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 museo de la anexa escuela Graduada  
“Joaquín V. González” (unlp) – La Plata, Buenos Aires

A sala de aula da oficina, construída en-

tre 1917 e 1924, pelos alunos do professor Szela-

gowsky, opera desde 2016 como um espaço de mu-

seu para a Universidade.

Nele você pode ver as tecnologias que acom-

panharam o ensino desde a criação da escola. Do-

cumentos, elementos patrimoniais e experiências 

que permitem definir a história e identidade cultu-

ral da comunidade local.

O objetivo do Museu é criar um ambiente no 

qual os alunos possam observar, analisar, intera-

gir, formular hipóteses, realizar experiências com 

objetos e práticas pedagógicas do passado.

�� missão 
O Museu tem a missão de reconstruir a histó-

ria da escola por meio da preservação e exibição de 

objetos e documentos patrimoniais. O que os defi-

ne como uma comunidade com sua própria iden-

tidade.

ENTRADA DA ESCULEA GRADUADA “JOAQUÍN V. GONZÁLEZ”, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 Rua 50 e/ 117 y 118, La Plata,  

Prov. Buenos Aires, Argentina

 www.graduada.unlp.edu.ar/vida_escolar/

museo-anexa-16466

 https://www.facebook.com/Museo-de-la-

Anexa-120396258045562

 https://www.instagram.com/museodelaanexa

 O Museu não possui tour virtual
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A Escola de Graduação Joaquín V. González, 

da Universidade Nacional de La Plata, começou em 

2006, por ocasião da celebração do seu centenário, 

uma reorganização do espaço educacional com o 

objetivo de reconstruir a história da escola com 

base na guarda e conservação dos documentos e 

elementos patrimoniais.

Essa iniciativa levou à coleta de objetos em 

toda a escola e ao contato com ex-alunos para a 

recuperação de testemunhos orais, o que levou ao 

crescimento do patrimônio da escola e à ideia de 

criar seu próprio museu, em um espaço específi-

co, onde prevalece o caráter afetivo da comunida-

de com sua escola, ao longo da história.

�� Algo mAis sobre o museu
A coleção é composta por um grande número de 

elementos e móveis escolares; material audiovisual 

como projetores, slides, entre outros.

Em 2017 foi inaugurada a Sala de Aula – Ofi-

cinas, que foi recuperada para preservar e recons-

truir a história da escola. Graças ao esforço e com-

prometimento da Secretaria de Obras da UNLP, 

foi possível preservar parte das paredes originais, 

daquela que foi a Primeira Oficina de Trabalhos 

Manuais da Escola, construído entre 1917 e 1924, 

por sucessivas turmas de alunos da sexta série. 

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.
www.graduada.unlp.edu.ar/vida_escolar/museo-anexa-16466
https://www.facebook.com/Museo-de-la-Ane-
xa-120396258045562

PEÇA DE ACERVO – EXPOSITORA COM PECAS E GLOBO METÁLICO COM BASE EM MADEIRA, UTILIZADO PARA SORTEIO DE VAGAS NA ESCOLA

VISITA ESCOLAR NO MUSEU



Museo de La Anexa – Escuela Graduada “Joaquín V. González” U.N.L.P 

América do Sul - Argentina - La Plata, Buenos Aires 

Imagens do museu:	

 

 
Figura 1. Entrada da Esculea Graduada “Joaquín V. González” - Universidad 

Nacional de La Plata – U.N.L.P. 

 

 
Figura 2. Entrada do Museo de La Anexa 



 
 

Figura 3. Material didático – peças geométricas 
 

 
 

Figura 4. Atividade no museu – Aventuras Exploratórias 



 
 

Figura 5. Peça de acervo – tinteiro e descando para canetas em vidro 
 

 
 

Figura 6. Peça de acervo – Globo metálico com base em madeira, utilizado para 
sorteio de vagas na escola 



 
 

Figura 7. Visita escolar no museu 
 

 
 

Figura 8. Peça de acervo – biboque 



 
 

Figura 9. Peça de acervo – material utilizado na oficina da escola em 1926 
(chumbo para fazer moldes de letras) 

 

 
 

Figura 10. Professores da escola no ano de 1921 



 
 

Figura 11. Peças de acervo 
 

 

 
 

Figura 12. Peças de acervo – móveis da biblioteca 
 



 
 

Figura 13. Peças de acervo 
 
 

 
 

Figura 14. Exposição no museu 
 



 
 

Figura 15. Peças de acervo 
 
 

 
 

Figura 16. Fotografia do acervo - alunos e professores da escola em 1908 
 



 
 

Figura 17. Peça de acervo – geoplano retilíneo e quadriculado 
 
 

 
 

Figura 18. Peça de acervo – tinteiro de baquelite e vidro 
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 museo de las escuelas  
Buenos Aires

 Cátulo Castillo 2750 1º Piso, Parque Patricios 

Buenos Aires, Argentina

 museodelasescuelas@bue.edu.ar

 www.buenosaires.gob.ar/educacion/gestion-

cultural/museo-de-las-escuelas

 https://www.facebook.com/museo.escuelas/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Museu das Escolas é um museu para o en-

contro intergeracional sobre idéias e emoções, ob-

jetos e práticas do mundo das escolas e da educa-

ção. Um espaço valioso que tenta provocar uma 

experiência estética, criativa e crítica entre o pú-

blico e seu relacionamento com a escola.

Um local de histórias e narrativas, de imagi-

nação e aprendizado cultural, onde os visitantes 

são convidados a recriar várias práticas escolares e 

a compartilhar suas interpretações e histórias so-

bre sua experiência escolar. A intenção é que eles 

percebam, sintam, se emocionem, imaginem e re-

flitam sobre as heranças, o presente e o futuro da 

educação.

O Museu das Escolas é um museu participati-

vo e interativo, projetado para que visitantes de 

todas as gerações encontrem significados pessoais 

Museo de Las Escuelas 

América do Sul – Argentina – Buenos Aires 

 

Av. Paseo Colón 1318, C1063 CABA, Argentina 
Cátulo Castillo 2750 1º Piso, Parque Patricios. 
Constam dois enderecos fisicos, mas na real este museu foi visitado no Parque 
Patricios, sede temporária em que está sendo abrigado o museu atualmente, pois o 
mesmo encontra-se fechado temporariamente. 
 
 
Mail : museodelasescuelas@bue.edu.ar 

 

► Site internet :  

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/gestion-cultural/museo-de-las-

escuelas 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/museo.escuelas/ 

Instagram: ??? 

 

 
Figura 1. Entrada do Instituto Félix Fernando Bernasconi – (onde o Museo de 

Las Escuelas está com sede temporária. Neste local está também o Museu 

Bernasconi) 

ENTRADA DO INSTITUTO FÉLIX FERNANDO BERNASCONI
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na história social da educação argentina. Vence-

dor do “I Prêmio Ibero-Americano de Educação e 

Museus” (2010).

�� mAnifesto – identidAde do museu
Trabalham para fazer do Museu um lugar:

• que lida com a História e propõe refletir sobre 

o presente e o futuro;

• para o encontro e conversa entre gerações;

• onde a brincadeira e a alegria abundam sem 

perder a profundidade do conteúdo;

• em que os especialistas em história e patrimônio 

trabalhem em conjunto com os educadores le-

vando adiante curadorias em andamento;

• cujas exposições são estimuladas com a parti-

cipação emocional, sensorial, perceptiva, cria-

tiva e imaginativa dos visitantes;

• onde os visitantes fazem conexões significativas 

com suas próprias experiências e identidade;

• onde a co-criação é posta em jogo ouvindo as 

vozes dos visitantes para produzir novas histó-

rias, propostas interativas e dispositivos par-

ticipativos;

• onde uma plataforma de aprendizado é im-

plantada: com visitantes, entre membros do 

museu e com colegas de outros museus;

• onde educadores são considerados autores 

qualificados que podem transformar seu tra-

balho diário em um objeto de pesquisa;

• de referência para os educadores de museus, 

pois eles são considerados trabalhadores cultu-

rais, mediadores sociais e atores centrais;

• onde a experiência dure além da visita.

