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 museo pedagógico y del niño de castilla – la mancha
Albacete

 02002, Calle del Amparo, 4, 02002  

Albacete, Espanha.

 <https://www.museodelnino.es/>

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

museodelnino.es/about/?ref=page_internal

 Não possui 

 O Museu não possui tour virtual

O novo Museu da Criança está localizado na 

ala leste da escola Virgen de Los Llanos, na antiga 

escola para meninas, bem como no antigo prédio 

do jardim de infância, localizado no pátio central. 

�� História do prédio, Hoje Museu
Foi construído entre 1958 e 1959 pela Câma-

ra Municipal de Albacete, em um local conheci-

do como Eras de Santa Bárbara. É um edifício do 

tipo linear que foi projetado para duas escolas de 

graduação: a escola para meninas, nove unidades; 

e de crianças, onze unidades, sendo uma para cre-

che, uma cantina e a casa do zelador. Foi inaugu-

rada em 10 de outubro de 1960, juntamente com a 

nova Escola de Ensino, pelo ministro Jesús Rubio 

García y Mina e o prefeito da cidade e arquiteto do 

prédio, Carlos Belmonte.

�� História do Museu
O Museu Pedagógico e Infantil de Castilla-La 

Mancha foi criado em 1987 pelo professor Juan 

Peralta na cidade de Albacete a fim de resgatar, 

preservar e difundir o patrimônio histórico da 

FACHADA MUSEU DEL NIÑO
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QUADROS

SALA DE NIÑOS

EXPOSIÇÃO

infância, família e escola da região. Desde 2000, 

pertence ao Conselho Comunitário de Castilla-La 

Mancha, localizado na cidade de Albacete.

Nele são recriadas várias salas de aula histó-

ricas, da Restauração Bourbon ao Franquismo. 

Também possui seções dedicadas a crianças mar-

ginalizadas, enxoval infantil, jogos, brinquedos, 

quadrinhos e o mundo dos fantoches e marionetes. 

Além disso, possui um Centro de Documentação 

com mais de 12 mil manuais escolares dos séculos 

XIX e XX, além de um importante arquivo de do-

cumentos educacionais, slides e filmes.

�� Centro de doCuMentação
O Museu Pedagógico e Infantil de Castilla-La 

Mancha foi criado em 1987 com o nome de “Cen-

tro de Documentação Histórica do Museu Escolar 

e Infantil”. Como indica essa expressão, com esse 

nome foi destacado o conteúdo documental da re-

ferida instituição, sem perder de vista a importân-

cia do caráter expositivo.

Ao longo dos anos, este Museu foi conhecido 

popularmente como Museu das Crianças. Com a 

incorporação deste centro à administração re-

gional, por meio da Lei de Educação Castilla-La 

Mancha de 2010, seu nome passou a ser o atual.

O Cedohife é, portanto, o centro de documen-

tação do próprio museu, que incorpora diversas 

áreas temáticas, da infância à escola. Possui mais 

de 35 mil documentos de todos os tipos (livros, tex-

tos históricos, slides, filmes, fotografias, pôsteres, 

folhas educacionais, mapas de parede, etc.), cata-

logados e informatizados em 15 bancos de dados.

Os objetivos do centro de documentação são:

1) O resgate e custódia de todos esses docu-

mentos em diferentes mídias (papel, áudio e au-

diovisual), relacionados ao mundo da infância, fa-

mília e educação.
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1.7 Fototeca. Catálogo de mais de 1.350 foto-

grafias de infância, família e escola, classificadas 

por assunto, local e data.

1.8 Freinet. Catálogo de cerca de 1246 docu-

mentos sobre a formação permanente de professo-

res nos Centros de Professores da região entre 1987 

e 2011.

1.9 Hemeroteca. Catálogo de jornais educati-

vos das cinco províncias de Castilla-La Mancha, 

publicados por várias associações de professores 

no século XIX. Cada arquivo contém informações 

sobre a publicação (título, local e data da publica-

ção), além de um arquivo anexo com o jornal com-

pleto em pdf.

1.10 Innova. Banco de dados com 805 docu-

mentos sobre projetos de inovação, realizados por 

vários professores ou escolas da região.

1.11 Madoz. Caridade social e educação em 

Castilla-La Mancha em meados do século XIX, 

tendo 52 documentos com textos e imagens.

1.12 Oliver. Os problemas da infância no mun-

do e as instituições de proteção social ao longo dos 

séculos XIX e XX.

1.13 Peres. Jornais e revistas escolares elabo-

rados nos centros educacionais da região, catalo-

gados por título, localidade e escola.

1.14 Revedu. Mais de 2 mil e 800 revistas edu-

cacionais dos séculos 20 e 21, classificadas por tí-

tulo, editora, local e conteúdo.

1.15 Manes. Banco de dados sobre a coleção de 

livros didáticos e literatura infantil, disponível na 

biblioteca do Museu com um total de 12 mil cópias.

2) A investigação e divulgação de quantos ma-

teriais têm a ver com o objetivo anterior.

3) Realização de reuniões, cursos e conferên-

cias que promovam o estudo e a metodologia do 

conteúdo do Museu Pedagógico.

Conteúdo do Cedohife:

1) Bancos de dados informatizados:

1.1 Audiovisual. Mais de 3 mil filmes e caixas 

de slides e filmes (25 mil slides e filmes), relaciona-

dos ao mundo da educação e infância.

1.2 Esboços de pintura. Um total de 117 pintu-

ras e pinturas infantis, devidamente catalogadas 

por autor e assunto, feitas por estudantes de di-

ferentes centros da região no último terço do sé-

culo XX.

1.3 Ceducam. É uma base com 885 documen-

tos no catálogo de escolas da região com sua histó-

ria e localização.

1.4 Cinescuela. 274 documentos sobre filmes 

relacionados ao mundo da educação, família e in-

fância. Cada arquivo contém informações sobre o 

diretor, produtor, atores e enredo do filme, além 

de um pôster sobre ele.

1.5 Dibuguerra. Mais de 580 fac-símiles de de-

senhos feitos por crianças em colônias de escolas 

durante a guerra civil. Cada documento possui um 

arquivo que contém o título do desenho, o menino 

ou a menina que o criou, o local e o assunto, além 

de uma fotografia da pintura ou pintura.

1.6 Histoedu. O maior banco de dados de docu-

mentos sobre a história da educação em Castilla-

-La Mancha com mais de 6.400 documentos. Cada 

arquivo possui dados sobre o título do documento, 

seu registro, a pasta em que o original está locali-

zado, a descrição e a transcrição do texto, além de 

um anexo com o documento PDF.
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�� espaços
Sala I. Sala de aula da Restauração Bourbon 

(1874-1931), que foi governada pela Lei de Clau-

dio Moyano (1857). Em meados do século XIX, 

segundo Madoz, em Castilla-La Mancha, apenas 

uma em cada dez crianças estava na escola. Na re-

gião, como no resto da Espanha, havia poucas es-

colas e de péssima qualidade e cidades onde não 

havia nenhuma, principalmente para meninas. 

Durante esse período, a Lei de Claudio Moyano 

(1857) entrou em vigor, declarando obrigatória a 

educação primária, mas não gratuita. A educação 

básica dependia dos municípios. 

Esta sala recria uma sala de aula da época com 

materiais originais: mesas (algumas delas recons-

truídas a partir de restos encontrados em arma-

zéns municipais), mapa da Espanha de 1925, vi-

sualizador de folhas da história sagrada, tear da 

escola Chinchilla (1920) ; tabelas cronológicas dos 

reis da Espanha até a regência de María Cristina 

(último terço do século XIX); mapa da Espanha 

e suas colônias de 1880; braseiros para aquecer os 

alunos; cabases (maletas para carregar o material 

escolar da criança), um globo de 1902, fabricado 

na França para o primeiro Ministério de Instrução 

Pública da Espanha, criado em 1900, etc.

Sala II. Sala de aula: da Segunda República ao 

Franquismo (1931-1975). A sala de aula da Segun-

da República (1931-1939) tem sua representação 

nesta parte da sala. Com a proclamação da Segun-

da República (1931), é assumido um compromisso 

claro com a escola pública e laica. Foi elaborado 

um plano quinquenal para construção de escolas, 

as escolas normais foram reformadas, cerca de 7 

mil cargos de professores foram criados, o salário 

dos professores foi aumentado, os primeiros con-

selhos escolares foram criados e um programa de 

transição foi estabelecido para o ensino médio. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

REVISTAS

CORREDOR EXPOSITIVO
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A Segunda República decidiu pela escola única, 

onde os meninos e as meninas tiveram que ser edu-

cados em igualdade de condições, sem doutrinação 

religiosa. A escola seria, portanto, secular e gra-

tuita. O ensino era de responsabilidade do Esta-

do, excluindo definitivamente a Igreja do campo 

educacional.

A escola de Franco (1939-1975). Em 1945, foi 

publicada a Lei do Ensino Fundamental, que in-

cluía todos os ideais do Novo Estado. A nova edu-

cação deve ser católica acima de tudo. Por esse 

motivo, a Igreja volta a ocupar o protagonismo 

que tinha antes da República, reconhecendo o di-

reito de criar centros e controlar o ensino nas esco-

las estaduais em relação à prática da religião. Os 

símbolos religiosos, juntamente com os da Falange 

e a fotografia do Caudillo tinham que presidir as 

salas de aula. O regime de coeducação terminou, 

separando meninas de meninos. No artigo 11 da 

nova lei, dizia-se que “o ensino fundamental para 

meninas deverá prepará-las especialmente para a 

vida doméstica, o artesanato e a indústria domés-

tica”. O ensino primário foi dividido em duas mo-

dalidades: uma de 6 a 10 anos para aqueles com 

possibilidades econômicas de continuar o ensino 

médio e outra de 6 a 12 anos para todas as outras. 

“Representam esse espaço as carteiras duplas, os 

símbolos políticos e religiosos que tiveram de pre-

sidir a sala de aula e os cofrinhos do Domund ou 

da Santa Infância”. Atenção especial merece uma 

mala com livros das bibliotecas das Missões Peda-

gógicas, bem como um mapa da Espanha de 1932, 

além de livros da época.

Sala III. Institutos Históricos. Nesta sala foi 

recriado um antigo laboratório dos primeiros insti-

tutos criados na região em meados do século XIX. 

Destacando uma importante coleção de globos, 

microscópios, planetários, telúrios e animais em-

palhados. 

EXPOSIÇÃO DE OBJETOS

QUADROS
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Sala IV. Esse espaço, dedicado ao auditório, 

também mostra duas exposições:

1) lanternas mágicas (dispositivos de proje-

ção do século XIX) e 2) a imprensa na escola. Na 

primeira, é exposta uma seleção de aparelhos de 

projeção do século XIX que usavam lâmpadas de 

óleo ou gás como fonte de iluminação para pro-

jetar imagens gravadas em placas de vidro. Este 

museu possui uma coleção de mais de cem desses 

dispositivos das Escolas Anexas, Escolas Públicas 

e Privadas e colecionadores particulares.

Na segunda exposição, o visitante pode ver o 

uso que foi dado à tipografia na escola do passado, 

contemplando vários aparelhos usados   nas salas 

de aula para imprimir ou copiar textos: prensa Mi-

nerva, máquinas duplicadoras manuais, limógra-

fo (aparelho feito com moldura de madeira e gaze 

para fazer cópias de um traçado), etc.

Sala V. Infâncias roubadas. Um diorama re-

presenta os sérios problemas que afetam crianças 

desprotegidas no mundo: exploração do trabalho, 

prostituição infantil, pobreza, crianças soldados, 

etc. Nesse espaço, é dado tratamento especial às 

instituições de proteção social para crianças. En-

tre os materiais expostos, é necessário destacar 

um antigo gabinete médico da Casa das Crianças 

“Buen Suceso”, da Assistência Social, dos anos 

cinquenta do século XX, além das embalagens e 

informações sobre leite em pó e queijo que os ame-

ricanos enviavam para a Espanha às crianças mais 

necessitadas em meados do século XX.

