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 cathedral of learning 
Pittsburgh, Pensilvânia

CATEDRAL DA APRENDIZAGEM SE ERGUE SOBRE  
A UNIVERSIDADE DE PITTSBURGH

 Universidade de Pittsburgh 

4200 Fifth Ave, Pittsburgh,  

PA 15260, EUA

 https://www.nationalityrooms.pitt.edu/about/

cathedral-learning

 https://www.facebook.com/

nationalityroomsprograms

 https://www.instagram.com/nationalityrooms/

 https://tourmkr.com/F1WZkO2CpT/8385277p,

2772687m,43.86h,119.81t

�� História 
A Cathedral of Learning é um edifício que serve 

como peça central do campus principal da Univer-

sidade de Pittsburgh (Pitt), no bairro de Oakland, 

em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Si-

tuada a 535 pés (163 m), a Catedral Gótica de 42 

andares é o edifício educacional mais alto do he-

misfério ocidental e o segundo edifício universi-

tário mais alto (quarto edifício educacional com 

maior propósito educacional) do mundo, depois 

do edifício principal da Universidade Estadual de 

Moscou. É também o segundo edifício mais alto 

em estilo gótico do mundo. Contém mais de 2 mil 

salas e janelas. Funciona como uma sala de aula 

primária e um centro administrativo da univer-

sidade e abriga a Escola de Artes e Ciências Die-

trich, a Escola de Serviço Social e muitos de seus 

departamentos, bem como o University Honors 

College. Resguarda muitos espaços especializados, 

incluindo um estúdio de teatro, praça de alimen-

tação, salas de estudo, escritórios, laboratórios de 

informática e idiomas, 31 salas de nacionalidade e 

um espaço gótico de dois andares e 2 mil m2, abo-

badado, com quatro andares de altura e salão de 

eventos. O edifício contém exemplos notáveis de 

vitrais, pedras, madeira e ferro e é frequentemen-

te usado pela universidade em fotografias, cartões 

postais e outros anúncios.

O arranha-céu gótico que o chanceler John G. 

Bowman encomendou em 1921 inspirou as indús-

trias locais a doar aço, cimento, elevadores, vidro, 

encanamento e elementos de aquecimento. 
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A BELA CATEDRAL DA APRENDIZAGEM SE ERGUE SOBRE A UNIVERSIDADE DE PITTSBURGH

VISÃO DA SALA DOS COMUNS FACHADA
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�� inspiração
Deveria transmitir a mensagem de que a edu-

cação era o resultado de aspirar a grandes alturas. 

As linhas paralelas da forma gótica truncada, que 

nunca se encontram, implicariam que o aprendi-

zado é interminável. As proporções arrebatadoras 

simbolizariam o espírito e a conquista de Pittsbur-

gh e foi realizada com a contribuição de empresas 

e cidadãos.

�� salas de nacionalidades: 
A Catedral da Aprendizagem, as Salas da Na-

cionalidade e a Sala dos Comuns foram designadas 

Marcos Históricos de Pittsburgh.

A maior parte da Catedral da Aprendizagem é 

ocupada por salas de aula e escritórios comuns. No 

entanto, há três áreas do edifício que vale a pena 

conferir enquanto você visita Pittsburgh: a Sala 

Commons, a Nationality Rooms e o 36º andar do 

edifício. A Sala Commons ocupa uma grande parte 

do primeiro andar da Catedral da Aprendizagem. 

Parecendo um cenário direto dos filmes de Harry 

Potter, a catedral em estilo de castelo oferece um 

cenário impressionante para os estudantes da uni-

versidade estudarem. Projetado em estilo gótico 

do século XV, o local é feito quase inteiramente de 

calcário e ardósia, sem reforço de aço nos arcos. A 

Sala Commons tem meio acre de tamanho e atinge 

alturas de mais de quinze metros.

A parte principal do primeiro andar da cate-

dral é a Sala dos Comuns, chamada de uma das 

“grandes fantasias arquitetônicas do século XX”; 

é um salão de estilo gótico perpendicular inglês do 

século XV que mede 2 mil m2 e se estende para 

cima quatro andares, alcançando entre 15 a 16 

metros de altura. 

A Catedral da Aprendizagem também abriga 

as Salas da Nacionalidade (Nationality Rooms). 