�� HistóriA do museu
A primeira tentativa de um projeto de exten-

são destinado à criação de um Museu Escolar cor-

respondeu em 1985 ao plano de ensino da equipe de 

História Social da Educação do Departamento de 

Educação da UNLu., tendo como Professor Titular 

PÁTIO INTERNO DO INSTITUTO FÉLIX FERNANDO BERNASCONI

 

 

 
Figura 2. Pátio interno do Instituto Félix Fernando Bernasconi 

 

Texto original  

El Museo 

El Museo de las Escuelas es un museo para el encuentro intergeneracional acerca de 
ideas y emociones, objetos y prácticas del mundo de las escuelas y la educación. Un 
espacio valioso, que intenta provocar una experiencia estética, creativa y crítica entre 
el público y su relación con la escuela. 
Un lugar de historias y narrativas, de imaginación y aprendizaje cultural donde los 
visitantes son invitados a recrear diversas prácticas escolares, y a compartir sus 
interpretaciones y relatos acerca de su experiencia escolar. La intención es que 
perciban, sientan, se emocionen, imaginen y reflexionen acerca de las herencias, los 
presentes y los futuros de la educación. 
El Museo de las Escuelas es un museo participativo e interactivo pensado para que los 
visitantes de todas las generaciones encuentren significados personales en la historia 
social de la educación argentina. Ganador del "I Premio Iberoamericano de Educación 
y Museos" (2010). 
 
Manifiesto – Identidad del Museo. 

Trabajamos para que el Museo sea un lugar: 
• que trata la Historia y propone reflexionar sobre el presente y el futuro. 
• para el encuentro y la conversación entre generaciones. 
• donde abunda el juego y la alegría sin perder la profundidad de los contenidos. 
• en el que los especialistas en historia y patrimonio trabajan en conjunto con 

los educadores llevando adelante curadurías en conversación. 

CARTEIRA ESCOLAR INDIVIDUAL Nº 0. PENITENCIARÍA NACIONAL. 
ARGENTINA

 

Mobiliario 

Possui quase 300 peças, incluindo mesas, carteiras, cadeiras e mesas escolares, 
bibliotecas, quadros-negros, equipamentos para canto de nível básico, um consultório 
médico experimental, uma sala de música e sala de eventos escolares. 

Carteira escolar individual Nº 1. 
American Seating Company, New 
York. Importado por Estrada y Cía

 

Carteira escolar individual Nº 0. 
Penitenciaría Nacional. Argentina 

 

Carteira escolar Nº 4. American 
Seating Company, New York. 
Importado por el CNE 

 

Carteira de secretária. Escuela Normal de 
Profesores de la Capital, Argentina 

 
CARTEIRA DE SECRETÁRIA. ESCUELA NORMAL DE PROFESORES DE LA
 CAPITAL, ARGENTINA

ESTOJO
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o Dr. Daniel Cano, que iniciou discussões com a Cá-

tedra de História Geral da Educação da UBA, cuja 

responsável era a Dra. Cecilia Braslavsky.

A segunda tentativa, treze anos depois, em 

1998, correspondeu ao plano da Cátedra de Histó-

ria Social da Educação do professor associado Ru-

bén Cucuzza, que propôs como uma extensão do 

projeto de pesquisa: História do ensino da leitura 

e da escrita na Argentina (HISTELEA), do qual 

Pablo Pineau foi co-diretor, a criação do Museu 

Municipal da Escola de Buenos Aires, cuja insta-

lação estava prevista no Complexo Museográfico 

Enrique Udaondo, na cidade de Luján (província 

de Buenos Aires). Mais uma vez o museu não pôde 

se materializar.

Enquanto isso, entre 1998 e 2002, foram re-

alizadas uma série de atividades para compilar o 

acervo, como a preparação de folhetos, pôsteres e 

comunicados à imprensa para divulgação e a Cam-

panha “Operação de resgate dos traços do passado” 

para quatro mil e quinhentas escolas da provín-

cia de Buenos Aires. Paralelamente, foi realizado 

o projeto do Museu Virtual da Escola.

Por outro lado, durante o ano de 2001, profes-

sores da Diretoria da Área de Educação de Nível 

Inicial do Ministério da Educação do Governo da 

Cidade de Buenos Aires organizaram a exposição 

“Imagens, textos, lutas, histórias... Sobre o jardim 

de infância”. A proposta desta exposição foi recu-

perar traços do cotidiano dos jardins de infância 

da cidade ao longo de várias décadas da história da 

educação argentina. A fase de compilação foi cen-

trada nos anos de 1870, 1937 e 1950.

Em 2002, a assinatura conjunta de um proto-

colo foi realizada entre as autoridades do Ministério 

da Educação da cidade de Buenos Aires, na época a 

Secretaria de Educação e a Universidade Nacional 

de Luján, que deu origem à criação do Museu das 

Escolas, inaugurado em 10 de setembro de 2002.

Ambas as coleções passaram a fazer parte da 

coleção do Museu das Escolas. A primeira exposi-

ção foi realizada no Instituto Félix F. Bernasconi, 

na Capital Federal. A exposição foi apresentada 

no Centro Cultural Recoleta, depois na Feira In-

ternacional do Livro e na cidade de Rosário.

De setembro de 2003 a dezembro de 2009, a 

exposição foi exibida na sala Alfredo Bravo do Mi-

nistério da Educação, Ciência e Tecnologia da Na-

ção. De janeiro de 2010 a julho de 2013, o museu 

foi hospedado na delegação da Capital Federal da 

Universidade Nacional de Luján (Equador 871 - 

Cidade de Buenos Aires).

Atualmente, o museu está instalado em uma 

sede provisória no Instituto Félix Bernasconi. 

Como não há espaço para exposições, uma parte 

importante de seu patrimônio é mantida em um 

depósito, enquanto coleções documentais, ico-

nográficas, fotográficas, de objetos e bibliográ-

ficas estão disponíveis para consulta no Centro 

de Documentação.

�� exposições
No Museu das Escolas são realizadas expo-

sições temporárias sobre a história da educação, 

buscando comunicar e aproximar o patrimônio 

educacional para diversos públicos.

Coleções. O patrimônio do Museu das Escolas 

reúne coleções de objetos que fazem parte da cul-

tura material escolar, do mundo da infância e da 

história da educação argentina. Objetos que carre-

gam tempo, que guardam memória, que pontuam 

histórias, que despertam emoções, que evocam e 

convocam: materiais escolares, brinquedos, livros 

de leitura, material didático, imagens, móveis, do 

século XIX ao XXI.

Para armazenamento, catalogação, pesquisa e 
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socialização, as coleções foram organizadas nos se-

guintes itens:

Objetos. Esse item é composto por 1.800 pe-

ças, como materiais escolares, museu escolar, 

consultório médico, material didático primário, 

material didático de jardim de infância, brinque-

dos, bonecos e outros.

Mobiliário. Possui quase 300 peças, incluin-

do mesas, carteiras, cadeiras e mesas escolares, 

bibliotecas, quadros-negros, equipamentos para 

canto de nível básico, um consultório médico ex-

perimental, uma sala de música e sala de eventos 

escolares.

Documentos. Composto por mil peças: bole-

tins, cadernos, cadernos de desenho, cadernetas 

de poupança, cadernos de saúde, jornais escolares, 

cadernos de caligrafia, planos de prédios escolares. 

Iconografia e audiovisual. Composto por 600 

peças, incluindo folhas escolares, murais, figuras, 

caixas de slides, etc.

Fotografias. Composto por cerca de 200 foto-

grafias desde o final do século XIX até a atualida-

de e álbuns de fotografias escolares. 