Sala VI. O rei da casa. É um dos quartos mais 

cativantes e nostálgicos. Nas suas expositoras é 

possível ver como a família evoluiu ao longo do 

tempo e a importância que teve e tem para a edu-

cação e o desenvolvimento das crianças.

Vários painéis e vitrines fornecem informações 

sobre vários tópicos: aulas em família, nascimento 

e parto em diferentes épocas e culturas, enxoval in-

fantil e sua evolução, etc. Entre as exposições, des-

tacam-se carrinhos de bebê, berços e cadeiras altas.

Sala VII. Anton Pirulero. Nesta sala é feito um 

tour pelo mundo das brincadeiras infantis, com im-

pacto no desenvolvimento psicomotor e afetivo. 

No centro, há um pequeno espaço, como uma pra-

ça pública, onde a criança pode brincar de amare-

linha, jogo da velha ou com tampinhas de garrafa. 

Além disso, cavalinhos são exibidos, como se fos-

se um carrossel e carros a pedais. Um audiovisual 

permite aos visitantes ver e ouvir alguns jogos in-

fantis populares do passado.

Sala VIII. A noite dos reis. O que veio primei-

ro, o jogo ou o brinquedo? É natural que a primei-

ra coisa que uma criança faz é brincar, indepen-

dentemente de um brinquedo estar ou não ao seu 

alcance. Primeiro veio o jogo e depois veio o brin-

SALA DE AULA
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quedo. Para jogar, tudo o que você precisa é de 

imaginação e desejo de jogar. E uma criança tem 

ambos, quer haja um brinquedo ou não.

Esta sala é dedicada ao mundo dos brinque-

dos, artesanais e industrializados: bonecas, brin-

quedos de papelão e madeira, jogos de tabuleiro, 

casas de bonecas, etc. Tudo relacionado ao mundo 

dos brinquedos desde o início do século XIX até o 

final do século XX. Atenção especial merece a se-

ção dedicada à Mariquita Pérez e Juanín, além de 

brinquedos de lata e madeira.

Sala IX. Heróis de papel. Espaço dedicado ao 

mundo dos quadrinhos espanhóis. Nele, crianças 

e adultos podem ver a cronologia das histórias em 

quadrinhos na Espanha desde seus primórdios, 

nos anos 20 do século passado até os anos 70. Além 

disso, oferece uma classificação temática: quadri-

nhos de guerra, quadrinhos engraçados, quadri-

nhos espaciais e quadrinhos de fadas, os últimos 

que irmãs costumavam ler nas décadas de 1940, 

1950 e 1960. O mundo da coleta (adesivos, solda-

dos, distintivos...) também tem sua representação 

nesta sala.

Sala X. Espaço dedicado ao show de marione-

tes e fantoches com o qual avós e bisavós brinca-

vam e se divertiam. Teatro italiano de papelão e 

madeira, teatro francês, teatro chinês de sombras.

Sala XI. Cinquenta obras de ilustração infantil 

SALA DE AULA 

são exibidas nesta sala, doadas por Teo Puebla ao 

Museu Pedagógico e Infantil por meio do AMU-

NI (Amigos do Museu da Criança). Com essa do-

ação, inicia-se o projeto do Museu da Ilustração 

Infantil dentro do Museu da Criança, que ficará 

localizado em uma expansão futura de suas ins-

talações e que abrigará obras de outros artistas, 

como Fernando Fiestas. Sobre esta coleção, Teo 

Puebla diz o seguinte: Até agora, minhas ilustra-

ções viajaram muito longe, baseadas em páginas 

de histórias. A partir deste momento, alojados no 

Museu da Criança, aguardam ansiosamente a pre-

sença de meninas e meninos, adultos e idosos; este 

será seu melhor alimento. A ideia de doar esta par-

te do meu trabalho teve a compreensão, a ajuda 

essencial e o apoio entusiasmado dos meus filhos.

�� Materiais para a Visita
Um guia didático foi preparado para traba-

lhar com os alunos na visita à exposição. O guia 

contém algumas diretrizes para o professor so-

bre como ensinar o aluno a olhar para uma pin-

tura. Além disso, uma folha didática é anexada a 

um modelo de atividades para o aluno trabalhar 

nos seguintes conteúdos: a) impressões e emoções 

(como é ver a pintura); descrição da pintura (o 

que, como, quando, onde, por que e para quê); re-

crie a pintura (dê um título a ela e crie uma histó-

ria sobre o que vê) e, finalmente, faça um arquivo 
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técnico. O guia é intitulado Fale-me de um quadro 

e pode ser consultado e baixado na seção Museu e 

Escola na seção “Fichas pedagógicas”.

Galeria I. Espaço dedicado a cinco exposições:

1. História da Educação em geral, da Anti-

guidade clássica até os dias atuais e de Castilla-La 

Mancha em particular. Esta seção oferece infor-

mações gráficas e escritas sobre, entre outras coi-

sas, como era a escola da região no século XIX: 

por exemplo, em 1843, no distrito de Ocaña (Tole-

do), a situação era a seguinte: “Na cidade de Dos-

-Barrios, que tem cerca de duas mil e quinhentas 

almas, recebe a quantidade insignificante de 150 

reais por ano do diretor público da juventude. A 

sala de instrução é um porão sob as prefeituras, 

onde ele não deseja verificar os exames devido à 

sua incidência, melancolia e pouco decoro em seu 

instituto, tendo que verificá-los na sala capitular. 

Isso pode ser atribuído à apatia e ao abandono 

com que essas pessoas olham para a educação de 

seus filhos (...)”. (Relatório do inspetor de educa-

ção em sua visita à cidade).

2. Pedagogos de Castilla-La Mancha. Rufino 

Blanco, Hervás e Panduro, José Castillejo, Loren-

zo Luzuriaga ou Herminio Almendros, são alguns 

dos protagonistas desse espaço, cuja vida e obra 

podemos aprender.

 3. Educar uma garota. Por muitos anos, a 

educação das meninas não foi a mesma que a dos 

meninos, como pode ser visto nesta exposição: li-

vros e atividades eram, em parte, diferentes entre 

eles. Entre outras atividades, elas tinham que fa-

zer as tarefas domésticas em sala de aula.

 4. Arquitetura escolar. Textos escolares e mo-

delos nos permitem ver como as construções das 

escolas evoluíram ao longo do tempo. Em mui-

tas ocasiões, as escolas estavam localizadas em es-

tábulos, salões de dança, prisões ou câmaras, em 

condições subumanas. O momento de esplendor 

da arquitetura das escolas deve ser colocado nos 

anos 20 do século XX, com a nomeação de An-

tonio Flores, arquiteto, como diretor do Departa-

mento de Construção de Escolas do Ministério da 

Instrução Pública, situação que durou até a Se-

gunda República. 

Galeria II. Arte e criatividade infantil. Este es-

paço mostra duas importantes coleções de dese-

nhos e pinturas infantis:

 1) Obras premiadas nos concursos de pintura 

para crianças, organizadas pelo Colégio Benjamín 

Palencia de Albacete.

 2) Projeto de Inovação Educacional “Olho o 

velho com novos olhos”, da Escola Dr. Fleming 

em Albacete.

Coleções: 

• Sentar-se: carteiras escolares antigas 

• Volta ao mundo: globos históricos

• Eu tenho uma boneca vestida de azul: Histó-

ria das bonecas

• A luz se fez: Lanternas históricas

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.
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Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Corredor Expositivo 



 
 

Figura 3. Revistas 

 

 
 

Figura 4.  Exposição 



 
 

Figura 5. Exposição 

 

 
 

Figura 6. Sala de Aula 



 
 

Figura 7. Exposição 
 

 
 

Figura 8. Quadros 



 
 

Figura 9. Exposição de Objetos 

 

 
 

Figura 10. Centro de Documentação 



 
 

Figura 11. Exposição 

 

 
 

Figura 12. Salas de aula 

 

 
 

Figura 13. Sala de Aula 
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 el museo de la escuela RuRal de astuRias  
Asturias

 Carretera AS-255, Km 7.5, 33310 Viñón, 

Asturias, Espanha

 <http://www.museodelaescuelarural.com/

museo-de-la-escuela-rural/museo-de-la-

escuela-rural/el-museo_5_1_ap.html>

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

Escuela-Rural-de-Asturias-197874760258942/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual 

FACHADA MUSEO DE LA ESCUELA RURAL DE ASTURIAS

O Museu da Escola Rural das Astúrias ofere-

ce uma visão ampla da escola, métodos, meios di-

dáticos e modo de vida de professores e alunos no 

ambiente rural. No Museu, mantêm-se as memó-

rias dos visitantes; é a escola que, com grandes e 

pequenas mudanças, permanece até 1970, a data 

da nova Lei da Educação e a data do fechamento 

desta escola e de muitas outras no mundo rural.

O visitante é convidado a entrar em contato 

com os inúmeros materiais escolares, encontran-

do seus livros, cartilhas, livros de problemas, cate-

cismo, mapas, tinteiros, pontas, lousas, quadros, 

máquinas de costura, discos de vinil e um grande 

acervo. Em suma, o material exibido, de acordo 

com a memória de seus protagonistas, permitirá 

reconstruir fielmente até os menores detalhes da 

escola tradicional e tentará dar ao visitante uma 

visão da arquitetura, materiais escolares, material 

didático e recursos administrativos com os quais a 

Escola Rural contou ao longo de sua história.

Além de recriar o ambiente escolar, o objeti-

vo é oferecer um museu com projeção didática que 

atue como um centro mantenedor de tradição na 

educação, informação e, sobretudo, participação. 

Por meio de sua coleção, deve ser capaz de tornar o 

museu um lugar para desfrutar e uma ferramenta 

para entender. No Museu, uma exposição evocati-

va foi opção, com a intenção de provocar uma re-

ação emocional no espectador e, dentro dela, pode 

ser classificada como “evocativa romântica”, bus-

cando promover emoções, porque recria uma at-

mosfera cheia de sensações às pessoas que viveram 

sua infância em salas de aula muito semelhantes; 

ao mesmo tempo, gera aos visitantes que não têm 

experiências nesse sentido, um espaço convidativo 

à participação e identificação com alunos de ou-

tros tempos, havendo o objetivo de incitar a se co-

locar no lugar de outra pessoa e imaginar os pro-

LIVRO DIDÁTICO
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 el museo de la escuela RuRal de astuRias  
Asturias

blemas derivados de outros momentos históricos. 

Quando se trata de recriar o espaço, isso foi feito 

do ponto de vista panorâmico, transportando o es-

pectador para a cena e lhe dando a possibilidade 

de interagir livremente dentro dele. A encenação 

facilita a compreensão por meio da evocação, por-

tanto a leitura do discurso museológico é compre-

ensível no próprio museu, independentemente do 

uso de outros elementos que facilitem a didática. 

Durante a visita, o objetivo é mostrar o proces-

so evolutivo e comparativo das diferentes épocas 

e correntes pedagógicas da história da educação 

no século XX. Em setembro de 2005, a associa-

ção cultural Cubera de amigos da paisagem e do 

patrimônio concedeu o prêmio de coleção do mu-

seu pela riqueza de seus elementos e pelo arranjo e 

cuidado precisos, que fazem do museu uma teste-

munha autorizada de uma era na história do local.

�� objetiVos do Museu
O Museu da Escola Rural visa, desde as raízes 

da comunidade em que está estabelecido, ser um 

museu didático à construção da história da educa-

ção, além de servir de referência para a preserva-

ção da história oral e a reconstrução de memória e 

patrimônio escolar, promovendo a pesquisa.

Visa também ser um museu acessível que al-

cance com suas atividades um equilíbrio entre re-

flexão, educação e recreação. O Museu da Escola 

Rural constitui um “Laboratório de História da 

Educação”, facilitando o aprendizado por meio da 

participação de membros e usuários da comunida-

de, utilizando o museu e a museografia como me-

diadores, oferecendo programas de treinamento li-

near para os diferentes graus educacionais.

