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 museo de la educación Gabriela mistral (meGm) 
Santiago

FACHADA

A missão do Museo de la Educación Gabriela 

Mistral (MEGM) é contribuir criticamente à dis-

cussão, questionamento e conhecimento das múl-

tiplas dimensões e tensões dos processos socioedu-

cativos no Chile, por meio da coleta, valorização, 

conservação, enriquecimento, pesquisa e dissemi-

nação do patrimônio pedagógico, revelando tanto 

o cenário cultural quanto o político no país, como 

a diversidade de atores que fazem parte do debate.

O meGm espera se tornar um espaço que re-

vitalize a história da educação para que seus visi-

tantes possam construir, desconstruir e reconstruir 

várias identidades, resgatando a memória não ofi-

cial que nos permite entender profundamente os 

processos sociais.

Seus objetivos são: 

1. Fortalecer o relacionamento com os diferen-

tes usuários por meio de um trabalho conjunto, 

sistematizado, recíproco e permanente com as di-

ferentes comunidades.

2. Promover o trabalho cultural e educacio-

nal do museu, fortalecendo a pesquisa, a aplica-

ção de projetos e a implementação de novas me-

todologias.

3. Revigorar os processos acadêmicos e intelec-

tuais por meio do uso crítico e intencional do pa-

trimônio pedagógico que o Museu protege.

�� História
O MEGM, dependente do Subdiretório Nacio-

nal de Museus, é uma instituição estatal especia-

lizada em história da educação no Chile. Foi cria-

do em 1941 com o nome de Museu Pedagógico do 

Chile, tendo por objetivo abrigar e exibir o mate-

rial coletado no âmbito da Exposição Retrospec-

tiva de Ensino.

Dessa forma, o objetivo era tornar conhecida 

 Chacabuco 365 Metro Estación  

Quinta Normal, Santiago, Chile

 https://www.museodelaeducacion.gob.cl/sitio/

 https://www.facebook.com/Museo.Educacion

 https://www.instagram.com/

museodelaeducacion/

 O Museu não possui tour virtual



182 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 183  

a história da educação pública e privada nacional, 

reunir os elementos que permitissem compreender 

seu desenvolvimento e expor a produção artística, 

científica, literária e didática dos professores. Em 

1981, mudou-se para o prédio onde a Escola Nor-

mal Brigida Walker para Meninas No 1 operava 

entre 1886 e 1973.

Em 1985, a instituição suspendeu suas ativi-

dades de atenção pública e exibição de coleções, 

devido aos danos estruturais à propriedade causa-

dos pelo terremoto que afetou a zona central do 

país naquele ano. O desastre natural, somado à 

falta de compromisso com a cultura e a educação 

durante a ditadura cívico-militar, manteve essa si-

tuação até 2000.

Em 2000, o Dibam, em colaboração com o Mi-

nistério da Educação e a Associação Chilena de Pro-

fessores A.G., iniciou a restauração do edifício para 

recuperar sua arquitetura original. Esse processo 

culminou com a reabertura do museu em 8 de mar-

ço de 2006, sob o nome de Museu da Educação Ga-

briela Mistral e uma nova proposta de museu.

A instituição recebeu o nome do primeiro Prê-

mio Nobel de Literatura no Chile e na América La-

tina, revelando a história do edifício que o abriga, 

já que foi nesse local que Mistral obteve sua auto-

rização para atuar como professora primária em 

1910. Além disso, o novo nome procurou valorizar 

o legado da intelectual como professora e teórica 

da educação.

Nesta nova etapa, o museu se propôs a contri-

buir para o conhecimento e debate das múltiplas 

dimensões dos processos socioeducativos no Chile, 

por meio da coleta, valorização, conservação, enri-

quecimento, investigação e difusão do patrimônio 

pedagógico, evidenciando, assim, os cenários cul-

turais e políticos do país, e a diversidade de atores 

que fazem parte do debate.