Biblioteca. Leitura de livros, manuais escolares, 

dicionários, enciclopédias, livros de formação do-

cente, revistas especializadas, legislação e regula-

mentos, atingindo um total de cerca de 7 mil peças.

�� educAção – exposições itinerAntes, 
AtividAdes e publicAções
No Museu das Escolas, a educação está presen-

te tanto em seu conteúdo quanto na curadoria das 

exposições, pois o foco das propostas é baseado na 

experiência com os visitantes.

Trabalham com necessidades institucionais, 

abrindo portas para canalizar suas demandas e tam-

bém para oferecer novas propostas. Incentivam que 

os encontros entre as lógicas de cada instituição for-

taleçam acordos e gerem experiências significativas.

Mostras itinerantes. As exposições itinerantes 

do Museu das Escolas são uma experiência museo-

lógica dentro da escola.

Elas são projetadas para serem exibidas nos 

corredores, na sala dos conselhos ou na sala de uso 

múltiplo, modificando o espaço do cotidiano e ge-

rando um local de encontro para adultos e crian-

ças; professores e alunos; famílias e vizinhos.

As exposições servem para serem visitadas sozinho 

ou em grupos. Elas o convidam a olhar, ler, pensar, ex-

pressar uma opinião, conversar, sentir e imaginar.

Para solicitar as exposições escreva para: mu-

seodelasescuelas@bue.edu.ar, indicando o nome 

da exposição e a data provisória em que desejam.

Como trabalhamos com as exposições itine-

rantes? Exposições itinerantes nos permitem co-

nhecer instituições de uma maneira particular: é 

o museu que vai até a escola e isso merece muitos 

níveis de preparação e disposição.

Visitas de estudantes de professores e univer-

sidades. Propomos gerar diálogos sobre as mudan-

ças e continuidades de diferentes tópicos da Histó-

ria Social da Educação.

Com as visitas de estudantes de pedagogia e 

universidades, propõe-se diálogos sobre as mudan-

ças e continuidades de diferentes tópicos da Histó-

ria Social da Educação.

O Museu está interessado em que os alunos 

possam se conectar com sua própria experiência 

como alunos do ensino fundamental e médio e re-

fletir sobre isso articulando o conteúdo do museu 

com os temas que estudam em suas carreiras do-

centes.

A visita dura aproximadamente 1 hora, po-

dendo ser realizada no turno da manhã, tarde e 

noite, marcando uma data com antecedência. 
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Para reservas, escreva para: museodelasescuelas@

bue.edu.ar. Esta atividade se realiza em conjunto 

com Institutos de Fomação Docente.

Palavras de museu – concurso de textos para 

exposições. Textos são escritos para construir pon-

tes entre a herança escolar e os visitantes. Tenta-

-se fazer um diálogo, como uma conversa, em que 

apenas o suficiente é dito para não cansar, fala-se  

claramente para que a mensagem seja entendida,  

“Contamos coisas interessantes e também ouvimos, 

porque é assim que as conversas são. Que trabalho 

difícil! E tantas vezes passa despercebido”. Este é o 

enunciado do concurso de redação organizado pelo 

Museu da Escola, com objetivo de celebrar quem 

escreve e incentivar aqueles que ainda não ousa-

ram. Foram realizadas três edições do concurso: 

em 2014, 2015 e 2017. Em cada edição, uma equi-

pe de especialistas avaliou os textos submetidos e 

selecionou os finalistas e vencedores que se torna-

ram parte do “Banco de Boas Práticas” na reda-

ção de textos para exposições.

Publicações. As publicações do Museu são o 

resultado de pesquisas e curadoria de exposições. 

Eles são gerados em associação mútua entre o mu-

seu, especialistas e o público.

Livros

• Los visitantes como património;

• Abecedario Escolar, historia de objetos y prácticas.

Catálogo

• Dossier Museo de las Escuelas;

• Catálogo del Museo de las Escuelas (2016);

• Exposición Lo que el borrador no se llevó;

• Muestra itinerante Educar en la memoria;

• Exposición Cuando digo escuela…

JORNAL ESCOLAR, 1958

 

Documentos 

Composto por 1000 peças: boletins, cadernos, cadernos de desenho, cadernetas de 
poupança, cadernos de saúde, jornais escolares, cadernos de caligrafia, planos de 
prédios escolares. 

Boletim escolar, 1919 

 

Caderneta de registro de faltas, 1952 
 
 

 

Curso teórico prático de escritura, 
1944 

 

Jornal escolar “Un nuevo amanecer”, 1958 

 

CURSO DE ESCRITURA, 1944

CARTAZ “HOJAS Y SUS MODIFICACIONES”. W.Y A. K. JOHNSTON LTD., 
EDIMBURGO. PUBLICADO POR ESTRADA Y CÍA

CARTAZ DE CIÊNCIAS
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Material didático

• Ideas para la muestra itinerante Lo que el bor-

rador no se llevó;

• Material para recorrer la muestra itinerante Con 

P de Patria;

• Actividades para el Abecedario escolar –historia 

de objetos y prácticas.

Neste museu,  a história das experiências esco-

lares dos visitantes é contada e também imagina-

-se as escolas do futuro .

Por meio de sua proposta interativa e participa-

tiva oferece algumas chaves para a gênese da esco-

la argentina, suas rupturas e continuidades desde o 

século XVII até os dias atuais. O foco do museu são 

os visitantes. Propõe-se como uma experiência de 

imersão em espaços museológicos, onde são recria-

dos vários momentos e práticas da história social da 

educação no contexto histórico no Ocidente. Como 

em um teatro de objetos especialmente selecionados 

para contar várias histórias, os visitantes são con-

vidados a recriar várias práticas escolares de escri-

ta, leitura, jogos, etc. Dessa forma, o museu procu-

ra estabelecer uma relação criativa e crítica entre o 

público e a transmissão da relação sociedade-esco-

la ao longo do tempo, para que os visitantes perce-

bam, sintam, se empolgem, imaginem e reflitam so-

bre heranças, presente e futuro da educação.

É uma organização governamental.

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.
www.buenosaires.gob.ar/educacion/gestion-cultural/museo-
-de-las-escuelas

Carteira individual. Argentina 

 

Carteira individual. Desenho do Arquiteto 
Blanco. Argentina 

 

Carrilhão musical 

 

Quadro negro com pés  

 

Biombo, séries iniciais 

 

Quadro negro com pés, séries iniciais 

 

 

CARTEIRA INDIVIDUAL. ARGENTINA

Carteira individual. Argentina 

 

Carteira individual. Desenho do Arquiteto 
Blanco. Argentina 

 

Carrilhão musical 

 

Quadro negro com pés  

 

Biombo, séries iniciais 

 

Quadro negro com pés, séries iniciais 

 

 

CARTEIRA INDIVIDUAL. DESENHO DO ARQUITETO BLANCO. ARGENTINA

LOUSA

PIÃO, BIBOQUE E IOIO



Museo de Las Escuelas 

América do Sul – Argentina – Buenos Aires 

Imagens do museu: 

 

 
Figura 1. Entrada do Instituto Félix Fernando Bernasconi – (onde o Museo de 

Las Escuelas está com sede temporária. Neste local está também o Museu 
Bernasconi) 

 

 
Figura 2. Pátio interno do Instituto Félix Fernando Bernasconi 



 

Figura 3. Cofrinho 

 

Figura 4. Estojo 

 



 

Figura 5. Material Montessori. Classificação de cores 

 

Figura 6. Quadro negro 



 

Figura 7. Pontas de caneta tinteiro 

 

 

Figura 8. Porta canetas 



 

Figura 9. Tinteiro 

 

 

Figura 10. Pião, biboque e ioio 



 

Figura 11. Mala 

 

 

Figura 12. Copo telescópico 



 