O museu pretende também estabelecer víncu-

los com outras escolas, devido ao potencial edu-

cacional de sua coleção, para poder relacionar o 

conteúdo curricular com a visita, além de oferecer 

itinerários alternativos que se adaptem ao conteú-

do da escola.

Além disso, busca colaborar com a universida-

de na formação de futuros pedagogos ou professo-

res, como alternador de metodologias ativas e có-

digos diferentes, promovendo uma aprendizagem 

COLEÇÃO DE BRINQUEDOS

SALA DE AULAVISITA AO ACERVO
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escolares mais utilizados pelos alunos da época: pas-

tas de papelão, quadros-negros, ábaco, tinteiros, 

cadernos e livros. Também, nesta sala, vê-se uma 

“cesta” clássica, que é a palavra com a qual a lan-

cheira era chamada, na qual as crianças traziam 

sua alimentação diária para a escola.

�� a saLa de auLa FranQuista. reFLeXão 
da esCoLa entre 1939 e 1975
A sala recria a escola da maioria dos visitan-

tes; é a escola que foi instituída a partir de 1939 e 

havendo pequenas mudanças permanece até 1970, 

data da nova Lei da Educação e data do fecha-

mento desta escola e de muitas outras no mundo 

rural. A sala de aula contém a mesa do professor, 

mapas, mesas com seus respectivos acessórios: tin-

teiros, canetas, pastas, etc. Quadros, armários, vi-

trines e prateleiras em que vários materiais estão 

expostos, a saber: conjunto de pesos, conjunto de 

volumes, medidas de capacidade, poliedros, bússo-

las e chanfros de madeira. Material didático de vá-

rios tipos: projetor de slides, toca-discos e discos de 

vinil com músicas próprias, máquina de costura, 

globos, etc. A vida administrativa da escola é do-

cumentada em livros de inspeção, livros escolares, 

inventários e numerosas correspondências.

Na seção dedicada às meninas, estabelecida na 

sala de aula, fica claro que o sistema educacional 

significativa, raciocínio e pensamento crítico.

Possui um projeto de museu on-line, com a 

criação de uma página na internet que seja um 

link entre os visitantes e o museu, atuando como 

foco de atração e de elemento complementar após 

a visita, pois essa página será uma extensão do 

projeto museológico.

Tem como objetivo também promover pesqui-

sas sobre a história da educação, aproveitando o 

patrimônio material e intangível, desenvolvendo 

propostas que tendem a comunicar o museu com 

a comunidade e os usuários. Além disso, o Museu 

busca estabelecer intercâmbio com instituições, 

cujo objetivo é a produção de conhecimento no 

campo da história da educação.

�� espaços
O percurso é iniciado em um espaço no qual 

painéis e documentos apresentam gradualmente os 

grandes marcos da educação rural nas Astúrias até 

a década de 1970. Os visitantes têm conhecimen-

to do trabalho dos índios, dos professores Babianos, 

da formação das escolas municipais, das missões pe-

dagógicas e do paternalismo industrial e sua reper-

cussão na educação por duas cidades importantes: 

Bustiello e Solvay até chegar a um espaço onde está 

recriada uma sala de aula republicana.

�� a saLa de auLa repubLiCana nos 
transporta para 1931

É uma classe simples, presidida por uma alego-

ria da república na frente, móveis e material esco-

lar pertencentes à época. A sala de aula de aparên-

cia empobrecida contrasta com os novos princípios 

educacionais dos projetos formulados como pro-

gressivos nesse estágio, tendo mudanças notáveis 

da ditadura de Primo de Rivera. Nela pode-se en-

contrar móveis simples e básicos, além de materiais 

educacionais como mapas com rolagem e clássico 

globo, entre outros. Também veremos os materiais 

SALA DE AULA
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das mulheres não era comparável ao dos homens, 

nem em quantidade nem em qualidade. Histori-

camente, o objetivo da educação feminina era o 

treinamento das mulheres em seu papel tradicio-

nal de mãe, filha e esposa. Os livros para meninas 

demonstram essa teoria e, dentro do material es-

colar dedicado a elas, nunca faltava o quadro para 

aprender a fazer bordados requintados.

�� a Casa do proFessor
“As casas que os professores ocupavam, em-

bora pequenas, são de algum conforto para aco-

modar famílias não muito grandes, cada uma com 

uma sala de estar, uma cozinha espaçosa, uma 

despensa e dois quartos com duas camas cada.” 

Transcrição literal do projeto arquitetônico rea-

lizado em 1892 por Javier Aguirre Iturralde. Se-

guindo fielmente o projeto do arquiteto, a casa do 

mestre foi recriada, mobiliada com peças das ca-

sas dos professores do município, hoje destinadas 

a outros usos e pertencentes a propriedades priva-

das, porque querem continuar mantendo o rela-

cionamento com o bairro, e o fato de recriar este 

espaço contribui significativamente para isso. Ao 

entrar na casa, a história social e profissional do 

professor e da professora é melhor documentada, 

criando um espaço para ilustrar sua figura. Por 

meio de móveis e utensílios, contratos de trabalho, 

materiais utilizados como ferramenta de trabalho, 

revistas pedagógicas, correspondência mantida 

com outros colegas e com a administração; Conta 

ainda com a opinião de diversos professores, bem 

como de suas famílias, coletados em um audiovi-

sual projetado no espaço dedicado à “sala de es-

tar” na própria casa.

�� eXposição de brinQuedos
Ao escolher o tema da exposição temporária, 

“O Jogo”, foi imposto como tema prioritário, pois 

completa o mundo infantil que envolve a fase es-

colar e, segundo especialistas, é o espelho de cada 

civilização, é uma necessidade que o homem sem-

pre teve, a qualquer momento, além do momento 

histórico em que vive ou da situação social em que 

se encontra. A brincadeira infantil visa conectar 

a criança à sociedade por meio de objetos e ações 

que imitam o cotidiano dos adultos. Os brinque-

dos mais antigos demonstram essa função, pois ga-

rantem que a brincadeira seja a primeira e mais 

eficaz aos educadores. Há uma grande dicotomia 

entre o que a criança queria e o brinquedo que foi 

construído; na exposição coexistem e existe uma 

grande amostra dos anos 1960, devido à grande 

popularização do brinquedo quando o plástico en-

tra no mercado. A coleção de brinquedos é uma 

cessão de Adolfo Prado Pérez, um professor gene-

roso e altruísta, a quem direcionam eternos agra-

decimentos.

EXPOSIÇÃO, CASA DO PROFESSOR

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.

Imagens: <https://guias-viajar.com/espana/asturias-museo-es-
cuela-rural-vinon-comarca-sidra/>
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Figura 1. Fachada Museo de la Escuela Rural de Asturias 
 

 
 

Figura 2. Casa do professor 



 
 

Figura 3. Brinquedos 

 

 
 

Figura 4. Sala de aula 



 
 

Figura 5. Sala de aula 

 

 
 

Figura 6. Sala de aula 



 
 

Figura 7. Sala de aula 

 

 
 

Figura 8. Exposição 



 
 

Figura 9. Visita ao acervo 

 

 
 

Figura 10. Sala de brinquedos 



 
 

Figura 11. Livro 
 

 
 

Figura 12. Exposição de cartazes 



 
 

Figura 13. Sala de aula 
 

 
 

Figura 14. Museo de la Escuelas Rurais de Asturias 
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 museu pedagógico de aRagón (mpa)
Huesca

 Plaza de Luis López Allué, s / n 

CP 22001, Huesca 

 <http://www.museopedagogicodearagon.

com/index.php>

 https://www.facebook.com/

Biblioteca-del-Museo-Pedagógico-de-

Aragón-1641588516088479/

 Não possui

 O Museu não apresenta tour virtual

Em 15 de maio de 2006, o decreto que cria o 

Museu Pedagógico de Aragão foi publicado no Di-

ário Oficial de Aragão. No preâmbulo do Decre-

to são indicadas as funções essenciais do Museu: 

“salvaguardar, estudar, mostrar e divulgar todas 

aquelas expressões pedagógicas e linguísticas, que 

destacam a variedade e a riqueza do patrimônio 

educacional de Aragão, possibilitando sua catalo-

gação, sistematização e custódia.” 

Nenhuma instituição reflete mais fielmente do 

que a escola os valores da sociedade de cada épo-

ca, aquilo que a cada momento foi considerado va-

lioso. Portanto, analisar a escola é, na realidade, 

analisar a sociedade. Além disso, o tempo escolar é 

obrigatório, de modo que a escola é uma experiên-

cia compartilhada e, quando a abordamos, temos 

a convicção de nos encontrarmos em um territó-

rio já conhecido e já percorrido, a tal ponto que, 

frequentemente, objetos, peças, textos, materiais 

formam – para o bem e para o mal – parte de nos-

sas vidas. Mas o Museu Pedagógico de Aragão não 

é um território de nostalgia. Não se trata de culti-

var a ideia de que o tempo passado foi melhor ou 

de tomar por boas, práticas que não eram. Junta-

mente com a promoção do indivíduo e a liberdade 

de pensamento, também há práticas de socializa-

ção, homogeneização e seleção que nem sempre ti-

veram a justiça como referência.

Um museu não é uma coleção de objetos curio-

sos, raros ou incomuns. Um museu é fundamental-

mente um discurso. Aspiram fazer do Museu Pe-

dagógico de Aragão um museu de laboratório, um 

centro de documentação, um espaço para reflexão, 

pesquisa e estudo. Querem que o Museu Pedagó-

gico de Aragão permita trabalhar em colabora-

ção com diferentes instituições, organizando ci-

clos de conferências, cursos e seminários. Querem 

criar um museu dinâmico e vivo, aberto à socieda-

FACHADA DO MUSEU
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de, um espaço cultural que apoie e divulgue ini-

ciativas promovidas por diferentes grupos. O Mu-

seu Pedagógico de Aragão também é um centro 

de pesquisa, um centro de documentação que será 

uma referência obrigatória àqueles que pretendem 

interpretar as chaves do processo de construção da 

instituição escolar e aprender sobre a história da 

escola e da educação em Aragão.

Além de um espaço expositivo, com a criação 

do Museu Pedagógico, o Governo de Aragão criou 

um espaço simbólico que permitirá manter uma li-

nha de publicações (pesquisas, anais, catálogos de 

exposições temporárias), refletir, debater, expor, 

investigar, analisar o passado e o presente e apre-

sentar os desafios que a instituição escolar tem 

pela frente. Esta é a tarefa emocionante que o mu-

seu tem pela frente.

�� eXposiçÕes
• “A educação”, exposição permanente.

• Seções temáticas.

• Exposições itinerantes.

Entre as exposições itinerantes, algumas me-

recem destaque conforme segue:

�� esCoLas
O Museu Pedagógico de Aragão abriga e pre-

serva o patrimônio material de escolas: tinteiros, 

canetas, escrivaninhas, lousas, globos, livros, por-

tfólios. Essas peças evocam como nossos pais e 

avós aprenderam e como foram ensinados em ou-

tros tempos, não muito distante, mas muito di-

ferente. Da mesma forma, juntamente com esses 

objetos, é essencial recuperar o patrimônio pe-

dagógico intangível: o cotidiano de professores e 

alunos, costumes e tradições, músicas e jogos no 

recreio, enfim, a vida dentro da sala de aula. A em-

polgação do aprendizado, as canções infantis, os 

amigos, os almoços compartilhados com a turma, 

SALA DE AULA

SALA DE AULA

EXPOSIÇÃO

SALA DE EXPOSIÇÃO
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a “senhora” que contava muito bem as histórias 

em dias de chuva em que não podiam sair para o 

recreio... O nervoso ao ser chamado para ir escre-

ver no quadro-negro, etc. 