PÁTIO INTERNO 
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Paralelamente às mudanças pelas quais pas-

sou, a concepção dos espaços museológicos e sua 

relação com as comunidades no Chile, o MEGM, 

formou uma proposta multidisciplinar de reflexão 

e representação das diferentes práticas sociais que 

fazem parte da história da educação chilena e a co-

munidade com a qual coabita.

Em 2016, iniciou-se um novo processo de reno-

vação de museus, concluído em dezembro do mes-

mo ano. O projeto, reunindo as opiniões dos visi-

tantes, incluiu mudanças nos gráficos, iluminação, 

seleção e localização dos objetos, além de melhorar 

os espaços de circulação do museu, destacando a 

intervenção do Pátio de Los Tilos.

�� Coleções
Material escolar e móveis. A coleção do Museu 

de Educação Gabriela Mistral (MEGM) foi inicial-

mente formada a partir de objetos herdados da 

Exposição Retrospectiva de Ensino de 1941 e con-

tinuou a ser enriquecida com doações de estabe-

lecimentos de ensino, indivíduos e aquisições que 

foram feitas de acordo com as diretrizes temáticas 

que o museu elaborou.

Ele contém mais de duas mil peças e a maioria 

é composta de implementos herdados das escolas 

primárias, secundárias e normais do país. Dentre os 

móveis há mesas de diferentes períodos, quadros-

-negros, entre outros móveis típicos da sala de aula. 

Também inclui peças que não fazem mais parte 

das salas de aula, como o estande de punição, usa-

do para prender os alunos que cometiam uma falta.

O mobiliário permite aprender sobre o desen-

volvimento da educação no Chile: de mudanças na 

materialidade a mudanças nos métodos de ensino. 

Por exemplo, a coleção vai desde a carteira lancas-

teriana, na qual se sentavam vários estudantes, aos 

bancos individuais de meados do século XX e a 

subsequente incorporação de mesas para canhotos.

Um segundo grupo de objetos composto por 

materiais escolares, abrange vários implementos 

usados para facilitar o aprendizado como folhas 

usadas nas aulas de ciências, religião e história; di-

ferentes tipos de mapas da Europa, América e Chi-

le, que cobrem do final do século XIX até meados 

do século XX; material didático para o estudo da 

ciência e para o uso da primeira infância e máqui-

nas e ferramentas utilizadas nas escolas técnicas e 

industriais.

Um terceiro grupo está relacionado ao coti-

diano dos estabelecimentos de ensino, como o ma-

terial de barro utilizado nas Escolas Normais, os 

objetos relacionados ao bem-estar da escola, as in-

sígnias, as flâmulas, as bandeiras e os troféus que 

MIMEÓGRAFO TINTEIRO PARA LOUSA
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compõem a escola emblemática, entre outros.

Com o objetivo de contribuir para o conheci-

mento e debate de processos socioeducativos recen-

tes e aliviar sujeitos que não estão representados em 

seu patrimônio, o museu desenvolveu uma políti-

ca de aquisição de novos objetos que permitirão ex-

pandir seu patrimônio e valorizar novas temáticas.

�� livros e doCumentos
O Museu de Educação Gabriela Mistral 

(MEGM) se especializou em registrar, preservar 

e disseminar a história do ensino no Chile. A bi-

blioteca possui mais de 40 mil obras, incluindo li-

vros, periódicos educacionais chilenos e estrangei-

ros, brochuras, silabários, textos escolares, planos 

e programas de estudo e uma compilação de docu-

mentos e conferências de educadores chilenos. To-

dos esses trabalhos e textos nos falam sobre um 

espectro temático muito amplo: antropologia, so-

ciologia, economia, filosofia da educação, psicolo-

gia pedagógica, metodologia e didática da matéria, 

entre outros assuntos. Algumas dessas publicações 

datam do século XVIII, concentrando-se, princi-

palmente, entre meados do século XIX e a déca-

da de 1960.

Nos últimos anos, o MEGM procurou posicio-

nar a biblioteca como uma referência valiosa para 

consultas e pesquisas sobre a história da educação. 

