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 oBeRÖsTeRReIcHIscHes scHulmuseum  
Alta Áustria, Bad Leonfelden

 Böhmerstraße 1 

4190 Bad Leonfelden

 office@muehlviertlerhochland.at

 https://www.ooemuseen.at/museum/261-

ooe-schulmuseum

 https://www.facebook.com/ooeschulmuseum

 https://www.instagram.com/ooemuseen_at/ 

 O Museu não possui tour virtual

O Museu da Escola Bad Leonfelden tem sido 

um dos pontos obrigatórios, quando se trata de 

explorar a paisagem dos museus da Alta Áustria 

desde que foi inaugurado em 1988. Está localizado 

em um dos mais antigos edifícios escolares existen-

tes na Alta Áustria. Foi construído como “Domus 

Disciplinae” (Casa da Educação) em 1577 e usa-

do como escola até 1850. A sala de aula, o equipa-

mento sanitário, a capela da escola e os caixilhos 

das janelas góticas ainda são preservados em seu 

estado original.

O coração do Museu é a sala de aula histórica. 

Dá aos visitantes uma impressão realista do ensi-

no cotidiano no período por volta de 1900. Outros 

pontos de interesse da visita incluem a introdução 

da escolaridade obrigatória pela imperatriz Maria 

Theresa, o sistema de certificação, a avaliação de 

desempenho e o perfil profissional do professor ao 

longo do tempo. Uma extensa coleção de materiais 

FACHADA DO MUSEU
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Alta Áustria, Bad Leonfelden

de ensino, livros escolares e mapas de parede das 

escolas do século XIX ilustram os diferentes mé-

todos de ensino usados no passado. O desenvolvi-

mento do livro de leitura, bem como a escrita e os 

vários utensílios de escrita, do estilo romano à ca-

neta-tinteiro, são outros pilares.

O Museu da Escola também mostra até que 

ponto a educação mudou para melhor em cinco 

séculos. Os desenvolvimentos no ensino específi-

co de gênero também são explicados, usando o en-

sino de artesanato. A área de exposição “Escola 

sob o regime nazista” explica, com muitos objetos 

originais, a instrumentalização e apropriação de 

crianças em idade escolar em um estado totalitá-

rio (Prêmio do Museu da Áustria 2010). Em 2001, 

outro foco foi definido com a extensa coleção de 

filmes escolares.

Uma raridade especial é um tipo de tablet ABC, 

usado no século XVIII como um auxílio à aquisi-

ção da “arte da leitura”. Outra especialidade é o 

Livro de Honra do século XIX. Os melhores alunos 

de uma turma foram inscritos neste livro no final 

de um ano letivo.

O conteúdo do Museu é transmitido por meio 

de visitas orientadas ou, se desejado, por meio de 

“horário escolar histórico”. Um guia de áudio em 

alemão, inglês e tcheco está disponível. Com a aju-

da de um cronograma, o desenvolvimento do sis-

tema escolar austríaco em conexão com a história 

geral pode ser claramente entendido.

O Museu é particularmente recomendado para 

alunos da 3ª e 4ª série do ensino fundamental e do 

ensino médio. A pedido, são fornecidos documen-

tos para a preparação e acompanhamento da visi-

ta ao Museu (memorando, questionário, sugestões 

de melhorias).

Finalmente, você pode aprofundar o seu co-

nhecimento da história da escola austríaca, usan-

LIÇÃO HISTÓRICA DA ESCOLA COM O PROFESSOR DA ALTA ÁUSTRIA

MANEQUINS DO MUSEU SIMULANDO CASTIGOS ESCOLARES

PARTE DA EXPOSIÇÃO

do o livro do museu Fleißbild, Rohrstab, Eselsbank, 

um dos muitos artigos originais da loja do museu. 

Visitar o museu da escola em Bad Leonfelden sig-

nifica:

• Respirar o ar da escola por mais de cinco sé-

culos;
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• Conhecer a história do “sistema escolar infe-

rior” na Áustria;

• Pensar em quão longe o ensino e a educação se 

voltaram para melhor;

• Despertar memórias dos dias de escola;

• Fazer uma viagem emocionante a uma região 

fronteiriça notável, 27 km ao norte de Linz.