�� esCoLas, o teMpo CatiVo
“O tempo cativo” é a primeira exposição tem-

porária organizada pelo Museu Pedagógico de 

Aragão. Como se fosse um livro de histórias ou 

uma coleção de histórias, pediram a uma série de 

pessoas que escrevessem um texto sobre uma esco-

la aragonesa, ligada à sua história pessoal ou me-

mórias: avô ou pais, comunidade da sua infância 

histórias que ouviram, e que, com base em uma 

fotografia contariam sobre um evento vivido na-

quela escola. Isso trouxe histórias muito diversas, 

que capturam sensibilidades diferentes, visões di-

ferentes que contribuem para desenhar uma car-

tografia precisa da infância e do tempo escolar. 

Obtiveram textos que falam sobre a sociedade, as 

funções da escola, o trabalho dos professores, ma-

terial escolar... 

Queriam que o espanhol, o aragonês e o ca-

talão, as três línguas faladas em Aragão, estives-

sem presentes neste catálogo e também valori-

zassem toda a herança que transcende as línguas 

vernaculares; aquela riqueza linguística que refle-

te toda a sabedoria cotidiana, modos de vida liga-

dos a áreas e tradições específicas, enraizadas em 

seu povo que nem sempre estiveram presentes na 

sala de aula. Mas o objetivo não era falar de mun-

dos perdidos, escolas fechadas, queimadas, prédios 

reutilizados, aldeias inundadas de pântanos, cen-

tros agrupados pela falta de estudantes em peque-

nas cidades... Eles são apenas o ponto de partida 

para recuperar o estilo de ensino e os métodos pe-

dagógicos que refletiam um modo de vida. Profes-

sores autoritários que impuseram as lições por re-

gra, professoras lidando com alunos de diferentes 

idades, fogões no meio da turma para combater o 

frio do inverno, a lista dos reis góticos, os rios e os 

cabos da Península Ibérica... Mas também respei-

to pelos professores, o valor do esforço, a inocên-

cia das brincadeiras infantis... Os autores fizeram 

lembrar que a escola é um reflexo de uma época, 

uma sociedade e um momento histórico. Mas esta 

exposição não pretende simplesmente ser um ter-

ritório de nostalgia, mas a oportunidade de refletir 

criticamente sobre a evolução da sociedade con-

temporânea.

�� as Crianças da LinHa de Frente
A exposição reúne as ilustrações que Roberto 

L'Hôtellerie fez para ilustrar o livro Los niños del 

frente, de Enrique Satué (2003 e 2007), que conta 

a história das colônias escolares que o Governo da 

República organizou para afastar as crianças dos 

horrores da guerra. Os desenhos de Roberto L'Hô-

tellerie são um reflexo fiel dos objetos, tipografia, 

ambientes e situações da guerra civil espanhola. 

Palmira Plá, a professora que dirigiu as colônias 

de Caspe, também é revelada nesta exposição. Há 

76 desenhos (mídia mista) emoldurados 32 cm x 40 

cm, 4 desenhos (mídia mista) emoldurados 42 cm x 

55 cm, 2 painéis de pvc de 30 cm x 120 cm, 1 painel 

de pvc de 100 cm x 120 cm e 3 painéis de pvc de 90 

cm x 60 cm. O Museu Pedagógico de Aragão ofere-

ce a centros educacionais, prefeituras, associações 

culturais e instituições o empréstimo desta exposi-

ção itinerante, que pode ser exibida em qualquer 

lugar possuidor de condições adequadas que ga-

rantam a segurança e a conservação dos materiais 

que compõem a mostra. A exposição pode ser soli-

citada por escrito ao diretor do Museu Pedagógico 

de Aragão, indicando o local onde a amostra será 

instalada e as características de segurança e con-

servação mencionadas anteriormente. O custo da 

exposição é derivado do transporte das peças, se-
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guro e montagem. O pedido deve ser recebido com 

pelo menos um mês de antecedência da data pre-

vista para a sua inauguração, uma vez que o em-

préstimo ou depósito temporário de qualquer peça 

do museu deve ser aprovado pela direção geral do 

Patrimônio Cultural do Governo de Aragão.

�� esCoLas. eduCação no aMbiente 
ruraL de araGon
A educação no aragonês rural é uma exposi-

ção composta por 80 fotografias de Julio Foster, 

Marta Marco e Rosane Marinho, acompanhadas 

de textos curtos de Laura Laliena, que mostram 

a intimidade da atual escola rural aragonesa. Tal 

qual para a exposição itinerante “Escola. Tempo 

Cativo”, essa exposição também pode ser solicita-

da para ser exibida em locais específicos seguindo 

as mesmas orientações e determinações.

�� ÁLbuM de Fotos. a esCoLa eM 
iMaGens, 1900-1965
A exposição “Álbum de fotografias. A escola 

em imagens, 1900-1965” é uma síntese visual de 

muitos dos conteúdos do Museu Pedagógico de 

Aragão. É composto por 19 fotografias e sua in-

terpretação textual, referindo-se a professores, 

alunos e a profissão de professor em diferentes es-

colas de Aragão durante a primeira metade do sé-

culo XX. É baseado na publicação do museu: “Ál-

bum de fotografías. Encartes del Museo Pedagógico 

de Aragón nº 2”, publicado pelo Governo de Ara-

gão em agosto de 2010, com textos de Victor Juan 

Borroy. O álbum inclui fotografias em formato de 

cartão postal que resumem eventos significativos 

na história da educação aragonesa no século XX: 

professores, crianças em idade escolar, conselhos 

de missões pedagógicas, conselho de extensão de 

estudos, cantinas escolares, início da educação fí-

sica, tardes de trabalho nas escolas rurais, prepa-

ração de leite em pó... Imagens, enfim, que refle-

tem o trabalho dos professores nas salas de aula, 

uma maneira de entender a infância e que são, ao 

mesmo tempo, o reflexo fiel da sociedade que pro-

moveu e manteve a escola de cada época. Tal qual 

a exposição itinerante “Escola. Tempo Cativo”, 

essa exposição também pode ser solicitada para 

ser exibida em locais específicos seguindo as mes-

mas orientações e determinações. A publicação: 

“Álbum de fotos. Inserções do Museu Pedagógico de 

Aragão nº 2” funciona como um catálogo para esta 

exposição e pode ser solicitada juntamente com a 

mostra.

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.

LIVROS, CADERNOS E OUTROS MATERIAIS

LIVROS, CADERNOS E OUTROS MATERIAIS
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Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2: Sala de Exposição 



 
 

Figura 3: Mesa de Professor e Mapas 

 

 
 

Figura 4: Sala de Aula 



 
 

Figura 5: Exposição de Objetos 

 

 
 

Figura 6: Livros 



 
 

Figura 7: Livros, Cadernos e Outros Materiais 

 

 
 

Figura 8: Sala de Exposição 



 
 

Figura 9: Sala de Aula 

 

 
 

Figura 10. Mapas 
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 museo pedagógico Jesús asensi - univeRsidade autônoma de 
madRi (uam) – Madrid

 Biblioteca de Educação da UAM 

Francisco Tomás e Valiente, 3 

28049 Madrid

 <https://biblioguias.uam.es/museo_

pedagogico-jesus_asensi/inicio>

<https://www.pinterest.es/UAM_Biblioteca/

curiosidades-del-museo-pedag%C3%B3gico-

del-cdij/>

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

A coleção do Museu Pedagógico nasce do dese-

jo do professor do Departamento de Didática e Te-

oria da Educação, Jesús Asensi Díaz, de ter uma 

coleção estável e permanente de livros que cole-

cionam a memória escolar de várias gerações, com 

interesse especial em valorizar uma coleção, repre-

sentante do que tem sido o ensino fundamental e 

médio no país, desde o final do século XIX.

O Museu Pedagógico da Universidade Autôno-

ma de Madri (UAM) está localizado no Centro de 

Documentação Infantil e Juvenil-CDIJ. As ações 

pedagógicas do Museu visam mostrar como era a 

educação, no passado, por meio de documentos. 

Por meio dele também pode-se conhecer como era 

o modo de vida espanhol durante alguns períodos 

da história. 

Ao acervo inicial e pequenas doações subse-

quentes, em 1998, foi adicionada a alocação de 

uma doação financeira significativa pelo Vice-Rei-

tor de Pesquisa da UAM. Atualmente, a coleção 

chega a mil livros, incluindo materiais muito va-

liosos publicados no final do século XIX, no início 

do século XX, no período da República e, funda-

mentalmente, nos anos pós-guerra e na ditadura 

de Franco. A inauguração do centro foi realizada 

EXPOSIÇÃO DE OBJETOS
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durante a celebração da Semana Cultural da Fa-

culdade de Formação de Professores e Educação 

da UAM em 11 de abril de 2011, quando foram co-

memorados 50 anos de estudos de docência.

Coleção bibliográfica. A sala do Centro de Do-

cumentação para Crianças e Jovens abriga a cole-

ção de manuais escolares, seguindo uma classifica-

ção temática. 

A coleção do MPJA compreende:

• Coleção de diplomas.

• Vitrines com material escolar.

• Cálculo e aprendizagem aritmética.

• Cartilhas e folhetos: leitura e escrita.

• Escrita e caligrafia.

• Materiais artesanais.

• Carteiras escolares antigas. 

• Vitrine com vários materiais, como um globo, 

instrumentos de escrita, livros de caligrafia, 

pesos, etc.

• Exposição de manuais escolares: enciclopédias 

escolares, manuais de idiomas e literatura e 

manuais de geografia.

• Duas escalas de medição, uma máquina de es-

crever com sua mala e um toca-discos.

�� CoLeção pedaGóGiCa
Seleção do acervo histórico da Biblioteca da 

Educação (estudos, textos escolares, obras de 

crianças e jovens), digitalizados e depositados 

no Biblos-e Archivo, repositório institucional da 

UAM.

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.

ACERVO DE MATERIAL ESCOLAR 

CADERNO DE CALIGRAFIA



MUSEO PEDAGÓGICO JESÚS ASENSI 

 

Europa - Espanha – Madri 

 

Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Exposição de Objetos 
 

 
 

Figura 2. Revistas 



 
 

Figura 3. Exposição 

 

 
 

Figura 4. Detalhe de carteira escolar com livros e cadernos 



 
 

Figura 5. Acervo de material escolar – livros 
 

 
 

Figura 6. Caderno de caligrafia 



 
 

Figura 7. Exposição de objetos 
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 museo andaluz de la educación (mae) 
Málaga

 Calle Ermita, 29, 29130 Alhaurín de la Torre, 

Málaga, Espanha 

 https://www.museoandaluzdelaeducacion.es/

 https://www.facebook.com/

MAEANDALUCIA/?rc=p

 https://www.instagram.com/maeandalucia/

 https://www.museoandaluzdelaeducacion.es/

visita-virtual/

O Museu Andaluz de Educação é um centro 

próprio da Prefeitura de Alhaurín de la Torre, 

cuja sede está localizada na antiga Biblioteca Pú-

blica Municipal, projetada para que a educação, 

espinha dorsal e representante de uma sociedade, 

tenha um local de referência facilmente acessível, 

tanto aos professores quanto a todos os interessa-

dos nas pessoas, instrumentos e ideias que desem-

penharam um papel na dupla e recíproca tarefa de 

ensinar e aprender. Um lugar para lembrar, mas 

também para a pesquisa e o trabalho dos profis-

sionais. Por este motivo, este centro é um espaço 

de grande interesse e rentabilidade cultural que, 

graças à sua proximidade à Málaga e às excelentes 

conexões da Costa del Sol, espera receber visitan-

tes de toda a Andaluzia. 

MAE FACHADA
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Muitos de nós conhecemos dois ou três siste-

mas educacionais, o nosso, o de nossos filhos e o de 

nossos netos... Mesmo, por referência, o de nossos 

pais e avós. Além disso, todos mantemos livros, fo-

tos e material escolar de diferentes períodos, qua-

se sempre associados a lembranças ou experiências 

interessantes. Nós nos referimos à escola do passa-

do e lemos sobre isso, visitamos exposições e assis-

timos aos filmes, mas tudo isso com pouca ou ne-

nhuma sistematização.