Localizadas no primeiro e terceiro andares do edi-

fício, essas salas honram a história e o patrimônio 

dos vários grupos étnicos de Pittsburgh. Ao todo, 

há 31 Salas de Nacionalidade atualmente abertas 

que representam quatro continentes (África, Ásia, 

Europa e América do Norte). Cada quarto foi pro-

jetado por arquitetos e artistas nativos e mostra 

a história de seu país antes de 1787, ano em que a 

Universidade de Pittsburgh foi fundada.

Dezoito delas estão localizadas no primeiro an-

dar da Catedral da Aprendizagem, sendo as pri-

meiras salas concluídas e datam de 1938 a 1957. Os 

próprios guias fornecem informações interessantes 

sobre cada cultura, a criação da sala e o significa-

do dos itens nas salas. As doze salas no terceiro an-

dar são abertas ao público para visitação gratuita 

sempre que não houver uma classe usando-a. Cada 

uma dessas salas possui um botão próximo ao in-

terruptor de luz, que fornece a mesma narração de 

áudio sobre as salas que o dispositivo portátil faz 

às salas do primeiro andar. Estas no terceiro an-

dar representam as mais novas da nacionalidade e 

são a localização de quase todos os quartos africa-

nos e asiáticos.

É importante lembrar, ao planejar uma visita 

às Salas de Nacionalidades na Catedral da Apren-

dizagem, que 28 delas ainda são salas de aula ati-

vas. Passear por elas é como fazer uma viagem ao 

redor do mundo, uma ótima representação da his-

tória e cultura dos países. Os itens necessários da 

sala de aula, como escrivaninha, púlpito e televi-

são, estão bem incorporados em cada sala.

A Catedral abriga 31 Salas de Nacionalidade, 

localizadas no primeiro e terceiro andares: 29 salas 

de aula e duas salas usadas principalmente para 

exibição ou eventos especiais ocasionais. Cada sala 

de nacionalidade é projetada para celebrar uma 

cultura diferente que influenciou o crescimento 
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�� princípios
Uma sala de nacionalidade deve ilustrar uma 

das tradições arquitetônicas ou de design de uma 

nação que é reconhecida como tal pelo Departa-

mento de Estado dos Estados Unidos.

O desenho de um determinado período históri-

co deve ser cultural e estético, não político. O perí-

odo descrito deve ser anterior a 1787, ano em que 

a Universidade foi fundada.

Para evitar implicações políticas na sala, ne-

nhum símbolo político é permitido nas decorações, 

nem um retrato ou semelhança de qualquer pes-

soa viva. O único lugar em que um símbolo políti-

co pode ser usado é na pedra do corredor acima da 

entrada da sala.

A sala também deve ser uma sala de aula fun-

cional, com cadeiras suficientes para os alunos, 

púlpito ou mesa do professor, linhas de visão e 

iluminação adequadas, tecnologia audiovisu-

al moderna e outras necessidades. Novos quar-

tos também contam com equipamentos turísti-

cos. Os materiais devem permanecer autênticos e 

duráveis, executados por meio de formas arquite-

tônicas e não por mero enfeite de superfície, for-

necendo qualidades eternas com potencial para 

“ensinar” sobre as culturas por meio de símbolos 

e artefatos não políticos adequados.

de Pittsburgh. A salas contém detalhes e símbolos 

das culturas que são muito expressivos, mas não 

há como destacar no presente texto. Para tanto, 

recomenda-se uma visita ao site, que contém 

descrição detalhada de cada uma das salas. 

As Salas de Nacionalidade são uma coleção de 

31 salas de aula na Catedral da Aprendizagem da 

Universidade de Pittsburgh, retratadas e doadas 

pelos grupos nacionais e étnicos que ajudaram a 

construir a cidade de Pittsburgh. As salas são de-

signadas como um marco histórico da Fundação 

de História e Marcos de Pittsburgh e estão loca-

lizados no primeiro e terceiro andares da Catedral 

da Aprendizagem. Embora com porte de museu, 

28 das 30 salas são usadas regularmente e diaria-

mente como salas de aula funcionais pelos profes-

sores e alunos da Universidade de Pittsburgh. As 

Salas de Nacionalidade também servem em um vi-

goroso programa de envolvimento e intercâmbio 

intercultural. Além disso, as Salas da Nacionali-

dade inspiram palestras, seminários, exposições 

de concertos e eventos sociais que se concentram 

nas várias heranças e tradições das nações repre-

sentadas.

