turmas es-

colares e grupos de visitantes que, também, pode 
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SALA DE AULA

SALA EXPOSITIVA

ser utilizado para atividades educacionais do Mu-

seu, palestras, leituras e exibição de filmes.

�	exposição permanente
Hoje, o Museu da Escola inclui o antigo prédio 

da escola com a sala de aula no térreo, onde são 

oferecidas “aulas de história”, e uma segunda sala 

de aula no andar superior, que agora é usada para 

exposições especiais.

A exposição permanente está instalada no an-

tigo apartamento do professor desde 2000. Ele do-

cumenta a história das escolas primárias na Terra 

de Bergisches, desde o estabelecimento do Reich 

em 1871 até a dissolução das escolas primárias de 

classe única em 1968.

O passeio começa na bilheteria – onde há tam-

bém uma pequena loja do Museu – e leva a par-

tir daí por seis salas. Cada uma delas é dedicada 

a um tópico estruturado de acordo com diferentes 

aspectos individuais.

A apresentação acentua uma das seis princi-

pais coleções do Museu em cada sala: fotos, artesa-

nato, material de arquivo, mídia, materiais de en-

sino e aprendizagem, cartilhas. Arranjos de sala, 

objetos, imagens e documentos de arquivo são 

complementados por informações de texto nas pa-

redes, os quais estão resumidos em um guia do Mu-

seu disponível na loja do Museu. Também são ofe-

recidas visitas guiadas pela exposição permanente 

para grupos.

�	visão geral
Quarto 1: cotidiano escolar ontem e hoje

• preparar a mochila;

• pausa para o almoço;

• o caminho para a escola;

• horários.

Quarto 2: educação das meninas na escola por vol-

ta de 1900

EXPOSIÇÃO
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• A introdução de aulas de artesanato;

• “trabalhos úteis” e “trabalho de limpeza”;-

Quarto 3: senhor professor e senhora professora. 

• De um pobre professor do campo a um funcio-

nário pago;

• A conduta do ofício do professor;

• “Seja sempre o professor, não chame a aten-

ção!”.

• Escassez de professores e sua formação;

• No seminário de professores;

• “Senhorita professora”.

Quarto 4: O mundo inteiro na sala de aula

• A escola primária de uma classe 1871–1968;

• Currículo e calendário da escola primária no 

império alemão;

• O princípio intuição;

• Gabinete de curiosidades;

• Murais escolares;

• Caixas de materiais didáticos;

• “Em uma fila” para a apresentação de fotos.

Quarto 5: Ferramentas de ensino, aprendizagem e 

trabalho;

• Aparelhos e máquinas;

• Feitos por você mesmo.

Quarto 6: Fíbula, 1868–1996.

CALCULADORA DE DEDOS

MURAIS

MURAIS

Schulmuseum Bergisch Gladbach - Sammlung Cüppers. Face-
book. Fotos. Disponível em <https://www.facebook.com/schul-
museum.sammlung.cueppers> Acesso em 21.05.2020. 
Schulmuseum Bergisch Gladbach - Sammlung Cüppers. Dis-
ponível em <https://www.das-schulmuseum.de/dauerauss-
tellung/welt-im-klassenzimmer.html> Acesso em 21.05.2020.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
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CRIANÇAS COM UNIFORME ESCOLAR

MATERIAIS DIDÁTICOS E ESTOJO ESCOLAR



SCHULMUSEUM BERGISCH GLADBACH - SAMMLUNG CÜPPERS 

 

Europa – Alemanha – Bergisch Gladbach 

 

Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Fachada lateral do museu 



 
 

Figura 3. Sala expositiva 

 

 
 

Figura 4. Exposição 

 

 



 
 

Figura 5. Uniformes enquadrados 

 

 
 

Figura 6. Objeto de imagem 



 
 

Figura 7. Objeto de Imagem 

 

 
 

Figura 8. Murais 



 
 

Figura 9. Materiais didáticos 

 

 
 

Figura 10. Crianças em sala de aula 



 
 

Figura 11. Calculadora de dedos 

 

 
 

Figura 12. Animais taxidermizados 



 
 

Figura 13. Fotografia - Criança com uniforme 

 

  
 

Figura 14. Crianças em sala de aula 



 
 

Figura 15. Fotografia - Criança com uniforme 

 

 
 

Figura 16. Crianças em sala de aula 



 
 

Figura 17. Murais 

 

 
 

Figura 18. Mural escolar 

 



 
 

Figura 19. Mochila escolar 

 

 
 

Figura 20. Exposição 



 
 

Figura 21. Sala expositiva 
 

 
 

Figura 22. Sala de aula 



 
 

Figura 23. Acervo 
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O Museu da Escola está localizado em uma casa 

de enxaimel cuidadosamente restaurada do final 

do século XVII/início do século XVIII. O extenso 

pátio também inclui a antiga ferraria da vila de 

1822, que hoje abriga a biblioteca do Museu. No 

lugar do antigo celeiro fica a Casa Erich Less, um 

novo edifício arquitetonicamente sensível para 

exposições especiais, eventos e palestras.