De fato, nos últimos anos, houve muitas ex-

posições com materiais escolares muito diversos 

em todo o país. Na Andaluzia, destacaram-se pelo 

grande número de visitantes, as exposições “Me-

mória da Escola” da Prefeitura de Málaga; “Me-

mória da escola 1940-1975”, organizada pelo Pac-

to Andaluz para o Livro, do Ministério da Cultura 

do Governo da Andaluzia e “Da escola para o co-

légio. Um tour pelas salas de aula de 1900-1970”, 

com coleções de Jesús Asensi e José Antonio 

Mañas, organizadas pelo Conselho Provincial de 

Málaga. 

Da mesma forma, enciclopédias e folhetos usa-

dos há mais de cinquenta anos (como a Enciclopé-

dia Álvarez ou a de Dalmau Carles) e brinquedos 

foram reeditados. E museus pedagógicos foram 

criados em todo o território nacional, conectando-

-se à sua realidade sociopolítica e a uma grande vi-

são do futuro.

�� FinaLidade
A principal finalidade do museu é ser um cen-

tro de referência em tudo o que se refere à educa-

ção, além da memória e da presença do passado e 

um fórum de questões educacionais da atualidade.

Neste espaço é pretendida a divulgação dos ti-

pos de educação que influenciaram a sociedade e 

a cultura na história da Andaluzia e da Espanha, 

disponibilizando a todos os docentes, pesquisado-

PÁTIO

ACERVO

DIA DE VISITAÇÃO
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res e interessados todas as informações, documen-

tários e materiais sobre os sistemas educacionais, 

com a didática correspondente e o material especí-

fico para cada disciplina estudada. Em suma, ser a 

memória histórica da educação da Andaluzia. 

�� objetiVos
• Coletar livros escolares, materiais, instrumen-

tos, fotos, documentos e outros materiais rela-

cionados à educação.

• Ter uma exposição permanente de seu acervo 

com critérios de museu.

• Realizar exposições temporárias monotemáti-

cas nos vários eventos e comemorações.

• Realizar conferências e cursos especializados.

• Fazer publicações.

• Motivar e oferecer ajuda a estudiosos e pesqui-

sadores da área.

• Conectar-se a centros educacionais, locais e pro-

vinciais e com professores para treinamento.

• Restaurar e preservar livros, documentos e 

materiais de interesse.

• Trocar experiências com outras comunidades 

autônomas e com países da União Europeia e 

América Latina.

• Apresentar o acervo e materiais com origina-

lidade, desenvolvendo sua contextualização, 

utilizando documentos, reproduções e modelos 

autênticos, usando modernos apoios tecnológi-

cos e didáticos.

• Cultivar e desenvolver conhecimento e pesqui-

sa, facilitando o acesso e a consulta de profes-

sores e pesquisadores.

• Criar e produzir publicações, catálogos, obras 

de museus, material audiovisual, exposições 

temporárias, etc.

• Desenvolver o turismo cultural: lembrança 

histórica e nostálgica do público em geral que 

gosta de ver esses materiais com os quais sua 

infância foi forjada.

�� espaços
Espaços para exposições:

• Sala introdutória das etapas ou períodos histó-

ricos da educação espanhola.

• Sala dedicada ao ensino de disciplinas.

• Espaço para a reprodução de uma sala de aula 

da época ou parte dela.

• Salão de pessoas famosas que foram alunos 

destacados dos professores da Andaluzia.

• Sala de jogos e brinquedos tradicionais e po-

pulares.

• Sala da história e evolução da escrita e da fala.

Espaços complementares:

• Sala para exposições temporárias e monográ-

ficas.

• Sala de triagem e conferência.

• Playground, espaço ao ar livre para relaxa-

mento e atividades com estudantes visitantes.

Biblioteca e serviços:

• Consulta de bibliotecas e livros, com videote-

ca, arquivo de som e biblioteca de fotos.

• Espaço para armazenamento e arquivo.

• Espaço para diversos serviços: restauração, 

conservação, catalogação e reprografia.

Escritório da direção e gerenciamento.

�� Áreas de operação
Conhecimento do ser humano e da sociedade. 

A educação é uma atividade estruturante e, além 

disso, um sinal significativo do código cultural. 

Conhecer o mundo do ensino em um momento da 

história (como as pessoas viviam no ambiente es-

colar, móveis, materiais educacionais, horários, 
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horário escolar, livros, cadernos, material de escri-

ta, além do que foi ensinado e dos valores que go-

vernavam esse ensino) é aproximar-se do conheci-

mento das pessoas daquela época e da sociedade 

em que viviam.

Aprendendo com experiências e erros. Do pon-

do de vista dos profissionais da educação, o Museu 

da Educação da Andaluzia reunirá, de forma orde-

nada, os instrumentos didáticos de cada discipli-

na nos diferentes sistemas educativos, bem como 

publicações especializadas passadas e atuais, para 

conhecer a história do ensino, aprender com as ex-

periências e erros cometidos e nunca os repetir. O 

Museu da Educação da Andaluzia reunirá as ex-

periências educacionais, pelo menos, do último sé-

culo e meio em Alhaurín de la Torre, Andaluzia e 

na Espanha. 

Recuperação de memória pessoal. Nesse espaço 

estão reunidas todas as experiências de professores 

e alunos que, com o tempo, falaram da dupla fun-

ção de ensinar e aprender: a intra-história da edu-

cação de todas as perspectivas possíveis. Do con-

selho do nobre professor de retórica Quintiliano ou 

do exigente e rigoroso Giner de los Ríos, às expe-

riências escolares das crianças Rafael Alberti, Ca-

ballero Bonald, Benítez Reyes, Luís Cernuda, Luís 

García Montero e muitos outros, contadas por eles 

mesmos anos depois ou os sábios ensinamentos de 

Juan de Mairena-Antonio Machado, nas anota-

ções e nas memórias de um professor anônimo. A 

sabedoria de como um povo foi educado e como 

esse ensino foi internalizado, e a reflexão sobre o 

que é certo e o que é errado constituem parte da 

história daquelas pessoas que não deve ser ignora-

da, devendo ser oferecida à análise e reflexão das 

novas gerações.

Conservação e exibição de materiais. Este cen-

tro é o local natural onde os materiais dispersos 

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

EXPOSIÇÃO DE OBJETOS

ACERVO

são reunidos e preservados hoje, sobreviventes de 

um tempo destrutivo que condenou a maior par-

te dos inventários das escolas renovadas na últi-

ma metade do século à fogueira. Atualmente, há 

inúmeras coleções particulares, fruto do esforço de 

alguns profissionais e amantes do ensino ao pre-

servarem peças separadas que, se reunidas, contri-

buiriam na composição de um quadro geral essen-

cial à história da Andaluzia e da Espanha. Além 
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disso, algumas escolas e institutos mantêm mate-

riais, livros e documentos. Uma intervenção opor-

tuna ainda poderia salvar essas coleções de uma 

dissolução nova ou definitiva nas mãos da negli-

gência, comerciantes ou lixo.

Construção da identidade andaluza. O Museu 

da Educação de Andaluzia é, portanto, um espaço 

interativo no qual a identidade comunitária (so-

cial, política e cultural) é reconstruída, de acordo 

com a realidade sociopolítica da Andaluzia. Um 

espaço que pode ser entendido como importante 

meio de construção da identidade andaluza, ana-

lisando sua história e recuperando sua memória.

�� eXposiçÕes perManentes
O Museu tem quatro exposições permanentes 

que os visitantes podem apreciar.

�� bibLioteCa HistóriCa
Com materiais e documentos até 1975 e con-

sistindo em:

• Cerca de 2 mil livros escolares, da Restauração, 

da República, de Franco e de épocas anterio-

res (cartilhas, enciclopédias, registros, manus-

critos, atlas, catecismos, caligrafias, livros de 

todos os assuntos de estudo).

• Cerca de 1.500 livros de pedagogia para a for-

mação de professores e pedagogos (pedagogia 

geral, teoria e história da educação, psicologia, 

sociologia, filosofia, ensino geral e específico, 

organização escolar e legislação...). Livros, a 

maioria deles esgotados, mas que são essen-

ciais para conhecer a realidade da educação es-

panhola de outros tempos.

• Coleções de revistas pedagógicas e educativas, 

gerais e específicas, representativas de épocas 

anteriores e que constituem material de gran-

de interesse.

• Materiais para o conhecimento da realidade 

educacional ao longo do tempo como regula-

mentos legais, planos de estudo, questionários, 

programas...

• Materiais educacionais: cadernos, pôsteres, 

mapas, canetas, quadros-negros, tinteiros, 

trabalhos femininos, instrumentos de labora-

tório, móveis diversos, etc.

• Documentos profissionais como instâncias, 

atas, compromissos, títulos, diplomas...

• Fotografias de eventos e temas educacionais, 

de pessoas, de espaços e de lugares.

• Pinturas, muitas das quais faziam parte da ex-

posição itinerante “Da escola para ao colégio, 

um tour pelas salas de aula de 1900-1970”

• Cerca de 500 livros de literatura infantil. Uma 

coleção representativa de histórias, narrações, 

biografias e quadrinhos de antes de 1970.

• Jogos e brinquedos infantis tradicionais e pas-

sados. 

�� CoLeção de Materiais eduCatiVos
Outra extensa coleção de materiais educacio-

nais que consiste em:

• Mesas, quadros-negros, objetos de sala de aula 

e outros móveis de época.

• Mapas, globos e outros materiais geográficos.

• Gravuras de ciências naturais, religião, etc.

• Projetores antigos e audiovisuais históricos.

• Capacidade, comprimento, peso e outras medi-

das, todas usadas no ensino.

• Instrumentos científicos do século XIX.

• Materiais de laboratório, física e química.

Outros documentos, títulos, diplomas, inven-

tários, listas, etc., não agrupados nas relações an-

teriores
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�� ContribuiçÕes Materiais
Inúmeras contribuições de materiais de cen-

tros educacionais, indivíduos e instituições públi-

cas e privadas, que são produzidas regularmente, 

uma vez que ainda há grande variedade de mate-

riais dispersos e sobreviventes. Os meios e estra-

tégias para recuperar esses materiais fazem parte 

das atividades iniciais e permanentes do Museu.

�� dois arQuiVos sinGuLares
• O legado pessoal e o arquivo do mestre Enri-

que Asensi Bartolomé (1907-1975) de Málaga, 

a Grande Cruz de Alfonso X, o Sábio, chefe de 

uma escola com seu nome na cidade de Puente 

Genil, em Córdoba, seu último destino. Com-

posto por várias caixas e dez álbuns.

• O arquivo pessoal de Jesús Asensi Díaz (1938-

2017) de Málaga, mestre e professor da Uni-

versidade Autônoma de Madri, já falecido. 

Consiste em várias caixas de documentos pes-

soais e mais de dez álbuns com vários docu-

mentos.

�� eXposiçÕes teMporÁrias
O Museu da Educação de Andaluzia estará 

sempre atento ao desenvolvimento de exposições 

que se conectem à realidade, a partir de uma visão 

histórica, evolutiva e prospectiva de tópicos como, 

por exemplo: 

• A imagem das mulheres nos livros didáticos.

• A evolução das noções científicas no conheci-

mento escolar.

• História e evolução da escrita.

• As leituras para meninas, um gênero didático 

e sexista.

• Heróis e mitos na história da Espanha.

• O estudo da comunidade local.

• A poesia espanhola e seu estudo na escola ao 

longo da história.

• Escola, jogos e esportes.

• O papel da leitura de Dom Quixote na educa-

ção espanhola.

• Outros.

�� eXposiçÕes itinerantes
Em seu firme objetivo de recuperar e manter 

a memória histórica da educação na Andaluzia, 

além de ser o primeiro espaço do gênero na provín-

cia, o Museu também se compromete a realizar ex-

posições itinerantes para aproximar e disseminar, 

desta forma, o patrimônio educacional da Anda-

luzia. Da mesma forma, também contribuirá para 

criar uma consciência social em torno da educação 

na comunidade autônoma desde o seu início.