DETALHE DA SALA AFRICANA MOSAICO ASSOALHO SALA DE ISRAEL
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�� armênia
A sala de aula Armênia foi inspirada no mos-

teiro de Sanahin dos séculos 10 a 12. O projeto 

consiste em arcos cruzados e um teto abobadado, 

construído para diminuir os danos causados por 

terremotos frequentes naquele país. Na argamas-

sa atrás dela estão as impressões digitais de cinco 

das mais antigas diásporas armênias que vivem na 

área de Pittsburgh, bem como as impressões das 

mãos de um bebê de ascendência armênia, simboli-

zando a continuidade da presença armênia no oes-

te da Pensilvânia.

�� África
A Sala de Aula de Herança Africana foi pro-

jetada para refletir um pátio do templo Asante 

do século XVIII em Gana, que proporcionaria o 

cenário para eventos cerimoniais, aprendizado e 

adoração. A sala de aula representa todo o conti-

nente africano. Uma vitrine que abriga artefatos 

de várias nações africanas e a área do quadro-ne-

gro refletem pátios ao redor do pátio. Abaixo das 

portas do quadro, representando o losango Igbo 

e o motivo estelar, existem pássaros Sankofa que 

simbolizam a necessidade de aprender com o pas-

sado para se preparar para o futuro. Os degraus de 

sangue de boi, dois planos de bancos de estudan-

tes e lambris com decorações em relevo sugerem o 

barro polido de um templo de Asante. Telas a céu 

aberto estão presentes nas janelas, pois são usadas 

nas estruturas do Asante para filtrar os raios do 

sol, permitindo o fluxo de ar. Seis bancos do che-

fe fornecem assentos informais perto do púlpito de 

um professor esculpido à mão.
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�� cHina
A sala de aula chinesa é inspirada no design 

de um salão do palácio na Cidade Proibida de Pe-

quim e é dedicada à memória de Confúcio e seu 

ideal democrático de educação sem classes. O pro-

fessor e os alunos sentam-se no mesmo plano em 

torno de uma mesa de madeira de teca em forma 

de lua. Leões de pedra ladeavam a entrada antes 

de esculturas da flor de ameixa, a flor nacional da 

China. O teto contém um dragão imperial de cin-

co garras, enrolado em ouro, cercado por nuvens 

que denotam a energia e a liberdade da natureza. 

As janelas são em vidro fosco com desenhos esti-

lizados.

�� Áustria
A Sala da Nacionalidade Austríaca represen-

ta a área do século 18 do Império Austríaco e as 

pinturas no teto retratam cenas da mitologia ro-

mana. A sala possui lustres de cristal, móveis para 

seminários de verniz branco dourado, paredes re-

ais de tapeçaria vermelha, pilastras folheadas a 

ouro e piso de parquet incrustado em um design 

de estrela. Exposições nas vitrines da sala traçam 

o desenvolvimento do Império Austríaco multi-

nacional e os locais de nascimento de composito-

res austríacos representativos, nascidos dentro de 

suas fronteiras entre os anos 1000 e 1918.
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�� american mais primitiva 
A Early American Room é uma das duas salas 

de exibição que não é usada como sala de aula fun-

cional, embora esteja aberta para visitas guiadas. 

A sala de cozinha dos primeiros colonos era esco-

lhida para retratar a robusta simplicidade de vida 

na América durante a década de 1650. O foco da 

sala é uma lareira de três metros construída, ten-

do tijolos artesanais de 200 anos. Vigas maciças 

de pinho talhadas à mão, usadas no teto de um 

metro e meio de altura e na lareira, foram recolhi-

das após uma cuidadosa pesquisa em Massachu-

setts. Incluída no quarto, há uma cama de dossel 

e um pequeno berço, ambos pertencentes ao pia-

nista e compositor Ethelbert Nevin. A sala está 

associada a várias histórias de incidentes inexpli-

cáveis que resultaram em alegações de que a sala 

está assombrada.