Figura 13. Jacaré 

 

Figura 14. Carteira escolar individual Nº 1. American Seating Company, New 
York. Importado por Estrada y Cía 



 

Figura 15. Carteira escolar individual Nº 0. Penitenciaría Nacional Argentina 

 

 

Figura 16. Importado por el CNE 



 

Figura 17. Carteira de secretária. Escuela Normal de Profesores de la Capital, 
Argentina 

 

 

Figura 18. Carteira individual 



 

Figura 19. Carteira individual. Desenho do Arquiteto Blanco 

 

 

Figura 20. Carrilhão musical 



 

Figura 21. Quadro negro com pés 

 

 

Figura 22. Biombo, séries iniciais 



 

Figura 23. Quadro negro com pés, séries iniciais 

 

 

Figura 24. Boletim escolar, 1919 



 

Figura 25. Caderneta de registro de faltas, 1952 
 

 

Figura 26. Curso teórico prático de escritura, 1944 



 

Figura 27. Jornal escolar “Un nuevo amanecer”, 1958 

 

 

Figura 28. Jornal escolar “Hornero”, 1970 



 

Figura 29. Caderno San Martín, 1900 

 

 

Figura 30. Caderno 1810, 1950 



 

Figura 31. Caderno com modelos para cópia, 1956 

 

 

Figura 32. Caderneta de saúde, s/r 



 

Figura 33. Caderneta de poupança, 1953 

 

 

Figura 34. Cartaz “Amapola”. Antonio Vallardi Editore, Milán. Importada por 
la Ed. Vallardi Americana 



 

Figura 35. Cartaz “Mineralogía y Paleontología”. W. y A. K. Johnston Ltd., 
Edimburgo. Publicado por Estrada y Cía 

 

 

Figura 36. Cartaz “Hojas y sus modificaciones”. W.y A. K. Johnston Ltd., 
Edimburgo. Publicado por Estrada y Cía 



 

Figura 37. Cartaz “Aparato nervioso”. Editorial por Kapelusz, Buenos Aires 

 

 

Figura 38. Cartaz “Los músculos”. Editorial por Kapelusz, Buenos Aires 



 

Figura 39. Cartaz “El gusano de seda”. EAS, Buenos Aires 

 

 

Figura 40. Cartaz “Pueblos aborígenes del territorio argentino. Editorial 
Estrada. Buenos Aires 



 

Figura 41. Cartaz “La plaza mayor en la época colonial”. Revista Billiken. 
Buenos Aires 

 

 

Figura 42. Cartaz “Lenguaje en acción”. Editorial Kapelusz, Buenos Aires 



 

Figura 43. Temas de composición “Jorge pesca en el río”. Revista Billiken, 
Buenos Aires 

 

 

Figura 44. Escuela Nacional Normal Superior “Antonio Mentruyt”. Banfield. Bs. 
As. 1915 



 

Figura 45. S/r. 1929 

 

 

Figura 46. Escuela Rural Nº 11 Bs. As. Maestro F. Iglesias, 1939 



 

Figura 47. Escuela Andrés Ferreyra. Cap. Fed. 1944 

 

 

Figura 48. Escuela Nº 10. Cap. Fed. 1949 



 

Figura 49. Escuela Nº 25. Bs. As. 1953 

 

 

Figura 50. Escuela Nacional Nº 2. Cap. Fed. 1962 



 

Figura 51. Escuela Normal Nº 4. Cap. Fed. 1977 

 

 

Figura 52. Escuela Nº 58. Palomar Bs. As. 1983 



 

Figura 53. Colegio San Fernando. Hurlingham. Bs. As. 2012 

 

 

Figura 54. El nene. 1895 



 

Figura 55. Aventuras de un niño. 1905 

 

 

Figura 56. Progresa. 1924 



 

Figura 57. Paso a Paso. 1938 

 

 

Figura 58. Alfarero. 1942 



 

Figura 59. Justicialismo. 1953 

 

 

Figura 60. Ayer y Hoy. 1962 



 

Figura 61. Nuestro Terruño. 1974 

 

 

Figura 62. Pupi y Yo. 1985 



 

Figura 63. El Trébol Azul. 1993 

 

 

Figura 64. Lengua -Ciencias Sociales 6. 2003 



 

Figura 65. El Gato sin botas 3. 2015 

 

 

Figura 66. Mostra itinerante 



 

Figura 67. Mostra itinerante 

 

 

Figura 68. Visitas de estudantes de professores e universidades 
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 museo de las escuelas de TIGre – meTi 
Buenos Aires

O Museo de Las Escuelas de Tigre é um museu 

que não tem sede própria e que realiza exposições 

em locais pré-definidos. Ele conta com uma asso-

ciação que tem buscado um local para sua insta-

lação oficial. Este museu foi incluído em função 

de contemplar um rico acervo de várias escolas 

primárias da região do Tigre e também para mos-

trar sua importância e seus esforços na consolida-

ção como um espaço de manutenção da história 

da educação daquela região. Convém destacar que 

eles tem atuado muito nas redes sociais e apresen-

tam informações preciosas de forma virtual.

Os gestores do museu acreditam que levando 

em conta que qualquer aprimoramento de um pro-

cesso de identidade é importante para qualquer 

comunidade e, considerando a relevância das esco-

las nesse processo, e que esse resgate histórico per-

mitirá que a comunidade de tigres e todos em geral 

se reconheçam.

A criação do Museu das Escolas poderá contri-

buir para a articulação da memória com os even-

tos atuais, gerando novas leituras para os visi-

tantes refletirem criticamente sobre o passado, 

presente e futuro da educação formal e informal.

O museu tem um valor didático por ser o espa-

ço ideal para que tanto o professor quanto os alu-

nos possam ensinar e aprender em um meio espe-

cialmente projetado para se comunicar.

É aqui que o visitante se torna ator do que en-

contra no museu, deixando de ser a instituição um 

local de espetáculo, conservação e preservação, 

tornando-se uma área de produção educacional.

“A lição das coisas é construída na visita pelo 

Museu. Para o visitante, o museu é um caminho, 

percorrê-lo é caminhar pela cultura. Ele não deve 

apenas ser olhado, deve ser vivido. (Alderoqui Sil-

via, Museus e escola, parceiros da Educar-Paidós 

EXPOSIÇÃO

 http://museodelasescuelasdetigre.blogspot.

com/p/la-institucion.html

 https://www.facebook.com/sufassora14/

 https://www.instagram.com/

 O Museu não possui tour virtual

OBJETOS EM UMA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
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Esta é apenas uma amostra de imagens que, em 

breve, serão ampliadas em uma exposição para 

que o material possa ser visto pelos interessados, 

uma vez que o METi ainda não possui um espaço 

físico adequado para ser instalado e visitado per-

manentemente.

No levantamento de objetos feitos em algumas 

escolas do distrito e na chamada referente a eles 

(ex-alunos, ex-professores), encontraram objetos 

interessantes.

GRUPO DE ALUNOS DA ESCOLA Nº 2, FINAL DA DÉCADA DE 1920

AULA DAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

A CARTEIRA ERA DE MADEIRA GROSSA E SEUS PÉS ERAM DE FERRO 

UPA! UM LIVRO PARA APRENDER A LER, BASEADO NO 
MÉTODO SILÁBICO DO AUTOR CONSTANCIO CECILIO VIGIL

QUADROS USADOS COMO CADERNO (1890)

Bs. As., Barcelona, México, 2ª. reimpressão 2006)

Com este projeto, para resgatar, conservar 

e transmitir às gerações atuais e futuras o patri-

mônio tangível e intangível existente nas escolas, 

acreditam que estão conseguindo posicionar o Mu-

seu num espaço privilegiado.

�� gAleriA de fotos
Nas fotografias é possível apreciar parte dos 

objetos que o museu possui; alguns estavam em 

escolas e outros foram doados pela comunidade. 