PUBLICAÇÕES DO 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, 
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.
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Figura 1. MAE Fachada 

 

Figura 2. Pátio 



 

Figura 3. Exposição de Objetos 

 

Figura 4. Mapas 



 

Figura 5. Quadros 

 

Figura 6. Quadros e Esqueleto 



 

Figura 7 Exposição de Revistas e Objetos 

 

Figura 8. Quadro Negro 



 

Figura 9. Globo 

 

Figura 10. Revistas 



 

Figura 11. Objeto de Música 

 

Figura 12. Acervo 



 

Figura 13. Conjunto de Imagens 

 

 

Figura 14. Objetos de Escrita 
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 centRo museo pedagógico de la univeRsidad de salamanca
Salamanca

 Escuela Universitaria de Magisterio de 

Zamora, Campus Viriato, Zamora 

Av. da. Cardenal Cisneros, 34. 49022, Zamora

 http://campus.usal.es/~cemupe/inicio.html

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Centro-Museu Pedagógico da Universidade 

de Salamanca (CEMUPE) fica no prédio da sala de 

conferências do campus Viriato de Zamora. Apro-

vado como o Centro Próprio desta Universidade 

no Conselho de Administração de 27 de julho de 

2010, seu objetivo é direcionado ao estudo do pa-

trimônio histórico educacional. O Museu Pedagó-

gico da Universidade de Salamanca tem entre seus 

objetivos a recuperação e preservação do legado 

educacional de outros tempos, além de ensino e 

pesquisa em história da educação. 

Este Centro/Museu adota como linha de tra-

balho “Sentir e Pensar a escola”. Orienta-se pelo 

sentimento de recuperação da escola em épocas 

anteriores e propõe uma manifestação crítica da 

cultura escolar. A combinação de ambos os aspec-

tos permitirá recriar os traços educacionais que o 

passado deixou na formação de muitas gerações de 

crianças.

�� História
O atual Museu Pedagógico da Universidade de 

Salamanca (CEMUPE) tem como pano de fundo 

a criação de um Museu Pedagógico oficialmente 

inaugurado em 16 de maio de 2007; um processo 

que começa com o professor titular da Escola Uni-

          UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – CAMPUS VIRIATO 

CEMUPE FACHADA
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versitária de Ensino de Zamora, o doutor Bienve-

nido Martín Fraile que, desde sua chegada ao cen-

tro em 1998, envolve seus alunos na ideia de criar 

um espaço pedagógico.

A transformação em Centro próprio da Uni-

versidade de Salamanca foi aprovada pelo Con-

selho Deliberativo, em 27 de julho de 2010. Esse 

processo foi possível graças ao apoio do Vice-Rei-

tor de Ensino, Dr. José Ángel Domínguez, em um 

compromisso determinado da Universidade para 

o estudo e conservação do patrimônio histórico-e-

ducacional.

�� objetiVos e proGraMas do Centro
O museu pedagógico é projetado com os se-

guintes objetivos:

1. Em relação ao legado do patrimônio histó-

rico-escolar, o trabalho fundamental e intrínseco à 

essência do museu:

a) Estabelecer canais para divulgar a impor-

tância do patrimônio histórico educacional, evi-

tando a sua perda ou abandono. 

b) Recuperar, restaurar, catalogar, registrar e 

arquivar material educacional.

c) Assumir funções de guarda e preservação do 

legado histórico-educacional às gerações seguin-

tes, promovendo o conhecimento da história da 

educação.

2. Em relação ao ensino:

a) Recriar a memória e a história educacional 

que ajude a ordenar, localizar e interpretar o pas-

sado.

b) Promover programas de treinamento em 

museus pedagógicos para alunos de graduação e 

pós-graduação das Escolas de Magistério do distri-

to universitário de Salamanca, das Faculdade de 

Educação e História e da Universidade da Expe-

riência.

SALA DE AULA INFANTIL

SALA DE AULA

SALA DE AULA

c) Colaborar na organização e desenvolvimen-

to de Programas de patrimônio histórico educacio-

nal que são propostos para aprovação nos depar-

tamentos da Universidade.

d) Avançar conjuntamente no Espaço Euro-

peu do Ensino Superior com propostas inovadoras 

na metodologia e no conteúdo da Teoria e História 

da Educação.
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e) Realizar assessoria técnica no âmbito de sua 

competência.

3. Em relação à investigação:

a) Promover as atividades e iniciativas de 

ensino e pesquisa de seus membros, assim como 

permanente atualização científica e pedagógica. 

Entre outros, a participação em conferências, reu-

niões e fóruns científicos.

b) Incentivar a criação de Grupos de Pesqui-

sa e promover projetos de pesquisa, estimulando a 

elaboração de teses de doutorado e proporcionan-

do a realização de programas de pesquisa interdis-

ciplinares e interdepartamentais.

c) Facilitar a colaboração científica de estu-

dantes de graduação, pós-graduação ou bolsistas 

de pesquisa.

d) Estabelecer redes de estudo com outros mu-

seus pedagógicos, da Espanha, e exterior, promo-

vendo-lhes a participação e assessoria. 

4. Outros objetivos:

a) Desempenhar outras funções que as leis e 

estatutos da Universidade lhe atribuam ou que a 

prática lhe aconselhe.

�� ensino
O CEMUPE é voltado principalmente para 

grupos relacionados ao campo educacional, como 

os alunos das Escolas Universitárias e Faculdades 

de Educação, aos alunos do terceiro ciclo e cursos 

de extensão à Universidade da Experiência, aos 

professores ativos e aposentados, alunos do ensino 

fundamental e médio e, claro, a todas aquelas pes-

soas que são atraídas pela escola, cultura, história. 

O CEMUPE desenvolve linhas de trabalho especí-

ficas para valorizar a memória histórico-educacio-

nal e divulgá-la com atividades e recursos adapta-

dos às características de cada um desses grupos.

Juntamente com a função de pesquisa e con-

servação do patrimônio histórico educacional, o 

CEMUPE prioriza o ensino centrado nos estudan-

tes de Magistério e Pedagogia como um de seus 

elementos básicos. Sua ação visa ensinar e inter-

pretar as teorias, políticas e práticas educacionais 

dos últimos dois séculos na Espanha.

Por outro lado, imerso na sociedade do conhe-

cimento, desenvolve atividades de ensino enqua-

dradas no campo da educação permanente e da 

especialização em determinados temas educacio-

nais. Nesse sentido, orienta seu trabalho para os 

estudantes da Universidade da Experiência e a re-

alização de cursos de extensão abertos ao cidadão 

em geral.

�� LinHas de pesQuisa
Uma das características do Centro-Museu é a 

pesquisa que possibilita continuar avançando no 

conhecimento de modelos educacionais, teorias 

pedagógicas e intra-história da escola. A recupe-

ração do acervo da escola dos últimos dois sécu-

los não significa apenas exposição e colecionismo, 

mas interpretação ativa recreação pessoal e análi-

se crítica. A cultura escolar foi e é objeto de impor-

tantes trabalhos e estudos, mas sempre são des-

cobertas novas facetas de análise que enriquecem 

o horizonte histórico. Uma proposta de pesquisa 

que combina a ação conjunta dessas três linhas. 

Por meio dos objetos, testemunhos e escritos dos 

protagonistas, podemos dialogar com o passado.

Há três linhas de trabalho em aberto:

• O estudo da cultura material (espaços, móveis, 

ferramentas escolares, material didático).

• O estudo da cultura escrita (manuais e livros, 

revistas pedagógicas, cadernos escolares, do-

cumentos oficiais).

• O estudo da história oral (depoimentos e me-

mória oral de professores e alunos).
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Projetos de inovação CEMUPE premiados 

pela Universidade de Salamanca:

• “Aprender a pensar e saber fazer. A formação 

de futuros professores” ID 10/2007.

• “Aquisição e avaliação de habilidades na for-

mação de professores. Desenho de estratégias 

de ensino por meio de corresponsabilidade tu-

torial”.

• “A profissão de professor diante dos desafios 

da escola de hoje” ID 2012/022.

• “Catalogação do acervo histórico-científico da 

Escola Universitária de Pedagogia de Zamo-

ra” ID 2012/024.

• “Aproximação de realidades e ambientes esco-

lares por meio da práxis e promoção de meto-

dologias ativas de ensino-aprendizagem” ID 

2012/289.

• “Construção de um banco de recursos digitais 

para a promoção de práticas de ensino híbri-

das para a docência” ID 23013/151.

�� espaços
O CEMUPE está localizado no Campus Viria-

to de Zamora nos espaços da Escola Universitária 

de Pedagogia. Ocupa o segundo andar do edifício 

de salas de aula, tendo salas dedicadas à exibição, 

estudo e pesquisa e catalogação de material esco-

lar recuperado.

�� HaLL
O corredor é o começo da jornada pelo siste-

ma educacional espanhol nos últimos dois séculos. 

Uma jornada que começa com um painel dedica-

do à Lei de Instrução Pública, de 1857, de Clau-

dio Moyano. Este corredor é a ligação para as dife-

rentes salas do museu, embora também tenha sua 

própria identidade. Seus armários e vitrines per-

mitem exibir exposições temporárias sobre tópi-

cos específicos. Além disso, aproxima-nos de qua-

SALA PARA ATIVIDADES

SALA DE AULA

ÁREA DE ACESSO 

tro figuras importantes da história da educação, 

todas elas de Zamora: Pablo Montesino, Claudio 

Moyano, Santiago Alba Bonifaz e Antonio Álva-

rez, que receberam uma biografia.

�� saLa de auLa repubLiCana
No campo educacional, a Segunda República 

é o cenário da confluência de três tradições que se 

desenvolveram no primeiro terço do século XX: a 

do Iluminismo, a da Instituição Livre de Educa-

ção e a do PSOE, que promovem medidas de re-

forma fundamental: novo plano de ensino para as 
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Figura 1. Fachada CEMUPE 

 

  
 

Figura 2. Universidade de Salamanca 



 
 

Figura 3. Bordado 

 

 
 

Figura 4. Material de Alfabetização 



 
 

Figura 5. Mapa 
 

 
 

Figura 6. Sala de Aula 



 
 

Figura 7. Sala de aula infantil 

 

 
 

Figura 8. Material didático 



 
 

Figura 9. Carteira 

 

 
 

Figura 10. Corredor 



 
 

Figura 11. Material didático de geografia 

 

 
 

Figura 12. Escritório do museu 



 
 

Figura 13. Brinquedo 

 

 
 

Figura 14. Sala para atividades 

 



 
 

Figura 15. Sala de aula 

 

 
 

Figura 16. Armário 



 
 

Figura 17. Controlador de tempo em sala de aula 

 

 
 

Sala 18. Sala de aula 



 
 

Figura 19. Cartaz 
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 Calle Padre Herrera, s/n, 38200 San Cristóbal 

de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Espanha

 https://medull.webs.ull.es/info_museo_

objetivos.html

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

 museo de la educación de la univeRsidad de la laguna  
San Cristóbal de La Laguna

�� objetiVos
• Recuperar e preservar todos os materiais e do-

cumentos que oferecem informações sobre o 

passado educacional da comunidade local.

• Salvaguardar a memória histórica de todos 

aqueles que intervieram no desenvolvimento 

da educação nas Ilhas Canárias.

• Oferecer ao público uma visão global do que 

tem sido a evolução da educação nas Ilhas Ca-

nárias, abordando seus aspectos pedagógicos, 

históricos, sociológicos, etc.

• Disponibilizar campo de estudo para os inte-

ressados   em investigar o passado remoto e re-

cente da educação nas Ilhas Canárias.

• Proporcionar um espaço que possua os meios 

necessários para realizar trabalhos nas diferen-

tes áreas da educação nas Ilhas Canárias.