�	ofertas educacionais do museu
As ofertas educacionais dos museus no 

distrito de Gifhorn são uma adição emocionante 

e instrutiva, especialmente para aulas escolares 

no contexto da disciplina de história. Mas você 

também encontrará, no Museu, uma oferta 

divertida para passeios escolares gerais, grupos de 

jovens e festas de aniversário.

O Museu oferece passeios temáticos e atividades 

para grupos. Você receberá percepções bem 

fundamentadas e novas perspectivas sobre vários 

tópicos da região. Também existe a oportunidade 

de tocar e experimentar as exposições originais. 

Além disso, é possível organizar suas reuniões de 

classe, passeios de empresa e festas familiares em 

um ambiente especial.

 Marktstraße 20 

29367 Steinhorst

 s.museum(at)museen-gifhorn.de

.museen-gifhorn.de/schulmuseum-steinhorst/

 https://www.facebook.com/

SchulmuseumSteinhorst

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

 

 scHulmuseum sTeInHoRsT 
Schleswig-Holstein, Lauenburgo, Steinhorst

FACHADA DO MUSEU ENTRADA DO MUSEU
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�	lição histÓrica
“Falar, rir, sussurrar, palhaçadas e correr para 

frente e para trás são proibidos”, diz em uma ordem 

de aula da era imperial. Na sala de aula histórica 

é possível vivenciar a vida escolar cotidiana há 

100 anos de perto: crianças vestidas com aventais 

ou coletes, como eram usados   naquela época, 

tamancos de madeira batem nas velhas tábuas do 

chão, lápis rangem nas ardósias e a cana assobia 

no ar! A professora garante “disciplina e ordem”!

�	trilha histÓrica da escola
Um passeio pela vila pretende abrir os olhos 

e aguçar os sentidos para as características 

“aparentemente cotidianas”: O que realmente é um 

vau? Por que não há mais mexilhões de pérolas 

nos riachos? Respostas a essas e muitas outras 

perguntas em detalhes “no local”, como nas aulas 

de história local nos anos 1950.

�	passeio de descoberta
“Eu gosto de ir à escola, e ao Museu é ainda mui-

to melhor!” É assim que pode ser chamado quando 

os alunos terminam o tour pela exposição. O Museu 

distribui um questionário que orienta os visitantes 

e oferece incentivos para observar mais de perto as 

muitas exposições antigas. Afinal, quem conhece o 

ditado que resulta das respostas corretas?

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

SALA DE AULA

FOTOGRAFIA DE MENINAS COM UNIFORME E MATERIAIS



124 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 125  

�	a exposição permanente
 Em sua exposição permanente na fazenda, o 

Museu documenta o desenvolvimento do sistema 

educacional rural desde a Reforma. O foco está 

nas técnicas culturais centrais da escrita, leitura 

e aritmética. Numerosos objetos originais, como 

instrumentos de escrita, artesanato e materiais de 

ensino, refletem a mudança no tempo. O roteiro e 

a disciplina atuais ainda são ensinados na sala de 

aula, com mais de 100 anos. De longe, a peça mais 

antiga em exposição é uma caneta de bronze dos 

séculos XII e XIII. 

A exposição permanente é complementada 

por eventos regulares e exposições especiais. Além 

disso, vários programas educacionais para museus 

são oferecidos às turmas e grupos escolares.

�	coleção 
A história das coleções do Museu da Escola 

Steinhorst começa vários anos antes de sua 

fundação, em 15 de maio de 1992. Em fevereiro 

de 1986, a Universidade Técnica de Braunschweig 

inaugurou o “Centro de Pesquisa em História 

Escolar e Desenvolvimento Regional da Escola “, 

com sede na administração do distrito de Gifhorn. 

Suas tarefas incluíam:

1. Criação de um diretório de fontes regionais 

de arquivos para o desenvolvimento do sistema 

escolar como base à pesquisa planejada de história 

escolar,

2. Estabelecimento de contatos com outros 

museus escolares alemães,

3. Desenvolvimento de um conceito planejado 

para o museu escolar e

4. Coleta de objetos de exibição para este 

Museu escolar.