Por esse motivo, em 2013 iniciou um processo de 

aquisição e ampliação de coleções bibliográficas, 

ações que buscam completar coleções, diversifi-

car temas, aprimorar linhas de pesquisa histórica 

e contribuir para enriquecer o enredo narrativo da 

exposição permanente. Além disso, como forma de 

proteger o material bibliográfico da deterioração 

produzida pela passagem do tempo e pela manipu-

lação dos exemplares, alguns dos volumes foram 

digitalizados e estão disponíveis no site (seção Co-

leções digitais) e no Museu.

SALA DE AULA

MOBILIÁRIO

QUARTO/DORMITÓRIO
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A coleção é parcialmente organizada e contém 

dezessete mil volumes inventariados e catalogados, 

cujos registros estão disponíveis no Catálogo BN, 

enquanto uma porcentagem da seção de textos es-

colares está disponível no Banco de Dados MANES, 

projeto dedicado à divulgação e ao estudo histórico 

de manuais escolares na Espanha, Portugal e Amé-

rica Latina; como também, uma coleção de revistas 

escolares digitalizadas e acessíveis na plataforma da 

web de coleções de revistas escolares.

Para revisar os textos, o pedido deve ser feito 

na biblioteca do museu.

No contexto atual em que vários atores es-

tão questionando o sistema educacional chileno, 

o patrimônio bibliográfico do museu constitui 

ferramenta essencial para entender e discutir os 

processos e motivações que orientaram o estabe-

lecimento de políticas e práticas educacionais. Por 

isso, é essencial disponibilizar esse material à co-

munidade, a fim de entender a construção dos pro-

cessos socioeducativos na história da nação.

�� FotograFias
A coleção é composta principalmente de fo-

tografias que abrangem diferentes momentos, as-

suntos e espaços da educação chilena durante o sé-

culo XX. Graças ao esforço contínuo do museu, 

essa coleção cresceu devido a doações de estabele-

cimentos de ensino e de particulares, e às aquisi-

ções feitas pela instituição.

A maioria deles faz parte da prática de regis-

trar e documentar os diferentes eventos da esco-

la, partindo de iniciativas privadas, coletivas ou 

institucionais. Dessa forma, é possível encontrar 

imagens relacionadas aos diferentes assuntos, à 

realização das colônias escolares, à celebração de 

eventos esportivos, desfiles, entre outros momen-

tos do cotidiano escolar. Além dos retratos em gru-

po de estudantes, professores e grupos sindicais. 

Tais registros constituem elemento fundamental 

para o estudo dos processos socioeducativos, pois 

permitem abordá-los tanto pela institucionalidade 

da escola quanto pela dinâmica gerada fora dela.

O conjunto é composto por cerca de seis mil 

imagens digitalizadas, catalogadas e documenta-

das, que podem ser revisadas em um banco de da-

dos disponível para consulta no museu.

�� exposições
Permanente. A exposição permanente do Mu-

seu da Educação Gabriela Mistral está organiza-

da em quatro ambientes temáticos – pedagogia e 

patrimônio: reconstruindo nossa memória; gran-

des desafios coletivos na formação da carreira do-

cente; princípios e ferramentas na arte de ensinar; 

agentes educacionais e construção da cidadania – 

que dão ênfase especial à visibilidade de histórias 

que geralmente estão ausentes, como o papel da 

mulher na educação, na infância ou em iniciativas 

associativas.

Durante o período de reforma do museu, inicia-

do em 2000, considerou-se integrar as comunidades 

na tomada de decisões e, assim, foi realizada uma 

proposta de museologia participativa, que permi-

tiu conhecer as expectativas dos diferentes atores 

em relação a um museu pedagógico: quais tópicos 

devem ser tratados, com qual abordagem e quais 

elementos devem apoiar esses tópicos. A partir des-

te processo, o valor dos processos e elementos signi-

ficativos da escola foram considerados, em vez de 

reconstruir uma história cronológica.