Ofertas de mediação:

• Visitas de turmas escolares e grupos de adultos 

guiadas por mediadores especializados;

• Definição de prioridade para visitas guiadas 

por tema, por exemplo escola durante a era 

nazista, história da escola;

• Horário escolar para aulas de história para 

grupos de adultos;

• Recepção com champanhe, seguida de um tour 

para comemorações familiares e de empresas;

• Guias de áudio em alemão, inglês e tcheco para 

visitantes individuais;

• Comunicação da história da escola por meio de 

uma apresentação de fotos e linha do tempo;

• Uma jornada de descoberta pelo museu basea-

da em tarefas estruturadas para famílias;

• Escrever com uma caneta em placas de ardó-

sia, como em épocas anteriores;

• Filmes silenciosos do passado.

BIBLIOTECA ESCOLAR HISTÓRICA NA ALTA ÁUSTRIA

MAPA DA PAREDE DA ESCOLA NA ALTA ÁUSTRIA

ÁREA DE EXPOSIÇÃO ESCOLA SOB O REGIME NAZISTA

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.
Ooemuseen. OÖ. Schulmuseum. Disponível em <https://www.
ooemuseen.at/museum/261-ooe-schulmuseum> Acesso em 
13.05.2020. 
Österreich ankommen und aufleben. Sommer . Von Stilus bis 
Füllfeder. Disponível em <
https://press.austria.info/at/sommer/archiv/raritaeten-aufs-
pueren/von-stilus-bis-fuellfeder/> Acesso em 13.05.2020.



164 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 165  

SALA DE AULA

ATIVIDADE COM CRIANÇAS EM SALA DE AULA

SALA DE AULA ANIMAIS TAXIDERMIZADOS EM ESTANTE



OBERÖSTERREICHISCHES SCHULMUSEUM 

 

Europa – Áustria - Alta Áustria 

 

Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula 



 
 

Figura 3. Manequins do museu 

 

 
 

Figura 4. Área de exposição Escola sob o regime nazista 



 
 

Figura 5. Parte da exposição 

 

 
 

Figura 6. Animais taxidermizados em estante 



 
 

Figura 7. mapa da parede da escola na Alta Áustria. 

 

 
 

Figura 8. Biblioteca escolar histórica na Alta Áustria 



 
 

Figura 9. Lição histórica da escola com o professor da Alta Áustria 

 

 
 

Figura 11. Sala de aula 
 

 
 

Figura 12. Atividade com crianças em sala de aula 
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 WIeneR scHulmuseum  
Viena

 Breitenleer Straße 263 

1220 Viena

 https://schulmuseum.schule.wien.at/

ausstellungen/

 https://www.facebook.com/Erstes-Wiener-

Schulmuseum-393773884025724/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

No século 19 já havia um museu escolar em 

Viena. No entanto, entendia-se apenas como uma 

coleção de material didático e material escolar e 

era oferecido na forma de exposição.

�� cronologia
1903. O Museu da Escola Austríaca foi funda-

do em Viena. Foi localizado em Viena 9, “Grüne-

-Thorgasse” 11 e, pela primeira vez, também le-

vou em consideração a dimensão histórica. No 

entanto, a desintegração da monarquia, durou 

apenas alguns anos.

Depois de 1945.  Os documentários de história 

FACHADA DO MUSEU

ENTRADA
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 WIeneR scHulmuseum  
Viena

da escola só encontraram interesse público fora de 

Viena e foram terceirizados para museus existen-

tes (por exemplo, em Spittal an der Drau, Stübing, 

Texing, Jois) ou montaram seus próprios museus 

para esse fim (por exemplo, em Lockenhaus). (De: 

guia da cidade de Viena 1905 ou léxico aeiou)

1985 e 1988. Duas grandes exposições do Con-

selho da Escola Municipal de Viena, no edifício da 

Câmara do Trabalho de Viena, foram o núcleo do 

estabelecimento posterior do museu. As salas de 

trabalho ficavam no Instituto Pedagógico de Vie-

na 7, Burggasse. Após as exposições, objetos e ma-

teriais foram armazenados em dois pavilhões da 

escola secundária Viena 22, Afritschgasse.

Nos anos que se seguiram, encontraram-se um 

grupo de diretores e professores de escolas que, vo-

luntariamente, tentaram coletar documentos e ob-

jetos históricos sobre a história do sistema escolar 

e da pedagogia de Viena, no sentido de uma cole-

ção programada.

1992. O grupo fundou o “Museu Verein Wiener 

Schul”, agora o “Verein für Wiener Bildungs- und 

Schulgeschichte”, como base para novos traba-

lhos. Graças ao apoio de todos os tipos de escolas, o 

mantenedor da escola MA56 e o   conselho escolar da 

cidade, a associação logo conseguiu absorver gran-

des quantidades de materiais históricos. Armazéns 

adicionais foram encontrados em Viena 13, May-

gasse, no Instituto de Educação de Surdos.