MATERIAIS DIDÁTICOS

PONTAS DE CANETA

MATERIAL DIDÁTICO
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O foco da coleção nesses primeiros anos 

estava em objetos relacionados à história das 

escolas rurais na área de Gifhorn. Além disso, 

foram agregados ao acervo objetos relacionados 

à educação rural e à educação superior de outras 

regiões, principalmente vizinhas. Ao mesmo 

tempo, iniciou-se a construção de uma biblioteca 

de livros escolares. A estratégia da coleção 

continua seguindo estas linhas básicas até hoje.

O período atual da coleção abrange 

principalmente os séculos XIX e XX e se 

estende até o presente. Além disso, há exposições 

individuais de séculos anteriores (caneta dos 

séculos XII a XIII, livros de aritmética do 

século XVII). A área central ainda é o distrito de 

Gifhorn, mas as regiões vizinhas também podem 

ser levadas em consideração. Há algumas doações 

de regiões mais distantes. A biblioteca de livros 

didáticos, como uma coleção adicional, contém 

aproximadamente 20 mil cópias.

A coleção foi significativamente expandida 

em 1999 com a generosa doação de uma extensa 

coleção de brinquedos históricos. Com isso, 

iniciou-se o desenvolvimento de um novo enfoque 

no mundo infantil. Considerações para possíveis 

expansões adicionais do espectro da coleção, 

como por exemplo sobre cultura jovem, estão 

atualmente em fase de concepção.

SALA EXPOSITIVA

CRIANÇAS EM SALA DE AULA

ACERVO
Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
https://www. museen-gifhorn.de/schulmuseum-steinhorst/
https://www.facebook.com/SchulmuseumSteinhorst
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Imagens do museu 

 

 
 

Figura 1. Foto do museu 

 

 
 

Figura 2. Museu 



 

 

Figura 3. Vigas de madeira 

 

 
 

Figura 4. Prego em madeira 

 



 
 

Figura 5. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 6. Exposição permanente 

 



 
 

Figura 7. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 8. Entrada do museu 

 



 
 

Figura 9. O museu 

 

 
 

Figura 10. Material didático 



 

 

Figura 11. Livro 

 

 
 

Figura 12. Acervo 



 

 

Figura 13. Sala expositiva 

 

 

 

Figura 14. Materiais didáticos 



 

 

Figura 15. Lousa (caderno) 

 

 

 

Figura 16. Crianças em sala de aula 



 
 

Figura 17. Lousa 

 

 

 

Figura 18. Pontas de caneta  



 

 

Figura 19. Mesa escolar 

 

 
 

Figura 20. Sala de aula 

 



 

 

Figura 21. Fotografia de meninas com uniforme e materiais 
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O Museu da Escola Nordwestdeutsche, em Ze-

tel-Bohlenbergerfeld, no distrito da Frísia, é o mu-

seu escolar mais antigo e independente da Alema-

nha. A vida em uma escola rural no decorrer do 

século XX é mostrada na exposição permanente 

e também em exposições especiais itinerantes. O 

Museu oferece inúmeras atividades e oportuni-

dades para os visitantes. Graças ao seu pitoresco 

café, também é um destino popular para excursões 

e atividades de lazer.

�	o museu
O Museu da Escola Nordwestdeutsche foi fun-

dado em 1978 por Bodo e Ursel Wacker. Em me-

ados da década de 1970, muitas pequenas escolas 

rurais foram fechadas e agrupadas com escolas se-

cundárias. A fim de evitar que os antigos materiais 

de ensino e aprendizagem e outros mobiliários es-

 Nordwestdeutsches Schulmuseum 

Wehdestr. 97 

 info@schulmuseum.de

.schulmuseum.de/das-museum/

 https://www.facebook.com/Schulmuseum-Zet

elBohlenbergerfeld-628656520486278/

 https://www.instagram.com 

/schulmuseum.zetel

 Não dispõe de tour virtual, mas possui vídeo 

de apresentação disponível no site do Museu

ENTRADA DO MUSEU

 noRdWesTdeuTscHes scHulmuseum In ZeTel-BoHlenBeRGeRFeld  
Baixa Saxônia, Friesland, Zetel
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colares fossem irremediavelmente perdidos, o Mu-

seu da Escola foi instalado na antiga escola primá-

ria de Bohlenbergerfeld.