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, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

http://museodelasescuelasdetigre.blogspot.com/p/la-institu-
cion.html



MUSEO DE LAS ESCUELAS DE TIGRE - METi  

América do Sul - Argentina - Buenos Aires 

Imagens do museu: 

 
 

 
 

Figura 1. Aula das primeiras décadas do século XX 
 
 

 
	

Figura 2. Grupo de alunos da Escola nº 2 do Partido das Conchas, no final da 
década de 20. 



	

 
 

Figura 3. Alunos da ilha de Tigre de 1952 
	
 
 
 

 
 

Figura 4. Escola Central inaugurada em 1861. É a escola nº1 de Tigre (antiga 
Las Conchas) 



	
 

Figura 5. ADOLFO VAN GELDEREN – primeiro Diretor da Escola Central – 
Las Conchas 

	
	

	
 

Figura 6. Sino – permitia balançar sua corda para sentir como o bronzee 
convocava, com seu ritmo, a todos os estudantes. 



 
 

Figura 7. Livros 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. UPA! Um livro para aprender a ler baseado no método silábico, do 
autor Constancio Cecilio Vigil 



	
 

Figura 9. Ensaio lido por seu autor, Angel F. Rossi, em ato público em 1936 
	
 
	

	
 

Figura 10. Vestidos com gala com o impecável guarda pó branco…lavado e 
passado com amido, não podia ter amassados 



 
 

Figura 11. Penas de escrita… começar a escrever com elas era um martírio, 
impossível evitar as manchas no caderno e nos dedos 

 
 
 
 

 
 

Figura 12. Apontador em forma de ferradura 
 
 



 
 

Figura 13. Canetas de madeira para utilizer com as penas nas pontas 
 
 
 

 

 
 

Figura 14. Que luxo! Uma pasta de couro. Era lustrada uma vez por semana com 
cera para sapato, reluzindo sempre como nova 

 
 



 
 

Figura 15. Copo sempre presente nas pastas…dobrável, com tampa, prático e 
eficiente 

 
 
 

 
 

Figura 16. A carteira era de madeira grossa e seus pés eram de ferro pesado 



	
	

	
 

Figura 17. Desde as épocas mais remotas, os exercícios eram praticados por 
todas as raças e povos. Não podiam estar fora das escolas, que dentro dos 

programas de educação física, sempre colaborou para contribuir com a boa 
saúde. Este troféu foi obtido por alunos da Escola nº3 em um torneio em 1943. 

 
 
 
 

 
 

Figura 18. Todas as meninas traziam em suas mochilas e utilizavam no recreio. 
Demonstravam sua destreza e tambpem seu condicionamento físico. 

 



 
 

Figura 19. Pião clássico, com 6cm de altura. Pode ser sem pintura, pintado ou 
envernizado 

	
	

	
 

Figura 20. Hoje tem modelos para todos os gostos: de vidro, de cerâmica e até, as 
mais fortes e temidas, de aço; que eram partes de um roliman em desuso. 



 

 
 

Figura 21. Antigo apontador de mesa 
 
 
 

 
 

Figura 22. Objetos de uma exposição temporária 



	
 

Figura 23. Carteiras 
 
 

 
 

Figura 24. Quadros usados como caderno (1890) 



	
 

Figura 25. Exposição realizada em julho de 2012 
	
	

	
 

Figura 26. “Simulcop” ou caderno de cópias. É um livreto com espiral, com 
folhas em papel mantega, específico para cada ano e nível escolar. As imagens 

era de acordo com o currículo correspondente. Em geral, era possível usar cada 
desenho mais de uma vez. Foi patenteado em 1959 por Jacob Varsky e editado 

por Luis Lasserre. 



 
	
 

 
 

Figura 27. Carteiras 
 
 

 
 

Figura 28. Exposição 
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 museo escolar escuela normal superIor dr. aGusTín Garzón  
aGulla (ensaGa) – Córdoba

O Museu se apresenta como um espaço que 

abriga uma grande quantidade de material do 

campo das Ciências Naturais e outras coleções re-

lacionadas à história da escola e seu plano de fun-

dação. Está planejado como um recurso para tra-

balhar articuladamente com as salas de aula da 

ENSAGA, mas também com outras escolas e com 

a comunidade em geral. Abre-se como um espaço 

de encontro com o outro, de diálogo com o conhe-

cimento e de participação coletiva.

�� HistóriA do museu 
O museu escolar da Escola Superior Superior 

“Doutor Agustín Garzón Agulla” existe desde 

1942, ano em que a escola foi criada.

Mas o museu funcionou desde 1938 em outro 

prédio como Museu “Florentino Ameghino” do 

Conselho Geral de Educação de Córdoba, na Rua 

Santa Rosa, 947, em frente à Plaza Colón. Surgiu 

como um espaço disponível para professores de 

toda a província para que ali eles pudessem encon-

trar ou preparar seus próprios materiais de ensino 

de Ciências Naturais. Havia oficinas para a prepa-

ração de materiais (caixas de insetos, caixas bo-

tânicas, animais taxidermizados, mapas de relevo, 

dispositivos de física, lâminas, etc.).

Quando a Escola Normal Superior foi criada, 

pela Lei Provincial 3944, de 1941, decidiu-se mu-

dar o museu, com todo o material e o pessoal que 

trabalhava, para o novo prédio da escola e tornar-

-se dependente da Direção da mesma, mas sendo 

aberto a toda a comunidade de Córdoba.

Em 1943 terminou a construção do novo pré-

dio da Escola Superior Normal e, em seguida, o 

museu é transferido como Instituto de Ciências 

Naturais e Museu da Escola, incorporando todo o 

pessoal existente. O professor Miguel Ángel Díaz 

Morales é nomeado diretor do Museu.

ESCULEA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA

FOTO DO EDIFÍCIO QUANDO RECÉM TERMINADO

 Viamonte 150, Córdoba, Argentina

 ensagamuga2018@gmail.com

 https://museoescolarensaga.blogspot.com/

https://ensagulla-cba.infd.edu.ar/sitio/museo/

 https://www.facebook.com/people/Museo-

Ensaga/100012191430824

 https://www.instagram.com/museo.ensaga/

 O Museu não possui tour virtual
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Já no novo prédio, o museu estava localizado 

no térreo, na ala norte com uma entrada indepen-

dente pela Avenida 24 de Septiembre (hoje ocupa-

da pelo jardim de infância da escola). Algumas das 

salas do museu podem ser visualizadas nas ima-

gens apresentadas.

Um fato interessante é que, nos primeiros anos 

de funcionamento do museu dentro da escola, o 

museu permaneceu aberto à comunidade de pro-

fessores de Córdoba e eles o acessavam para obter 

material didático ou participar de “cursos de ve-

rão”. Alguns desses cursos foram em Física, Botâ-

nica e Taxidermia.

Nos primeiros anos da escola, o pintor Egidio 

Cerrito ingressou como professor responsável pela 

Oficina de Desenho e Ilustrações Didáticas. Ele foi 

contratado para pintar um mural que serviria de 

cenário para a coleção de fósseis do museu: um fun-

do do mar do fim da era paleozóica. Esse mural ain-

da está preservado em uma das paredes do atual 

jardim de infância.

O currículo da escola incluía a formação inte-

gral de jovens, oferecendo espaços para o desenvol-

vimento de habilidades intelectuais, artísticas-ex-

pressivas, científicas e manuais. Por esse motivo, 

incorporou a disciplina Oficina e os alunos pude-

ram escolher entre um grupo variado de alternati-

vas: Desenho, Ilustrações Didáticas, Xilogravuras, 

GRUPO DE PROFESSORES QUE TERMINARAM UM DOS CURSOS DE 
VERÃO DE TAXIDERMIA

DIRETOR DO MUSEO DE LA ESCUELA NORMAL DE 1942 ATÉ 1955

ANTIGA SALA EXPOSITIVA

ANTIGA SALA EXPOSITIVA



144 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 145  

Modelagem e Escultura em Pedra, Cartografia, Fí-

sica, Taxidermia, Carpintaria, Encadernação, Teci-

dos, Culinária, Brinquedos e Bonecos, etc.