�� cHecoslovÁquia
A sala de aula da Checoslováquia combina ele-

mentos de uma fazenda eslovaca, igreja do país e 

a Universidade Charles em Praga, detalhando os 

homens que contribuíram para a cultura da Che-

coslováquia. Toda a madeira, exceto os móveis, é 

feita de madeira de lariço que cresce a grandes al-

turas nas montanhas dos Cárpatos. O teto, com 

tábuas planas sobrepostas entre vigas pesadas, é 

pintado pelos artistas de Praga Karel e Marie Svo-

linsky e retrata flores e plantas botanicamente 

precisas da Tchecoslováquia e reflete a casa típi-

ca de um fazendeiro eslovaco e o estilo de igrejas 

no campo. Os painéis de teto retratam oito pesso-

as famosas da história tcheca e eslovaca dos sécu-

los IX a XIX. Documentos de bordados, rendas, 

cristais boêmios e históricos são exibidos no armá-

rio de parede.
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�� inglaterra
A sala de aula da Inglaterra foi projetada no 

estilo tudor-gótico após a Câmara dos Comuns, re-

construída por Sir Charles Barry depois do incên-

dio de 1834. A sala é a maior das salas de nacio-

nalidade e incorpora vários itens originais dados 

como presentes dos britânicos.. Os caixilhos das 

janelas, fixados em calcário, são característicos 

do período Tudor e contêm vidro importado anti-

go, semeado e colorido, sendo envolto em caixilhos 

com chumbo pequenos em forma de diamante. Os 

medalhões dos vitrais representam os brasões das 

cidades e vilas inglesas, figuras políticas e literá-

rias, estudiosos das Universidades de Cambridge e 

Oxford e as Casas dos Lordes e Comuns. 

�� frança
A sala de aula francesa reflete um estilo fran-

cês inspirado nas glórias do passado antigo e clás-

sico que foram redescobertas durante as campa-

nhas napoleônicas na Grécia, Itália e Egito. Isso 

coloca o período de inspiração para a sala de aula 

no final do século XVIII e início do século XIX, 

logo após a fundação da Universidade de Pittsbur-

gh em 1787, tornando-a a única sala de aula que 

representa uma era pós-datada da fundação da 

Universidade.O esquema de cores da sala é azul-

-cinza, azul royal e ouro e são cores típicas usadas 

no auge do Império Francês. As paredes da sala 

são revestidas com painéis de madeira em propor-

ções clássicas. Na parede traseira, uma tapeçaria 

Choufleur do século XVI mostra uma cena alegó-

rica da floresta, contendo, entre outros animais, 

um unicórnio que costumava ser uma figura cen-

tral em tapeçarias e lendas da Idade Média. 
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�� grécia
A arquitetura clássica da sala de aula grega re-

presenta o século V a.C. Atenas, a Idade de Ouro 

de Péricles, possuindo colunas de mármore e um 

teto caixotado. Detalhes coloridos da Acrópole 

aparecem em mármore branco As colunas e pilas-

tras da sala, bem como o teto coberto, exibem de-

corações pintadas idênticas às usadas nas estrutu-

ras gregas antigas. Os móveis de carvalho branco 

são estampados com desenhos dos vasos gregos. As 

cadeiras do professor e dos convidados levam os 

nomes de Platão, Aristóteles e Sócrates. Uma li-

nha da Ilíada de Homero exorta os alunos a se es-

forçarem por nobreza e excelência. 

�� alemanHa 
A sala de aula alemã foi projetada para re-

fletir o renascimento alemão do século 16, como 

exemplificado Grande Salão da Universidade de 

Heidelberg. A madeira inclui painéis de nogueira 

emoldurando os quadros, colunas esculpidas com 

arabescos que ladeavam as duas portas de entra-

da e apoiam frontões de arco quebrado, encimados 

por cristas esculpidas em policromia das duas mais 

antigas universidades alemãs: Heidelberg (1386) e 

Leipzig (1409). Quanto aos móveis, há a cadeira 

estofada de couro do professor em uma pequena 

plataforma atrás de uma mesa de nogueira, e as 

poltronas dos alunos são em nogueira com encos-

to. Lustres de ferro forjado são obra de artesão ale-

mão. Apresenta vitrais. As janelas mostram per-

sonagens dos contos de fadas dos Irmãos Grimm, 

como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e 

os Sete Anões, Hansel e Gretel e Cinderela.
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�� índia
A sala de aula indiana é modelada em um pá-

tio típico do século IV a IX da Universidade de 

Nalanda, uma universidade monástica budista 

em Nalanda. A sala mostra um pátio da sala de 

aula. Os tijolos rosa pálido, especialmente fabri-

cados para refletir o tom e a textura do original, 

formam paredes, piso, pilastras e nichos.. Vitrines 

ladeadas contêm réplicas de antigas esculturas de 

bronze encontradas no local. Grelhas de aço fun-

dido em frente às janelas, feitas à mão em formas 

que refletem elementos decorativos das colunas, 

filtram a luz e suavizam a visão do mundo exte-

rior do século XX. 