• Promover a organização de eventos (reuniões 

científicas, congressos, homenagens) em rela-

ção aos vários aspectos (pedagógicos, históri-

cos, sociológicos) da educação nas Ilhas Caná-

rias.

• Promover contatos com outras instituições re-

lacionadas.

• Organizar exposições itinerantes para aproxi-

mar o público do seu passado educacional.

• Promover a celebração de homenagens e a or-

ganização de tabelas informativas e exposições 

temáticas relacionadas a determinadas gera-

ções de professores, grupos pedagógicos, etc., 

nas quais é facilitada a reunião dos que partici-

param dessas experiências educacionais.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE LA LAGUNA,
O MUSEU FICA NO SEU INTERIOR
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 museo de la educación de la univeRsidad de la laguna  
San Cristóbal de La Laguna

�� CoMissão e CoLaboradores
As atividades do Museo de la Educación de la 

Universidad de La Laguna (MEdULL) são geren-

ciadas pela Comissão do Museu que inclui pesso-

as que desejam participar do desenvolvimento das 

diferentes linhas de ação e em diferentes formas de 

colaboração. Graças à contribuição voluntária de 

diferentes centros educacionais, instituições e indi-

víduos, o Museu conseguiu aumentar suas coleções 

de documentários, móveis, fotografias e bibliogra-

fias. Essas contribuições facilitaram a organização 

da primeira exposição temporária e a atual expo-

sição permanente.

�� eXposiçÕes perManentes
A exposição atual está distribuída em dois es-

paços. O primeiro deles é configurado por uma sala 

de aula primária dos anos 50/60, enquanto o se-

gundo recria uma sala de aula a partir dos anos 70.

Além de oferecer os móveis correspondentes ao 

período, as salas de aula apresentam uma série de 

elementos típicos de cada período que caracteri-

zam o momento político e as condições materiais 

em que o ensino foi realizado.

A exposição também oferece materiais didáti-

cos por meio dos quais é sugerida a realização de 

atividades que:

• complementam a leitura dos painéis de infor-

mações;

• incentivam o interesse pelos materiais expos-

tos;

• exigem a participação dos visitantes.

Também inclui uma amostra de fotografias, li-

vros de textos e escritos de diferentes personalida-

des da vida política, cultural e social das Ilhas Ca-

nárias sobre as lembranças de seu tempo na escola.

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA
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Há, ainda, vitrines nas quais são exibidos ca-

dernos, trabalhos dos alunos, documentos escola-

res, brinquedos, álbuns, quadrinhos, utensílios de 

ensino, etc., correspondente a cada período.

�� arQuiVo FotoGrÁFiCo
O arquivo possui várias centenas de fotogra-

fias da vida educacional e escolar das Ilhas Caná-

rias fornecidas por escolas e indivíduos das sete 

ilhas.

�� MóVeis
Esta seção é responsável pela procura e res-

tauro do mobiliário escolar de diferentes períodos, 

com modelos de bancos, mesas, cadeiras, armários 

e prateleiras, vitrines, quadros de ardósia, estan-

tes e caixas. Atualmente, há mais de uma cópia 

de cada um desses elementos que, dependendo das 

condições em que chegam ao museu, passam por 

um laborioso processo de restauração ou recons-

trução. Isso permite o material de substituição ne-

cessário às exposições temporárias sucessivas, pla-

nejadas para serem realizadas em médio prazo.

�� joGos, CoLeCionÁVeis e QuadrinHos
Este acervo inclui os brinquedos mais repre-

sentativos de cada época, recuperando ou recons-

truindo aqueles que meninos e meninas usavam 

regularmente em seus jogos: pinos de boliche, pi-

ões, carrinhos de madeira, anéis, novelos de lã, bo-

necas de pano, recortes, etc. Os álbuns de adesivos 

que os alunos colecionaram e os quadrinhos que le-

ram nas últimas décadas também são catalogados 

e arquivados, a fim de oferecer uma visão retros-

pectiva das atividades que eles desenvolveram em 

seus momentos de lazer.

�� bibLioteCa de soM
Nesta seção, estão catalogados os discos, cas-

setes e CDs, dos quais foram recuperadas músicas 

infantis e outras músicas ouvidas pelos alunos nas 

últimas décadas. Também estão incluídos outros 

documentos sonoros que permitem ouvir as vozes 

de diferentes personagens do passado.

�� VideoteCa
Registros de depoimentos pessoais de todos 

aqueles que interferiram direta ou indiretamente 

no contexto educacional das Ilhas Canárias. Com 

isso, o objetivo é criar um arquivo que permita: co-

nhecer em primeira mão a experiência de vida dos 

agentes educacionais; investigar eventos nos quais 

a memória escrita não é salva; retratar a vida dos 

agentes educacionais em suas atividades diárias; 

salvar a memória histórica daqueles que participa-

ram do ambiente escolar para as gerações futuras; 

oferecer aos pesquisadores uma fonte de informa-

ção que permita analisar eventos educacionais na 

voz de seus protagonistas; e também catalogar sé-

ries e filmes infantis, além de documentários edu-

cacionais e históricos em formato DVD ou VHS.

�� bibLioteCa
Esta seção está compilando os textos usados   

nas Ilhas Canárias nos diferentes graus de ensino 

não universitário. Possui várias centenas de volu-

mes doados por várias instituições e indivíduos, 

classificados nas seguintes seções: enciclopédias, 

registros escolares; textos da educação primária, 

geral e obrigatória; textos do ensino médio, ensi-

no médio obrigatório; textos de educação de adul-

tos; atlas e dicionários; textos de orientação peda-

gógica.

Da mesma forma, esta seção é dedicada à recu-

peração e classificação de coleções de literatura in-

fantil e juvenil, álbuns, adesivos, quadrinhos e re-

vistas humorísticas e representativas das leituras 

que meninos e meninas realizam em cada período. 

Também reúne textos publicados sobre a história 

dos diferentes centros educacionais dos municípios 

das Ilhas Canárias.
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�� doCuMentos
Esse arquivo compila digitalmente e cataloga 

documentos como: relatórios de inspeção, circula-

res informativas, solicitações dos centros à admi-

nistração, registros escolares, recibos para a aqui-

sição de materiais, inventários, cronogramas, etc., 

por meio dos quais é registrada a vida cotidiana 

nas escolas. Agrupa, ainda, documentos pessoais 

de professores e outros agentes ou grupos educa-

cionais, bem como as produções escolares dos alu-

nos que permitem analisar a evolução do ensino 

nas Ilhas Canárias.

�� Materiais didÁtiCos
Esta seção realiza tarefas de recuperação e 

conservação de diferentes tipos de materiais usa-

dos na escola no passado:

• lousas, canetas, tinteiros;

• sistemas de peso e medição, formas geométri-

cas, escalas;

• mapas, globos, murais;

• leitores de cassetes, duplicadoras, projetores 

de slides e filmes, gravadores, televisores.

O objetivo é oferecer um tour pelos métodos de 

ensino utilizados ao longo dos diferentes períodos, 

mostrando sua evolução.

Também inclui material de escritório (carim-

bos, máquinas de escrever, grampeadores) utiliza-

dos nas tarefas administrativas dos centros. 

BIBLIOTECA

SALA DE AULA

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, 
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.
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Figura 1. Faculdade de Educação da Universidade de La Laguna, o museu fica no seu interior 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula 

 



 
 

Figura 3. Sala de aula 

 

 
 

Figura 4. Estante de livros 



 
 

Figura 5. Sala de aula 

 

 
 

Figura 6. Objeto 



 
 

Figura 7. Sala de aula 

 

 
 

Figura 8. Carteira 



 
 

Figura 9. Mesa do professor 

 

  
 

Figura 10. Sala de aula 



 
 

Figura 11. Livros 

 

 
 

Figura 12. Estante com livros 



 
 

Figura 13. Sala de aula 

 

 
 

Figura 14. Mesa do professor 



 
 

Figura 15. Mesa do professor 

 

 
 

Figura 16. Sala de aula 



 

Figura 17. Caderno Registros escolares 

 

Figura 18. Objetos em vitrine 
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 museo pedagóxico de galicia (mupega)
Santiago de Compostela, Galicia

 Rúa de San Lázaro, 107, 15781  

Santiago de Compostela,  

A Coruña, Galicia, España

 <http://www.edu.xunta.gal/mupega/>

 https://www.facebook.com/

museopedagoxicodegalicia/

 Não possui

 http://www.edu.xunta.gal/mupega/visitavirtual 

https://my.matterport.com/

show/?m=yETqPH1m9Cx&utm_source=4

O Museu Pedagógico da Galicia (MUPEGA) é 

um centro específico do Departamento de Educa-

ção, Universidade e Formação Profissional, con-

cebido para recuperar, salvaguardar, estudar, exi-

bir e disseminar todas as expressões educacionais 

que mostram a variedade e riqueza do patrimô-

nio pedagógico da Galicia, possibilitando sua cata-

logação, sistematização e custódia. Desta forma, 

garantirá a sua permanência ao longo do tempo, 

promoverá a sua investigação científica e promo-

verá a sua transmissão como um legado vivo e em 

contínua emergência para o patrimônio cultural 

da Galicia.

O órgão colegiado do governo da Galicia con-

vencionou, em 26 de outubro de 2006, o reconhe-

cimento do MUPEGA como Museu de conteúdo 

pedagógico e científico-técnico da área autônoma 

da Galicia. 

MUPEGA, FACHADA

MUPEGA, SALA DE AULA
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�� Fundação e inauGuração
O Museu foi criado pelo Decreto 268/2000 de 

2 de novembro, sob proposta do Departamento 

de Educação e Planejamento Universitário do ór-

gão colegiado do governo da Galicia. Com esta ini-

ciativa, o testemunho histórico, datado em 1926, 

da fundação de um centro museológico de cober-

tura territorial galega, especializado em questões 

educacionais, é retomado e atualizado. Como uma 

pós-memória dos seus antepassados, mas sempre 

atento ao presente e o firme compromisso com os 

novos desafios do futuro, o MUPEGA tem como 

objetivo prestar homenagens aos que imersos no 

trabalho diário e frutífero, fizeram, fazem e farão 

possível a educação do povo da Galicia. Sua atu-

al sede foi inaugurada em 21 de outubro de 2004 

pelo Sr. presidente do órgão colegiado do governo 

da Galicia em um ato assistido por inúmeras perso-

nalidades do mundo da educação, cultura, política 

e sociedade em geral.

�� objetiVos
O objetivo do MUPEGA é promover e desen-

volver a recuperação, salvaguarda, estudo, amos-

tra e disseminação do legado pedagógico da Comu-

nidade Autônoma da Galicia.

Recuperação, conservação, estudo e exposi-

ção das produções e bens patrimoniais de interesse 

para a história da educação e a memória coletiva 

da comunidade galega.

É dada especial atenção às realizações educa-

cionais em galego e às relativas ao ensino da língua 

e cultura galegas.

Estabelecimento de um centro documental e 

recursos pedagógicos que fornecem ferramentas 

heurísticas e facilitam o estudo e a disseminação 

da educação na Galicia em sua história, atual e 

prospectiva.

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA
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Realização de amostras educacionais temporá-

rias e permanentes com fundos próprios e outros.

Promoção de projetos, publicações e outras 

atividades para resguardar a memória educacional 

daGalicia e revigorar sua realidade pedagógica.

�� FunçÕes
• Programar e conduzir exposições relacionadas 

às diferentes áreas setoriais do mundo da edu-

cação e pedagogia na Galicia.

• Promover e incentivar a pesquisa e inovação 

pedagógica.

• Colaborar na formação pedagógica e atualiza-

ção de profissionais da educação.

• Elaborar bases de dados sobre educação na Co-

munidade Autônoma da Galicia.

• Coletar, catalogar, guardar e divulgar as pro-

duções em que a memória e a atualidade edu-

cacional da Galicia são objetivados.

• Projetar e preparar unidades de ensino e mate-

riais educacionais.