Este trabalho de produção nas Oficinas não 

só proporcionou uma formação ampla e completa 

para os alunos, mas também se constituiu no local 

onde foram criadas muitas das peças que hoje fa-

zem parte do patrimônio do museu.

Ao longo dos anos de existência da escola ocor-

reram mudanças na planta funcional e nos planos de 

estudo que afetaram as tarefas que o museu realiza-

va. No final de 1996, com o encerramento das ofi-

cinas, as coleções foram abandonadas e sem pessoal 

encarregado. Isso colocou sua integridade em risco.

Desde 2010, o museu está passando por tarefas 

de recuperação e reorganização que tem permitido 

sua re-funcionalização e abertura ao público.

�� exposições permAnentes
O Museu possui seis salas de exposições per-

manentes, uma sala com móveis originais que oca-

sionalmente funciona como uma sala de reuniões, 

um laboratório de conservação e armazenamento 

de materiais, um escritório e um terraço aberto: 

Patio da Memória.

Algumas das salas de exposições se referem à 

história institucional, seus fundadores, às idéias 

que os inspiraram.

Outras se dedicam a abordar temas de ciências 

naturais: o Universo e a Terra, os materiais que o 

compõem. O passado da vida na terra.

As salas de ciências naturais se referem aos 

ambientes naturais da Argentina e Córdoba, seu 

relevo, flora e fauna.

Uma sala de Ciências Sociais referente aos Po-

vos Originários possui vários objetos e peças que 

a escola recebeu como doação, como a coleção de 

elementos arqueológicos da Patagônia doados, em 

OFICINA DE MODELAGEM E ESCULTURA EM PEDRA DADO PELO 
ESCULTOR ALBERTO BARRAL

OFICINA DE XILOGRAVURA DADO POR GRABADOR ALBERTO NICASIO

FOTO MURAL

OFICINA DE CARTOGRAFÍA
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1967, pelo pintor Enrique Mónaco. Também con-

ta com um empréstimo do Museu de Antropologia 

da Universidade Nacional de Córdoba: uma ma-

quete de um tipo de casa dos comechingones (etnia 

originaria da República Argentina). 

Uma sala reúne alguns dos móveis originais da 

escola e é decorada com obras de arte de alguns 

ilustres artistas plásticos que foram professores da 

escola no passado. É o caso de Egidio Cerrito, José 

Álvarez Soave e Mariniano Scieppaquercia.

�� AtividAdes do museu
O museu realiza atividades relacionadas a visi-

tas, tanto por estudantes de todos os níveis da pró-

pria escola, como de outras instituições de ensino e 

pelo público em geral.

Quando se trata de visitas educacionais, esta-

beleça um diálogo com os professores, para ajustar 

conteúdos, atividades, horários e espaços a serem 

utilizados durante a mesma.

Também ocorrem convites para visitas em da-

tas especiais, como o Dia Internacional dos Museus, 

o Aniversário da Escola e a Noite dos Museus.

Também realiza projetos de intervenção de pro-

fessores com os alunos, como atividade das disci-

plinas. Alguns têm permitido o desenho de novos 

espaços, como o Pátio da Memória; estabelecer os 

roteiros de visitas para as salas do museu; catalo-

gar algumas das espécies animais representadas no 

museu; realizar uma catalogação de cada uma das 

peças do museu; etc.

O museu também está aberto às preocupações es-

pecíficas de estudantes que, movidos por seus pró-

prios interesses, desenvolvem atividades no museu.

ACERVO

SALA DE CIENCIAS NATURAIS 

SALA DE CIENCIAS NATURAIS
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�� visitAs Ao museu
O Museu da Escola recebe visitas de estudan-

tes de todos os níveis da Escola Normal Superior 

Dr. Agustín Garzón Agulla. Também recebe visi-

tas de outras escolas e de toda a comunidade.

Acesso: Para chegar ao Museu deve-se entrar 

pela Escola Normal Superior Dr. Agustín Garzón 

Agulla. Você deve ir ao pátio norte (à esquerda do 

hall de entrada) e atravessá-lo na diagonal. É aces-

sado por uma escada ascendente até o primeiro an-

dar. Uma campainha deve ser tocada para avisar 

os funcionários de sua presença.

É permitido: Participar, surpreender-se, jun-

tar-se às propostas, trazer novas idéias, pergun-

tar, desfrutar, refletir, questionar, tirar fotos sem 

flash, fazer um lanche no pátio do museu, reunir-

-se, conversar, ler e ouvir música.

Não é permitido: Tirar fotos com flash, porque 

a intensidade da luz danifica os objetos. Tocar nos 

animais expostos, devido aos produtos que foram 

utilizados para a sua preparação. Consumir bebida 

ou comida dentro das salas, porque os restos acu-

mulam microorganismos que deterioram as peças.

O museu é um espaço para aprender e dispõe:

• Mais de 100 espécies animais taxidermizados; 

• mapas de relevo;

• materiais preservados; 

• esqueletos (crânios);

• coleção de rochas e minerais;

• elementos arqueológicos.

Tem um variada coleção testemunha daqueles 

que se formaram em suas salas de aula e oficinas. 

Seguindo suas origens, atualmente aderiu à Muse-

ologia Social e convida os interessados a fazer par-

te desse processo em construção permanente.

DESENHOS DAS CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA

SALA CIÊNCIAS SOCIAIS

SALA CIÊNCIAS NATURAIS
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VISITA DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ESCOLA

VISITA DO NÍVEL FUNDAMENTAL DA ESCOLA

VISITA DO NÍVEL MÉDIO DA ESCOLA

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.

VISITA DE ESTUDANTES

PROJETOS DE INTERVENCAO

https://museoescolarensaga.blogspot.com/

https://ensagulla-cba.infd.edu.ar/sitio/museo/

https://www.facebook.com/people/Museo-Ensa-
ga/100012191430824



Museo Escolar - Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla  

Argentina – Córdoba - (ENSAGA) 

Imagens do museu:	

	

 
 

Figura 1. Entrada da Esculea Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla 
 

 

 
 

Figura 2. Foto do edifício recém terminado 



 

 
 

Figura 3. Diretor do Museo de la Escuela Normal Superior, de 1942 até 1955 
 
 

 
 

Figura 4. Antiga sala expositiva 



 
Figura 5. Antiga sala expositiva 

 
 

 
 

Figura 6. Grupo de professores que terminaram um dos cursos de verão de 
Taxidermia 

 
 



 
 

Figura 7. Mural pintado pelo Egidio Cerrito 
 
 

    

 
 

Figura 8. Oficina de Cartografía 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Oficina de Cartografía 
 
 

 
 

Figura 10. Oficina de Carpintaria 
 



 
         Figura 11. Oficina de Culinária 
 
 
 

 
 

Figura 12. Oficina de Xilogravura dado por Grabador Alberto Nicasio 
 



 
 

Figura 13. Oficina de Modelagem e Escultura em Pedra dado pelo Escultor 
Alberto Barral 

 
 

 
 

Figura 14. Oficinia de Encadernação 



 
 

Figura 15. Acervo 
 
 

 
 

Figura 16. Sala de ciências naturais 



 
 

Figura 17. Sala de ciências naturais 
 
 

 
 

Figura 18. Sala de ciências naturais 



 
 

Figura 19. Sala de ciências naturais 
 

 
 

 
Figura 20. Sala de ciências naturais 



 

 
 

Figura 21. Sala de ciências sociais 
 
 

 
 

Figura 22. Sala de ciências sociais 
 



 

 
 

Figura 23. Visita do Jardim de Infância da Escola 
 
 
 