Após dez anos de exibição, a equipe do museu 

iniciou um processo de renovação que buscava mo-

dificar alguns elementos gráficos, como tipografia, 

uso de imagens e cores, além de promover melhores 

ferramentas à conservação das exposições - para as 

quais as vitrines foram alteradas e o sistema de ilu-

minação foi completamente atualizado. Esse pro-
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cesso, iniciado no final de 2015 e encerrado com a 

apresentação da nova amostra em 13 de dezembro 

de 2016, não mudou os tópicos a serem discutidos, 

mas se aprofundou em algumas ideias presentes 

nos focos do grupo desenvolvido no início dos anos 

2000, como a participação das mulheres na história 

da educação, mais atenção foi dada à educação da 

infância e foram criados espaços para falar especifi-

camente da associação sindical de professores, mo-

vimentos estudantis e da comunidade que faz parte 

das atividades do museu.

Com essas melhorias em andamento, a expo-

sição permanente pode ser percorrida em grupos e 

individualmente e, em ambos os casos, promove a 

reflexão e questiona o espaço escolar por meio de 

perguntas e locais para expressar opiniões.

Temporário. Dentro da oferta cultural do mu-

seu, há exposições temporárias, próprias e feitas em 

conjunto com outras instituições ou pessoas. As-

sim, durante o ano, são apresentadas diferentes ex-

posições no local, todas relacionadas aos temas que 

ocorrem no museu: escola, patrimônio, memória, fo-

tografia, gênero, infância, artes visuais, ciência, his-

tória e educação.

O museu tem exposições que podem ser divul-

gadas por outras instituições por empréstimo, fa-

zendo uma solicitação; alguns de seus temas são: 

“Mulheres na história da educação”, uma exposi-

ção fotográfica que torna visível as mulheres que 

faziam parte ativa da história da educação no Chi-

le, de participantes anônimos a Eloísa Díaz e Er-

nestina Pérez – primeira médica chilena – Esta 

exposição procura reconhecer o papel que as mu-

lheres tiveram na formação do sistema educacio-

nal; “Arquivo fotográfico: Museu Pedagógico do 

Chile”, por meio de 10 faixas permite ver uma pe-

quena parte do arquivo fotográfico do museu e 

“Um olhar sobre a escola chilena”, que visa dis-

seminar o patrimônio pedagógico do país, gerando 

debate com diferentes públicos e atores da comu-

nidade, apresentando conteúdo histórico associa-

do à história da escola e às coleções do museu.

O museu também dispõe de um local para ex-

posições temporárias, no qual grupos e indivíduos 

têm a possibilidade de as realizar, de acordo com 

certos critérios de qualidade, especificados em um 

documento que deve ser assinado por eles ao en-

viar o pedido de empréstimo.

Os espaços do museu estão abertos à comuni-

dade e prontos para receber as propostas que os 

usuários devem apresentar para nós.

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.

CALCULADORA MANUAL

PALMATÓRIA
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do Museu 

 

 
 

Figura 2. Sala de exposição 

 



 
 

Figura 3. Sala de exposição (outro ângulo) 

 

 
 

Figura 4. Sala de exposição e porta para pátio interno 

 

 

 



 
 

Figura 5. Sala de aula 

 

 
 

Figura 6. Mimeógrafo 



 
 

Figura 7. Tinteiro para lousa 

 

 
 

Figura 8. Mapa de escolas normais no Chile 



 
 

Figura 9. Mobiliário 

 

 
 

Figura 10. Visitante e obra 



 
 

Figura 11. Calculadora manual 

 

 
 

Figura 12. Objetos de sala 

 

 

 



 
 

Figura 13. Quarto/dormitório 

 

 
 

Figura 14. Pátio interno 

 



 
 

Figura 15. Pátio interno (outro ângulo) 

 

 
 

Figura 16. Palmatória 

 

 

 



 
 

Figura 17. Carteira 