• Manter intercâmbio e colaboração com outros 

centros semelhantes.

• Atuar como agente coordenador de outros mu-

seus de assuntos educacionais existentes na 

Galicia.

• Fornecer uma biblioteca especializada em mu-

seus pedagógicos.

• Promover a realização e divulgação de publi-

cações específicas sobre seus projetos e ativi-

dades.

• Promover a realização de reuniões sobre mu-

seus pedagógicos e a recuperação da memória 

educacional galega.

• Propor ao Departamento de Educação e Orga-

nização Universitária a assinatura de acordos 

com outras instituições públicas e privadas.
OBJETOS EM EXPOSIÇÃO

MAQUETE

OBJETOS EM EXPOSIÇÃO

OBJETOS EM EXPOSIÇÃO
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• Colaborar na realização de estudos, relatórios 

e investigações sobre a educação e a infância 

na Galicia.

• Outras iniciativas e ações dentro da estrutura 

do seu objeto específico.

�� eXposiçÕes perManentes
A exposição permanente do MUPEGA está 

distribuída pelos três andares do edifício, ocupan-

do cerca de 1.200 metros quadrados dos 3.500 da 

superfície útil do edifício.

No térreo estão os seguintes serviços:

• Biblioteca auxiliar com serviços de consulta 

bibliográfica, de jornais e periódicos, fototeca, 

audioteca e videoteca.

• Sala de pesquisa.

• Salão de Assembleias com capacidade para 

112 pessoas.

• Armários e vitrine de produções próprias.

Além disso, neste piso de entrada, são ofereci-

dos aos visitantes os pontos de referência básicos 

para colocá-lo no tempo, espaço e tema específico 

do museu, para o qual são apresentados os seguin-

tes módulos museográficos: 

• Materiais de educadores da Galicia.

• Materiais didáticos.

• Os jogos e brinquedos.

• Peça extraordinária.

No primeiro andar, existem cinco seções de ex-

posição que correspondem a esta nomenclatura:

• O mundo das crianças: ciclo infantil, jogos e 

brinquedos.

• A administração educacional.

• Escolas do exterior.

• A sala de aula da transição.

• Área de exposição temporária.

O segundo andar possui uma provisão seme-

lhante ao primeiro, além de uma pequena área 

para trabalho administrativo. Assim, pode-se ob-

servar os diferentes espaços do museu:

• As salas de aula da época: escolas de restaura-

ção Bourbon, da segunda república e Franco.

• Educação especial.

• A rede Mupega. Bases e amostra do acervo dos 

antigos institutos provinciais fundadores des-

ta rede.

• Ensino secundário e profissional. Origens.

SALA DE EXPOSIÇÃO

SALA DE EXPOSIÇÃO

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.
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Escolas Normais, nova regulamentação normati-

va da inspeção escolar, política de construção de 

escolas, lei das congregações religiosas no âmbito 

legislativo; revalorização da figura do professor, 

fundação das Missões Pedagógicas que atingem os 

cantos mais atrasados da Espanha profunda, con-

solidação do prestígio da Direção para estudos de 

ampliação do museu pedagógico no setor universi-

tário, entre outros. A República prioriza a atenção 

ao sistema educacional formal e às atividades de 

ensino fora do próprio sistema, partindo do concei-

to de que a evolução e o desenvolvimento da Es-

panha envolvem a erradicação do analfabetismo, 

a grande massa de ignorância e a difusão da escola. 

É um panorama emocionante no qual figuras pro-

eminentes como Luzuriaga, Fernando de los Ríos 

ou Rodolfo Llopis, entre outros, estão envolvidas.

Na escola primária, há uma mudança na me-

todologia e na finalidade. Uma escola secular para 

todos, baseada nos princípios da atividade infantil 

e orientação dos professores, raciocínio, tolerância e 

respeito. Aparecem métodos intuitivos de aprendi-

zado pessoal, manifestados nos livros de lições das 

coisas. Uma escola baseada na coeducação e que 

prioriza o treinamento em valores de cidadania.

Durante alguns anos, a remoção dos crucifixos 

que sempre estiveram presentes foi assistida na 

sala de aula, bem como a representação da simbo-

logia republicana na parede da frente – seja uma 

litografia alegórica da república ou a pintura do 

Presidente da República. O palco na frente da sala 

de aula desaparece e atitudes de proximidade com 

a criança são favorecidas. Pouco a pouco, quando 

os recursos tornam possível, as escolas recebem co-

leções de livros, quadros de ciências naturais me-

sas antropométricas, mapas e globos geográficos. 

No entanto, o esforço realizado foi abruptamente 

encerrado com a guerra civil de 1936. A escola é 

uma das maiores vítimas, ocorrendo o expurgo de 

seus professores e o retorno aos métodos tradicio-

nais nos anos subsequentes.

�� saLa de auLa do CatoLiCisMo 
naCionaL
A organização da escola e a formação do pro-

fessor primário são aspectos fundamentais nesse 

estágio, com conteúdo ideologicamente tendencio-

so. O trabalho de inculcar não pode ser esqueci-

do por nenhum setor da população espanhola, in-

cluindo o ensino fundamental. A “nova ordem” 

que surge após a guerra civil é de natureza políti-

ca e educacional e tem impacto imediato, uma vez 

que a sobrevivência do regime no futuro depende-

rá das crianças. Uma ideologia educacional e uma 

instrumentação de ensino baseada nos conceitos 

de pátria, hispanidade, obediência, respeito, esfor-

ço, disciplina, hierarquia, ansiando pela extensão 

do ensino devido a méritos de habilidade em cada 

um dos níveis. Requer também um compromisso 

com a religião católica, pressupondo a essência da 

Espanha em uma direção única, na qual todos os 

MATERIAL DIDÁTICO GEOGRAFIA, MATERIAL DE ALFABETIZAÇÃO E BORDADO
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espanhóis devem ser enquadrados, de forma que a 

Igreja preencha os espaços da vida, especialmente 

a educação.

�� saLa de transição  
e FiM do séCuLo XX
O CEMUPE apresenta uma jornada histórico-

-educacional em todo o século XX. Por esse mo-

tivo, juntamente com o primeiro terço do século, 

a sala de aula republicana e a sala do catolicismo 

nacional projetam a evolução do ensino nos últi-

mos anos. 

�� saLa de auLa
Na sala de aula, estudantes universitários, pes-

quisadores ou pessoas interessadas em disciplinas 

escolares têm à disposição o acervo e a documenta-

ção do CEMUPE para poder estudar história edu-

cacional dos séculos XIX e XX. Esta sala também 

é preparada para oficinas práticas com alunos do 

ensino fundamental e médio ou educação de adul-

tos. Da mesma forma, seminários e cursos de ex-

tensão são organizados pelo Museu Pedagógico.

�� esCritório
Esta sala permite catalogar e armazenar mate-

rial e documentação de natureza histórico-educa-

cional que está sendo recuperada.

�� reLatório de atiVidades
O CEMUPE realiza atividades relacionadas à 

história da educação, infância e escola destinadas 

a diversos grupos como estudantes universitários, 

estudantes da Universidade da Experiência, estu-

dantes estrangeiros, estudantes do ensino funda-

mental, médio e superior, professores aposentados 

e cidadãos secundários em geral. Também um de 

seus principais objetivos é a atualização contínua 

do conhecimento sobre o patrimônio histórico-e-

ducacional, realizado por meio de participação em 

congressos científicos e reuniões organizadas por 

museus pedagógicos ou faculdades de pedagogia 

em âmbito nacional e internacional, e com a pu-

blicação de pesquisas realizadas com recursos do 

CEMUPE.

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.

Imagens: https://www.spain.info/pt_BR/quequieres/arte/monu-
mentos/salamanca/universidad_de_salamanca.html

CONTROLE DE TEMPO EM SALA DE AULA, BRINQUEDO E MATERIAL DIDÁTICO
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Figura 1. Fachada 

 

 
 

Figura 2. Sala de Aula 



 
 

Figura 3. Sala de Aula 

 

 
 

Figura 4.  Sala de Aula 

 



 
 

Figura 5. Sala de Aula 

 

 
 

Figura 6. Exposição 



 
 

Figura 7. Sala de Exposição 

 

 
 

Figura 8. Maquete 



 
 

Figura 9. Jogo 
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 museo pedagógico de la Faculdade de la educación de la 
univeRsidad de sevilla – Sevilla

 Faculdade de Ciências da Educação, 

Universidade de Sevilha  

Calle Pirotecnia, s /n, 2º andar

 <http://institucional.us.es/museopedagogia/>

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

Pedagógico-US-419089758170449

 Não possui

 Possui tour virtual interativo. <http://

institucional.us.es/museopedagogia/839-2/>

O Museu Pedagógico da Faculdade de Ciências 

da Educação da Universidade de Sevilha acolhe 

qualquer pessoa interessada em viajar pelo passa-

do da educação. A partir da página da internet do 

Museu, você poderá conhecer um pouco mais so-

bre a escola do passado, um desses territórios pri-

vilegiados da memória que deixa marcas em todos 

os sentidos e que atravessa as emoções da infância. 

E você poderá conhecer o Museu por mero desejo 

de curiosidade, que ainda é a centelha que acen-

de o conhecimento; movido pela nostalgia e recu-

peração de momentos perdidos ou com a intenção 

mais acadêmica e científica de aprender ou pesqui-

sar na história da educação contemporânea. Você 

encontrará no museu uma série de imagens e ob-

jetos de todos os tipos que ativarão o poder das 

memórias. Além disso, há algumas sugestões para 

orientá-lo no uso didático do patrimônio histórico 

educacional, bem como uma série de vínculos com 

outras redes e espaços que compartilham o mesmo 

desejo de manter vivo e renovado um tempo com 

o qual é necessário dialogar, a partir do presente e 

olhar para o futuro. Por meio do site da instituição 

é possível conhecer a atividade acadêmica, inves-

tigativa, exibidora e disseminadora desenvolvida 

pelo museu. 

�� o Museu
Um museu pedagógico é um lugar onde resi-

dem as memórias e evocações daqueles que apren-

deram a ler e contar, recitando de cor; daqueles 

que foram educados sob disciplinas rígidas, puni-

ções, regra e mão pesada; daqueles que, com cane-

ta e tinta preta em mesas velhas, capturaram no 

papel, agora amarelo, as histórias de suas maiores 

aspirações pela vida.

É um espaço no qual a rebelião escolar de hoje 

encontra a submissão da escola de ontem; e onde o 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DE SEVILHA
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quadro-negro e o giz dão lugar ao laptop. É o mo-

mento perfeito para respirar o ar mais puro do 

tempo educacional, aquele que cheira a borracha e 

livro recém-lançado. É um playground para cons-

truir castelos de ilusões, brincar de círculo, boli-

nhas de gude, bonecas ou com o pião e refrescar o 

espírito da infância, recitando um trava-língua ou 

cantando uma canção de ninar. Em suma, é a tão 

desejada casa de uma infância que agora envelhe-

ce; onde as emoções, circunstâncias, lições, obje-

tos e palavras que constituem o patrimônio histó-

rico educacional da humanidade são percebidos e 

ajudam a fortalecer a memória testemunhal de um 

passado inscrito no presente e no futuro.

SALA DE AULA

CARTEIRA

EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES

ENCONTRO NAS SALAS DO MUSEU

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.
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Figura 1. Fachada da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Sevilha 

 

 
 

Figura 2. Carteira 



 
 

Figura 3. Corredor 

 

 
 

Figura 4. Exposição 



 
 

Figura 5. Quadro Expositivo 

 

 
 

Figura 6. Instrumento musical 

 



 
 

Figura 7. Quadro expositivo 

 

 
 

Figura 8. Encontro nas salas do museu 



 
 

Figura 9. Sala de aula 

 

 
 

Figura 10. Encontro nas salas do Museu 



 
 

Figura 11. Exposição de objetos 

 

 
 

Figura 12. Sala de aula 



 
 

Figura 13. Caderno musical 