 

 
Figura 24. Visita do Jardim de Infância da Escola 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Figura 25. Visita do Jardim de Infância da Escola 
 
 
 
 

 
Figura 26. Visita do Jardim de Infância da Escola 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 27. Visita do nível Fundamental da Escola 
 
 
 

 
Figura 28. Visita do nível Médio da Escola 

 
 
 



 
Figura 29. Desenhos das crianças do Jardim de Infância 

 
 

 
Figura 30. Desenhos das crianças do Jardim de Infância 

 
 
 



 
Figura 31. Noite dos Museus 2015 

 
 
 

 
Figura 32. Noite dos Museus 2015 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Noite dos Museus 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Projetos de intervenção 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Projetos de intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Projetos de intervenção 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Projetos de intervenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Projetos de intervenção 



 
Figura 39. Atividades no museu 

 
 
 

 
 

Figura 40. Atividades no museu 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Atividades no museu 
 
 

 
 

Figura 42. Acervo do museu 



 
 

Figura 43. Acervo do museu 
 
 

 
 

Figura 44. Acervo do museu 



 

 
 

Figura 45. Acervo do museu 
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 museo monserraT  
Córdoba

O Museu do Colégio Nacional de Monserrat 

nasceu como parte integrante do legado jesuíta, 

da quadra jesuíta e de suas estâncias no âmbito da 

Declaração do Patrimônio Mundial da UNESCO, 

em dezembro de 2000.

A sala de exposições nasceu como um anexo 

ao Museu Histórico da Universidade, fazendo par-

te da exposição da livraria jesuíta. Em 2005, esse 

conceito mudou, transformando o Museu em uma 

sala independente, adquirindo assim uma identi-

dade própria.

O Museu exibe uma importante coleção de má-

quinas de Física, Química e Astronomia, compra-

das principalmente no século XIX, na França e 

na Alemanha. 

O Colégio Nacional de Monserrat foi declarado 

Monumento Histórico Nacional (pela lei 12.365) 

COLÉGIO NACIONAL DE MONSERRAT

 Obispo Trejo 294, Córdoba, Argentina

 museomonserrat@cnm.unc.edu.ar

 https://monserrat.unc.edu.ar/museo/

 https://www.facebook.com/MuseoCNM

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual
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em 25 de julho de 1938, cuja custódia é responsá-

vel pela Comissão Nacional de museus, monumen-

tos e locais históricos. 

Este local integra a lista dos locais mais visi-

tados da cidade. 

O Colegio Nacional de Monserrat é uma escola 

localizada na cidade de Córdoba, Argentina. Como 

estabelecimento educacional jesuíta ganhou gran-

de prestígio no vice-reinado do Rio da Prata, bem 

como nos territórios do atual Chile e Peru. Foi fun-

dada por Ignacio Duarte y Quirós em 1687 e de-

clarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

UNESCO em 2000. Depende da Universidade Na-

cional de Córdoba.

Durante 310 anos essa escola não permitiu a 

entrada de mulheres e, durante cem anos, foi uma 

escola pública e estadual. Após anos de litígio, a 

escola foi forçada por uma ordem judicial a permi-

tir que as mulheres entrassem, o que ocorreu ape-

nas no final dos anos 1990.

O edifício principal original, ainda existen-

te, mantém o estilo plateresco e é um Patrimô-

nio Mundial de acordo com os regulamentos da 

UNESCO de 2000, porque integra a quadra Jesuí-

ta da cidade argentina de Córdoba.

A escola também é uma das instituições mais 

influentes da história cultural de Córdoba. Nela 

funcionou a primeira imprensa instalada no atual 

território argentino.

�� o edifÍcio 
O edifício tem importância histórica dentro 

do espaço da cidade, conhecido como “Bloco Je-

suíta”. Embora o Colégio tenha sido fundado em 

1687 e começado a operar após a autorização real 

em 1695, sua primeira localização não era a atu-

al, mas na esquina anterior, em frente à Igreja 

da Companhia de Jesus, onde hoje está localiza-

MUSEU DO COLÉGIO NACIONAL DE MONSERRAT, CÓRDOBA

FACHADA DO COLÉGIO NACIONAL DE MONSERRAT

do o Colégio de Santa Teresa de Jesus das irmãs 

carmelitas. Mudou-se, em 1782, para sua locali-

zação atual na Calle Obispo Trejo, na esquina da 

Duarte Quirós, que é sua localização há mais de 

200 anos.

O edifício que, após o traçado da rua Duarte 

Quirós, no final do século XIX, sofreu fragmen-

tação e modificações típicas da passagem do tem-

po. Assim, com a abertura da rua, que na época se 

chamava “San Luis”, realizada em 1875 por razões 

de planejamento urbano, com base em um decre-

to provincial de 13 de julho de 1854, assinado pelo 

então governador Alejo Carmen Guzmán, perdeu-

-se o espaço correspondente ao refeitório, cozinha, 

despensa, farmácia, outras salas e dependências. 
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A última grande reforma predial foi realizada em 

1927 e ficou a cargo do engenheiro Rafael Bonet, 

reitor do Colégio e do arquiteto Jaime Roca.

A reforma teve um caráter nacional marcado, 

com base nas origens hispânicas, designadas como 

restauração nacionalista ou neocolonial. O claus-

tro e as abóbadas originais no térreo foram rigo-

rosamente preservados, ampliando o número de 

salas de aula e as instalações anexas. Também re-

modelou completamente as fachadas e incorporou 

uma torre no canto sudeste do edifício, evocando 

uma tipologia hispânica com clara influência islâ-

mica. Esta torre, com seu grande relógio, tornou-

-se um marco fundamental do perfil urbano. Tan-

to o Renascimento (arco semicircular) quanto o 

Barroco (ornamentação das aberturas) se manifes-

tam no edifício.

Outras expansões foram feitas posteriormente 

em 1937, 1939, 1951, 1957 e outras. O edifício foi 

declarado Monumento Histórico Nacional pela lei 

12.365 de 25 de julho de 1938, cuja custódia é res-

ponsável pela Comissão Nacional de Museus, Mo-

numentos e Lugares Históricos. 

�� o museu, A museologiA e A 
museogrAfiA
O projeto para a criação do Museu Histórico 

de Monserrat foi marcado, desde o início, pelas di-

retrizes museológicas aplicadas ao Bloco Jesuíta 

por volta do ano 2000. A ideia que deu origem à 

atividade museológica dentro do Bloco levantou 

a necessidade de divulgar o legado jesuíta na ci-

dade de Córdoba. O Colégio não tinha espaço para 

o Museu propriamente dito, embora o prédio que 

o abriga já tivesse sido declarado monumento na-

cional em 1938.

Atualmente, está localizado nas ruas Obispo 

Trejo e Duarte Quirós, onde uma parte importan-

te da história de Córdoba é valorizada. Em 2000, 

iniciou-se o processo que deu origem ao Museu e 

à transformação interna da realocação de instala-

ções destinadas ao uso da vida cotidiana do esta-

belecimento educacional.

Na sala atual do Museu estava alojada a bi-

blioteca do Colégio, que precisava ser realocada 

para dar lugar às exposições em exibição no local. 

Para habilitar o Museu ao público (pela primei-

ra vez na Páscoa de 2005), foram cuidadosamen-

te considerados o conceito museográfico e a visita 

guiada. No caso do conceito, a história da institui-

ção foi enfatizada e apenas os mais representati-

vos de todos os locais de valor histórico do Colégio 

foram escolhidos.

É por isso que o Museu mantém em si o conceito 

de “Museu Vivo”, ou seja, um lugar que não termi-

na em uma sala, é imbuído de vida pelos jovens que 

são educados ali, em um prédio que é considerado 

como uma peça arquitetônica de beleza requintada 

e história em cada um de seus cantos. Pode dizer-

-se, então, que o Museu faz parte de um todo que 

surpreende o visitante e todos aqueles que, pela pri-

meira vez, têm contato com essa realidade.