O Museu Nordwestdeutsche é membro da 

Associação de Museus da Baixa Saxônia e Bre-

men, tendo também parcerias com a Universida-

de Carl von Ossietzky em Oldenburg, o Instituto 

Pedagógico da Escola da Universidade de Würz-

burg e a região de Oldenburg. O Museu da Escola 

Bohlenbergerfeld trabalha conjuntamente em vá-

rios segmentos com o museu do castelo em Jever. 

Desde 2008, o Museu tem permissão para utilizar 

o título de “Museu Registrado” como um selo de 

qualidade. O Museu é apoiado pelos Amigos do 

Museu da Escola de Zetel, desde 2014.

�	o que ver
A vida em uma escola rural de 1900 até o iní-

cio da década de 1970 é o tema da exposição per-

manente. Uma sala de aula com mobiliário do 

ano de 1910, o extenso acervo de materiais didáti-

cos e a vida dos alunos e professores são os temas 

principais. Além da exposição permanente, o Mu-

seu também mostra uma exposição especial que 

muda, anualmente, sobre vários tópicos da esco-

la e do ensino.

Uma apresentação de slides, vários jogos e a 

possibilidade de realizar experimentos tornam a 

visita ao Museu uma experiência emocionante. 

Para grupos, o Museu da Escola oferece uma aula 

no estilo de 1910, mediante agendamento prévio.

A biblioteca, arquivo e revista do Museu da 

Escola incluem grande número de mapas anti-

gos, livros escolares e outros materiais didáticos, 

equipamentos antigos para brincadeiras e exercí-

cios, murais históricos das escolas, slides antigos 

de ensino e muito mais. O arquivo e a coleção tam-

bém podem ser visitados como parte de uma visi-

ta guiada. Em uma pequena loja de museu, vários 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

RETRATO DE MULHERES E FAMÍLIA – DESTAQUES NO MURAL 
E CARTILHA DA ESCOLA 1900-1980
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objetos históricos da escola podem ser comprados 

como lembranças. 

�	exposições
A fim de dar aos visitantes uma ideia do acer-

vo e dos muitos tesouros da casa, o Museu mostra, 

além da exposição permanente, exposições espe-

ciais sobre vários temas escolares.

�	exposição permanente
O Museu está organizado de forma que o visi-

tante tenha a impressão de que as crianças acaba-

ram de sair para o recreio e estão prestes a regres-

sar. Atividades dinâmicas tornam um pedaço do 

passado tangível e a visita à exposição se concre-

tiza numa experiência emocionante. Com a ajuda 

de extensa coleção de materiais de ensino de dife-

rentes séculos, a vida de alunos e professores é te-

matizada.

A exposição permanente trata dos seguin-

tes temas, que podem ser explicados em detalhes 

como parte de uma visita guiada: 

• crianças em idade escolar e seus materiais;

• livros escolares e fotografias;

• desenhos infantis;

• canto e ginástica;

• equipamento de física e cinema.

O ponto alto da exposição permanente são 

duas salas de aula históricas, por volta de 1910 e 

1950. Uma apresentação áudio visual usa imagens 

históricas do arquivo para levar os visitantes de 

volta ao passado, com imagens autênticas. Os jo-

gos e a oportunidade de vivenciar o passado fazem 

da visita ao Museu uma experiência emocionante.

LOUSA (CADERNO) DE ALUNOS

COLEÇÃO E ARQUIVO
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ARQUIVOS E COLEÇÕES

ARQUIVOS DO MUSEU PEÇA DO ACERVO

SAPATOS DE MADEIRA SAPATOS DE MADEIRA
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�	sala de aula histÓrica
A sala principal do Museu na antiga escola pri-

mária Bohlenbergerfeld é uma sala de aula origi-

nal do Império Alemão por volta de 1910. A sala 

foi projetada de tal maneira que os visitantes têm 

a impressão de que as crianças acabaram de sair 

para o recreio. 

A história se torna realmente tangível (não 

sem graça) por meio de uma aula... você pode es-

crever nos cadernos e nas lousas e, assim, experi-

mentar diretamente um pedaço do passado.

�	apresentação audiovisual
A apresentação de slides na sala de aula do 

Museu da Escola é feito com a utilização de um 

projetor e tem duração de 23 minutos.

O visitante recebe informações detalhadas 

sobre a vida cotidiana da escola naquela época. 

Como você se tornou professora? O que era espera-

do dos alunos? Quem era responsável pela super-

visão da escola e por verificar se as taxas escolares 

haviam sido pagas? Essas e outras perguntas se-

melhantes são respondidas para o público.