�� Hungria 
De 1930, apresenta a arte folclórica magiar 

combinada com entalhes em madeira profunda e 

vitrais históricos. As paredes da sala são revesti-

das de carvalho.A madeira dos painéis foi cuida-

dosamente selecionada e combinada, de modo que 

os grãos naturais formam padrões decorativos. No 

topo, está a coroa de Santo Estêvão, o santo pa-

droeiro da Hungria e seu primeiro rei cristão. Os 

assentos dos estudantes são feitos de carvalho e 

sem adornos, exceto pelos ornamentos estilizados 

de tulipa nas costas. As esculturas foram feitas por 

entalhadores de madeira americanos de nascimen-

to húngaro, a partir de modelos de gesso feitos em 

Budapeste para garantir a autenticidade magiar.
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�� israel Heritage
A Sala de Aula Israel Heritage reflete a simpli-

cidade de uma casa de pedra ou casa de assembleia 

de pedra da Galileia do século I; os bancos desta 

sala são modelados após os da sinagoga de Cafar-

naum dos séculos II e III. Os dez mandamentos, 

esculpidos em hebraico, enfeitam a porta de en-

trada de carvalho. Uvas, romãs e tâmaras no fri-

so de pedra, copiadas de Cafarnaum, representam 

culturas cultivadas na Galileia. A citação na ca-

deira contém: “Aprendi muito com meus profes-

sores, mais com meus colegas e acima de tudo com 

meus alunos”. Bancos de carvalho levam os nomes 

das 12 tribos de Israel. O mosaico de chão repro-

duz uma sinagoga galileana do século VI de Beth 

Alpha.

�� irlanda
A sala de aula irlandesa é a menor das salas de 

nacionalidade. A sala de calcário foi projetada no 

estilo românico irlandês, que floresceu dos séculos 

VI ao XII e é semelhante em tipo, tamanho e ma-

teriais aos oratórios construídos na costa oeste da 

Irlanda. O frontão triangular da porta é esculpido 

com máscaras humanas e animais em um fundo de 

zig-zag e desenhos de contas. As iluminações no Li-

vro de Kells inspiraram o design da cadeira, exceto 

as cabeças dos lobos. O teto com vigas de carvalho 

é característico dos oratórios irlandeses. 
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�� itÁlia
A sala de aula italiana reflete a serenidade de 

um mosteiro toscano do século XV, com sua tradi-

cional devoção à religião, arte, música e educação. 

O banco traseiro do coro e as janelas com persia-

nas introduzem o tema monástico. Na arquitra-

ve, nomes de italianos famosos são incrustados em 

madeira de oliveira. As letras são semelhantes às 

usadas na inscrição no Arco de Tito, em Roma. 

O piso de azulejo vermelho é definido em um pa-

drão de osso de arenque semelhante ao do Pala-

zzo Vecchio de Florença. Os projetos de bancos 

do mosteiro, adaptados para uso dos estudantes, 

são esculpidos com nomes e datas de fundação das 

universidades italianas. A mais antiga é a Univer-

sidade de Bolonha, fundada em 1088. Na frente da 

sala, um busto de bronze de Dante Alighieri e um 

mural de Giovanni Romagnoli de Elena Lucrezia 

Cornaro Piscopia, a primeira mulher no mundo a 

obter um diploma universitário quando recebeu o 

prêmio Doutor em Filosofia, em 1678, pela Uni-

versidade de Pádua.

�� Japão
 A Sala da Nacionalidade Japonesa celebra a 

carpintaria e artesanato em madeira tradicional 

japonesa, evocando os minka de meados do sécu-

lo XVIII, que eram casas das classes não-gover-

nantes do Japão. Esta sala é representativa de 

minka que pode ser a residência de um importan-

te líder de uma vila nos arredores de Kyoto, e o 

design representa os principais cômodos da casa.  