Destacando um pouco da memória, a decla-

ração realizada em Cairns na Austrália como Pa-

trimônio Mundial, em dezembro de 2000, foi um 

reconhecimento de todo o legado jesuíta no con-

junto das quadras e das estâncias, chegando ao 

Colégio como parte integrante desse patrimônio. 

Constitui um exemplo de museu universitário, 

aquele que María Marco Such reconhece como la-

boratórios a serviço da comunidade universitária 

e o elo mais direto entre ele e a sociedade.

As coleções foram concebidas para serem utili-

zadas no ensino, pesquisa e também para promover 

o desenvolvimento do conhecimento humano. Para 

esta autora, os museus universitários (com toda a ca-

pacidade de uma organização como a universidade) 
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constituem “laboratórios para uma nova forma de 

educação, muito mais prática e multidisciplinar, um 

local de encontro para diferentes profissionais e um 

exemplo vivo do que serão em um futuro”. Porque a 

própria universidade constitui um museu vivo. 

�� A coleção do museu 
O Museu exibe uma importante coleção de má-

quinas de Física, Química e Astronomia compra-

das principalmente no século XIX na França e 

na Alemanha. Embora a coleção possua cerca de 

100 dispositivos, poucos estão em exibição, pois a 

maioria está em processo de reparo.

Há instrumentos de todos os ramos da física 

que foram estudados entre os séculos XIX e XX:

• Em mecânica são expostos balanças e barô-

metros.

• Em calor e termodinâmica: balanças e má-

quinas a vapor. 

• Em eletricidade e magnetismo: grandes má-

quinas eletrostáticas. 

Também abriga em seu salão de exposições o Ar-

quivo Histórico do Colégio e a Estância de Caroya (sé-

culos XVII, XVIII e primeira metade do século XIX).

O acervo colonial contém duas seções:

• Seção colonial e século XIX: É composto 

por 40 volumes, que apresentam uma docu-

mentação variada referente às contas do Co-

légio e da Estancia de Caroya (que susten-

tavam as despesas de ambos os edifícios), 

normas institucionais, ações judiciais, auto-

rizações reais e papais, exames, etc.

• Seção do século XX: Apresenta apenas uma 

parte desse período, pois o restante está na 

Biblioteca do Colégio. Consiste na participa-

ção de professores e alunos, exames, contas da 

instituição até meados do século XX, etc. Ba-

sicamente, a coleção foi sendo formada com a 

SALA DE EXPOSIÇÃO 

SALA DE EXPOSIÇÃO 

SALA DE EXPOSIÇÃO 
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coleção de objetos de apoio educacional e com 

documentos administrativos próprios, neces-

sários em sua evolução como instituição a ser-

viço da formação dos alunos.

�� visitA guiAdA 
O tema do museu é resgatar a história do Co-

légio, intimamente relacionada a sua origem até a 

Universidade Jesuíta. Por meio dos objetos e docu-

mentos exibidos, o visitante pode se aproximar do 

modo de vida acadêmico no início da instituição. A 

visita guiada é dividida em duas partes. Na primei-

ra parte, o guia percorre o Colégio com os visitantes, 

explicando a história, seus pátios, períodos, brasão, 

sala dos professores, auditório e outros locais histó-

ricos. Esta etapa do passeio leva aproximadamen-

te 30 a 40 minutos. Em seguida, é visitada a sala de 

exposições, onde encontram-se elementos de física, 

química, astronomia e livros históricos do Colégio. 

O horário de atendimento ao público é o seguinte: 

Sala de exposições: de terça a sexta-feira das 10h às 

16h30 - sábado das 10h às 13h.

Em 2008, surge a intenção de tornar o museu 

um lugar para todos ou, pelo menos, a todos aque-

les que possam se integrar gradualmente. Como foi 

no caso de pessoas cegas. Durante três meses, uma 

pessoa cega compareceu ao museu e foi encarrega-

da de transcrever todas as placas de identificação 

da sala de exposição para o sistema Braille. Hoje, 

o museu tem toda a sua identificação em espanhol, 

inglês no sistema Braille.

�� conclusão
O Museu nasceu em 2000 no âmbito da De-

claração como Patrimônio Mundial por parte da 

UNESCO. Desde então e até hoje, o Museu e o Co-

légio convivem em perfeita harmonia, sendo tanto 

os elementos tangíveis como os intangíveis o pa-

trimônio que pode ser exibido, apresentado e até 

SALA DE AULA COM SUAS CARACTERÍSTICAS CARTEIRAS 
INDIVIDUAIS DE MADEIRA

SALA DO COLÉGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ACERVO RECUPERADO E EM EXPOSIÇÃO
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vivenciado pelos visitantes.

É inegável a importância histórica dos elemen-

tos tangíveis existentes, um edifício de origem jesu-

íta abriga distintas atividades, educacionais, cultu-

rais, artísticas e muitas outras, no entanto também 

estão presentes ali as experiências, as emoções, os 

mitos que emergem no pátio central, onde está lo-

calizada a fonte como um símbolo da unidade, a 

fonte do canto, que com seu som lembra a passa-

gem do tempo em todos os cantos, em cada claus-

tro, em cada sala de aula com bancos de ferro fundi-

do e madeira, em cada parede espessa se encontra a 

passagem de vida, a passagem da história de milha-

res de jovens que passaram, deixando em seu Colé-

gio esse precioso patrimônio intangível tão valioso 

como formador de pessoas íntegras e, assim, seguem 

fazendo milhares de jovens que ingressam diaria-

mente no colégio, sendo os únicos destinatários da 

educação em Virtude e Letras, que era o legado do 

fundador, o presbítero Doutor Ignacio Duarte y 

Quirós, oferecendo desde então um perfil humanis-

ta à educação ministrada neste Instituto.

REGISTRO DE VISITA AO MUSEU

REGISTRO DE VISITA AO MUSEU

PEÇAS DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE

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, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
https://monserrat.unc.edu.ar/museo/
https://www.facebook.com/MuseoCNM
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Colégio Nacional de Monserrat 
 
 

 
 

Figura 2. Museu do Colégio Nacional de Monserrat, Córdoba 



 
 

Figura 3. Sala do Colegio Nacional de Monserrat 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Fachada do Colegio Nacional de Monserrat 



	
 
Figira 5. Sala de aula, com suas características carteiras individuais de madeira 
	
	

 
 

Figura 6. Declaração da UNESCO 



 
 

Figura 7. Maquete do Colegio Nacional de Monserrat 
 
 

	
 

Figura 8. Maquete do Colegio Nacional de Monserrat 



	
 

Fig 9. Sala de exposição 
	
 

	
 

Figura 10. Sala de exposição 



 
 

Figura 11. Carteria centenária que que configure o mobiliário do Colégio 
 
 

 
 

Figura 12. Sala de exposição 



 
 

Figura 13. Acervo recuperado e em exposição 
 
 
 
 

 
 

Fig 14. Acervo recuperado e em exposição 
 



 
 

Figura 15. Peças da exposição permanente 
 
 
 
 

 
 

Fig 16. Peças da exposição permanente 
	



	
 

Figura 17. Peças da exposição permanente 
	
	

 
 

Figura 18. Peças da exposição permanente 



 
 

Figura 19. Peças da exposição permanente 
	
	
	

	
 

Figura 20. Peças da exposição permanente 
	



 
 

Figura 21. Peça da exposição permanente 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 22. Sala de exposição 
	



	
 

Figura 23. Sala de exposição 
 
 

 
 

Figura 24. Banner presente na sala de exposição 



	
 

Figura 25. Livro de visitas do museu 
	
	
	

	
 

Figura 26. Registro de visita ao museu 
 



 
 

Figura 27. Registro da Noite dos Museus (2019) 