Esta apresentação está incluída na taxa de en-

trada e também pode ser visualizada por visitan-

tes individuais

�	arquivo e coleção
Atualmente, o Museu possui uma coleção de 

cerca de 4 mil murais escolares diferentes, mais de 

6 mil slides sobre ensino no passado, mais de 400 

mapas e um grande inventário de dispositivos físi-

cos, objetos de estudo biológico e outros materiais 

didáticos. No pátio da escola existem antigos equi-

pamentos de recreação e ginástica que podem ser 

utilizados. Ele também tem uma biblioteca de cer-

ca de 25 mil livros de dois séculos e um grande nú-

mero de documentos dos tempos da velha escola.

De meados do século XIX à década de 1960, 

ACERVO

MOCHILAS
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os murais para as aulas eram um dos meios de en-

sino centrais, especialmente nas escolas primárias. 

Para as crianças, essas fotos costumavam ser o 

único colírio para os olhos nas salas escolares com 

pouca decoração.

Com mais de 4 mil murais escolares, o Mu-

seu da Escola Nordwestdeutsche possui uma das 

maiores coleções de murais históricos das escolas.

Os murais escolares também são importantes 

documentos culturais que refletem as intenções 

educacionais, o conhecimento e o respectivo espí-

rito escolar daquela época. Eles são uma fonte in-

formativa para pesquisas sobre escolas, educação, 

mídia, arte e história social.

Nas décadas de 1960 e 1970, os murais foram 

substituídos por novas mídias, como a apresenta-

ção de slides. Hoje, os slides também fazem parte 

da mídia histórica de ensino. 

O arquivo do Museu da Escola pode ser visi-

tado em uma visita guiada. Além disso, o acervo  

está disponível a cientistas e estudantes para tra-

balhos de pesquisa.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

Nordwestdeutsches Schulmuseum Zetel Bohlenbergerfeld. 
Disponível em <https://www.schulmuseum.de/das-museum/> 
Acesso em 28.04.2020. 

Schulmuseum Zetel Bohlenbergerfeld. Facebook. Fotos. Dis-
ponível em <https://www.facebook.com/Schulmuseum-Zetel-
Bohlenbergerfeld-628656520486278> Acesso em 20.04.2020.

CAFÉ DO MUSEU

PRÉDIO DO MUSEU

CAMINHO PARA O MUSEU
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Figura 1.  Entrada do museu 

 

 
 

Figura 2. Exposição permanente 



 
 

Figura 3. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 4. Exposição permanente 



 
 

Figura 5. Retrato de mulheres e família - destaques no mural e cartilha da escola 1900-1980 

 

 
 

Figura 6. Sala de aula 



 
 

Figura 7. Sala de aula 

 

 
 

Figura 8. Sala de aula 



 
 

Figura 9. Sala de aula - mesa do professor 

 

 
 

Figura 10. Lousa (caderno) de alunos 



 
 

Figura 11. Mesa com cadernos 

 

 
 

Figura 12. Sala de aula  

 



 

 
 

Figura 13. Arquivo 

 

 
 

Figura 14. Sala de aula 



 
 

Figura 15. Sala de aula - materiais didáticos da época 
 

 
 

Figura 16. Sala de aula - Janela 



 
 

Figura 17. Sala de aula - Mapa 

 

  
 

Figura 18. Coleção e Arquivo 



 

 
 

Figura 19. Arquivo 

 

 
Figura 20. Coleção e arquivo 



 
 

Figura 21. Arquivo 

 

 
 

Figura 22. Arquivo e coleção 



 
 

Figura 23. Visitação 

 

 
 

Figura 24. Visitação 



 
 

Figura 25. Crianças em visitação 

 

 
 

Figura 26. Café do museu 



 
 

Figura 27. Café do museu 

 

 
 

Figura 28. Prédio do museu 

 



 
 

Figura 29. caminho para o museu 

 

 
 

Figura 30. Sapatos de madeira 



 
 

Figura 31. Acervo 

 

 
 

Figura 32. Sapato de madeira 



 
 

Figura 33. Acervo 

 

 
 

Figura 34. Parte do museu (recepção) 



 
 

Figura 35. Entrada do museu. 

 

 
 

Figura 36. Acervo 



 
 

Figura 37. Acervo - globo 

 

 
 

Figura 38. Tinteiro 



 
 

Figura 39. Café do museu 

 

  
 

Figura 40. Acervo 



 
 

Figura 41. Espaço de atividades 

 

 
 

Figura 42. Mochilas 



 
 

Figura 43. Livros 

 

 
 

Figura 44. Bonecas em vitrine 



 
 

Figura 45. Sala de aula 

 

 
 

Figura 46. Sala de Aula 

 