Uma característica central da sala é a viga maci-

ça, talhada em bruto. As paredes imitam as típi-

cas paredes de gesso da lama, com o uso de papel 

de parede texturizado e lambris de madeira para 

maior durabilidade. Painéis de madeira deslizan-

tes cobrem a lousa na frente da sala. A superfície 

interna da porta de entrada foi modificada com 

um tratamento de madeira que sugere a porta de 

correr, que era a entrada típica de uma casa des-

se período.
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�� lituânia
A sala de aula lituana é dominada por um 

afresco, representando a famosa pintura chama-

da Os Dois Reis, que retrata a reverência que os 

lituanos têm por suas aldeias. Este mural define o 

tom de uma sala que presta homenagem ao simbo-

lismo e amor à natureza e ao lar, refletidos na arte 

folclórica lituana. As tábuas de madeira da porta 

são dispostas em um padrão de diamante seme-

lhante ao de muitas estruturas agrícolas. No cen-

tro da porta está uma roseta esculpida, símbolo 

de fogo Nomes de famosos lituanos estão gravados 

no friso acima do quadro-negro. As cadeiras dos 

estudantes são esculpidas com um design encon-

trado nos utensílios domésticos. O compartimen-

to do radiador é perfurado com um desenho de fo-

lhas selvagens, o emblema nacional da Lituânia. 

Janelas de vidro pressionado à mão exibem meda-

lhões com chumbo na forma de ornamentos sola-

res, frequentemente encontrados em santuários à 

beira da estrada.

�� coréia 
A sala de nacionalidade coreana é baseada no 

século XIV Myeong-nyundang (Salão da Ilumi-

nação), o edifício principal do Sungkyunkwan em 

Seul, que serviu como academia real da Coréia de 

918 a 1897. A sala foi construída na Coréia, des-

montada e enviada para Pittsburgh, onde foi re-

montada na Catedral da Aprendizagem por car-

pinteiros coreanos que mantinham práticas 

tradicionais coreanas de não usar pregos ou para-

fusos na construção. As janelas são cobertas com 

um produto de papel produzido especialmente, fei-

to de fibra de amoreira. A parede sul exibe três do-

cumentos que explicam as letras e os princípios do 

alfabeto coreano Hangul, criado pela corte de Se-

jong, o Grande, em 1443. A sala também contém 

uma tela de LED 3D de 85 polegadas e sistema de 

alto-falante central e é a primeira sala de naciona-

lidade a ser construída com essa tecnologia.
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�� noruega
A sala de aula norueguesa foi projetada em 

Oslo no estilo camponês do século XVIII, usan-

do técnicas de construção norueguesas, decoração 

pintada e artesanato do arquiteto Georg Eliassen, 

pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mun-

dial. As paredes do espaço principal são revestidas 

com tábuas de abeto sobrepostas verticais, esfre-

gadas à mão com cera. 

Como a sala de estar e os quartos costumavam 

ser fundidos em uma sala durante essa época, dois 

dos painéis se abrem como se revelassem as camas 

embutidas tradicionais, mas escondiam o quadro-

-negro. A sala possui tetos altos e inclinados, que 

refletem os das casas de camponeses nórdicos que 

impedem a acumulação de neve durante os inver-

nos rigorosos. 

A transição entre as duas partes da sala é indi-

cada por uma lareira de canto em kleberstone, na 

qual queimavam troncos de bétula para garantir 

que a fumaça subisse pela chaminé. As poltronas 

dos estudantes são de encosto baixo e a cadeira do 

professor é de um design típico da Viking, com ca-

beças de animais esculpidas e um motivo entrela-

çado de dragão que, tradicionalmente, serve como 

símbolo de proteção contra o mal.

�� polônia
A sala de aula polonesa foi inspirada em salas 

do castelo Wawel de Cracóvia, durante séculos a 

residência dos reis. O astrônomo polonês Nicolaus 

Copernicus e a ciência que suas teorias revolucio-

naram, também, são um dos principais temas da 

sala. Artistas de Cracóvia também vieram a Pitts-

burgh para pintar o teto de vigas de 5,5 m com de-

corações geométricas renascentistas informais. A 

sala é iluminada por um lustre de bronze com uma 

águia polonesa estilizada. As janelas apresentam 

brasões de vitral representando instituições polo-

nesas de ensino superior. 
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�� rússia
A sala de aula russa contém ornamentos fol-

clóricos com motivos tradicionais de Bizâncio, o 

centro espiritual da Rússia. A mesa do seminário é 

feita de placas de carvalho combinadas com grãos 

contrastantes e unidas por chaves ornamentais. 

As costas da cadeira de cada aluno têm um padrão 

de círculo cruciforme encimado por triângulos es-

culpidos com símbolos de importância regional ou 

estilística, incluindo a rena que simboliza a tundra 

e o esturjão que representa o rio Volga. A cadeira 

do professor tem um encosto de espirais encima-

do por dois pavões que adoram a árvore da vida. 