2001. O Museu da Escola de Viena finalmente 

recebe novas acomodações em Viena-Donaustadt, 

Breitenleer Straße 263 com o apoio da vice-prefei-

ta Grete Laska, obtendo o prédio histórico da es-

cola de Breitenlee como acomodação permanente.

O antigo armazém da associação em Viena 13 

teve que ser fechado e grandes coleções do acervo 

puderam ser transferidas para o depósito do Mu-

seu da Escola de Viena em Breitenlee. Exposições 

SALA DE AULA EM VISITAÇÃO

SALA DE AULA EM VISITAÇÃO

SALA DE AULA EM VISITAÇÃO

ACERVO



168 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 169  

permanentes sobre a história da escola de Viena 

são mostradas nas salas da antiga escola primária. 

As atividades do museu são realizadas em coope-

ração com o Conselho Escolar da Cidade de Viena, 

os departamentos de magistrados responsáveis   da 

cidade de Viena e as instalações de treinamento de 

professores.

Os funcionários do museu trabalham volunta-

riamente. Eles conduzem nos espaços expositivos, 

organizam exposições e auxiliam na realização de 

eventos 

Os visitantes do Museu da Escola de Viena po-

dem observar as salas de aula no contexto do en-

sino. Com isso, recebem também visitas de grupos 

de professores, estudantes e outras pessoas inte-

ressadas inclusive do exterior. Como programação 

anual da “Noite dos museus”, a possibilidade de 

uma visita noturna ao museu também é usada por 

inúmeras pessoas (mais de mil participantes nos 

últimos três anos).

�� EXPoSiÇÕES
Exposição permanente I 

Uma sala de aula vienense por volta de 1900,  

equipada com mobiliário original. Instalação: Mó-

veis escolares (quadro-negro, carteira escolar anti-

ga com tinteiro, quadros de ardósia, bancos esco-

lares, mesa do professor, caixas, lavatórios, etc.), 

instrumentos musicais (harmônio, violino, alaú-

de), equipamento matemático (ábaco), exposições 

biológicas (animais empalhados ou em Álcool), 

mapa (Áustria-Hungria)

Exposição permanente II

100 anos experimentando aulas de física e quí-

mica. Em 6 vitrines existem dispositivos para ele-

tricidade, telefone, pressão do ar, vácuo, óptica e 

mecânica, bem como dispositivos para realizar ex-

perimentos de química (bases e álcalis, separação 

MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES

CRIANÇAS UTILIZANDO OBJETOS DIDÁTICOS

SALA DE AULA EM ATIVIDADE DO MUSEU



168 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 169  

de misturas de substâncias, efeitos químicos da 

corrente elétrica, etc.) para visualização e também 

para realizar experimentos. As peças da exposição 

são modelos e aparelhos, bem como equipamen-

tos para as experiências dos alunos, de acordo com 

o engenheiro e professor Ohme, e também como 

equipamentos modernos.

Exposição permanente III

Museu da história local de Breirenleer. Fotos 

e objetos relacionados à história de Breitenleer e 

do 22º distrito. 

Exposições especiais

Atualmente, a seguinte exposição especial pode 

ser vista no Museu da Escola de Viena: “Da pena 

ao sabre – A Escola de Viena na Primeira Guerra 

Mundial.” É a exposição mais jovem e mais nota-

da por ocasião da comemoração dos “100 anos da 

Primeira Guerra Mundial”.

MAPA GEOGRÁFICO

CRIANÇAS EM ATIVIDADE DIDÁTICA

SALA DE AULA

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://schulmuseum.schule.wien.at/ausstellungen/
Erstes Wiener Schulmuseum. Facebook. Fotos. Disponí-
vel em <https://www.facebook.com/Erstes-Wiener-Schul-
museum 393773884025724/?ref=page_internal> Acesso em 
14.05.2020.
Wiener Schulmuseum. Disponível em <https://schulmuseum.
schule.wien.at/ausstellungen/> Acesso em 14 de Maio de 
2020.
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Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Fachada do museu 2 



 
 

Figura 3. Sala de aula 

 

 
 

Figura 4. Sala de aula 

 



 
 

Figura 5. Sala de aula em visitação 

 

 
 

Figura 6. Acervo 



 
 

Figura 7. Materiais didáticos 

 

 
 

Figura 8. Sala de aula 



 
 

Figura 9. Crianças utilizando objetos didáticas 

 

 
 

Figura 10. Sala de aula 

 



 
 

Figura 11. Sala de aula em atividade do museu 

 

 
 

Figura 12. Mapa geográfico 



 
 

Figura 13. Crianças em atividade didática 

 

 

 