O quadro-negro é modelado após um tríptico ou 

moldura de três folhas que contém ícones. O teto 

é apresenta desenhos semelhantes aos usados para 

formar bolos tradicionais da Páscoa e que simboli-

zam as quatro estações, com um broto para a pri-

mavera, um girassol para o verão, uvas para o ou-

tono e uma pinha para o inverno. 

�� romênia
A sala de aula romena possui um  batente da 

porta esculpido que é  característico dos limiares 

de pedra dos mosteiros romenos e é feito de calcá-

rio americano selecionado, devido à sua semelhan-

ça com o calcário romeno usado no palácio real de 

Bucareste. A porta de entrada da sala de aula ro-

mena é em carvalho esculpido com ornamentos es-

culpidos às igrejas bizantinas na Romênia. 

As quatro grandes janelas centrais formam 

uma alcova fechada da parte principal da sala por 

um portão de ferro grelhado na Romênia e pendu-

rado em um arco. As cadeiras dos estudantes são 

de carvalho escuro, esculpidas à mão por artesãos 

camponeses romenos, usando canivetes simples e 

cada splat possui um design diferente. A mesa de 

leitura do professor foi adaptada de um púlpito da 

Igreja Ortodoxa Oriental.
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�� escócia 
Uma sala de aula escocesa de início do sécu-

lo XVII. A madeira é selecionada e tratada com 

carvalho inglês O cardo, uma flor nacional da Es-

cócia, é representado na pedra angular como uma 

árvore da vida. Aparece uma cruz de Santo André, 

padroeiro da Escócia. As estatuetas de bronze no 

manto perto de um arranjo de urze seca são répli-

cas em miniatura de estátuas heroicas na entrada 

do Castelo de Edimburgo e representam o patriota 

do século 13 Sir William Wallace e o combatente 

da liberdade do século 14, Robert the Bruce, que 

foram popularizados no filme Coração Valente.

Medalhões nas janelas da baía representam os 

brasões das quatro antigas universidades escoce-

sas: Glasgow, St. Andrew’s, Aberdeen e Edimbur-

go. Os medalhões nas janelas da frente e de trás 

são das abadias de Elgin e Melrose, que eram os 

lugares de aprendizado dos séculos XIII e XVI. 

Os assentos dos estudantes se assemelham a uma 

cadeira que pertencia a John Knox. 

�� suécia
A sala de aula sueca reflete uma casa de cam-

po camponesa e contém murais pintados por Olle 

Nordmark. A glória especial da sala são as pintu-

ras nas paredes traseiras. A lareira de tijolos com 

capuz deriva de um original no Bollnäs Cottage 

em Skansen, o famoso museu ao ar livre em Es-

tocolmo. As paredes brancas brilhantes e a lareira 

são construídas com tijolos artesanais de 200 anos. 

Um afresco na parede mostra os Três Reis Magos 

vestidos como cavaleiros, cavalgando para Belém 

em duas direções. No meio deles está a santa pa-

droeira da Suécia, Santa Catarina. Os móveis de 

carvalho da sala de aula estão manchados de um 

tom cinza-azulado, semelhante ao encontrado em 

antigas casas suecas. Os desenhos florais, em cores 

que complementam o tom âmbar dos bancos de 

parede, iluminam a porta e o armário de arquivos. 

O piso de tijolo vermelho é definido em um padrão 

de espinha de peixe.
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�� síria-líbano 
Originalmente, uma biblioteca construída em 

1782 na casa de um rico comerciante de Damasco, 

a Sala Síria-Líbano foi movida intacta para sua 

localização na Catedral da Aprendizagem. Devido 

à fragilidade e preço inestimável do mobiliário, ele 

foi fechado para uso em classe e é uma das duas 

salas de exibição. Nas paredes estão armários de 

livros e prateleiras de exposição. A sala é ilumi-

nada por uma velha lâmpada de mesquita de co-

bre perfurado com poços de vidro soprados à mão 

que originalmente continham óleo, água e mechas. 

Os sofás, da palavra árabe “suffah”, são cobertos 

de cetim e repousam sobre uma base de mármo-

re vermelho e branco escuro. O piso de mármore 

desce na entrada, onde os visitantes tiram os sa-

patos antes de entrar. As portas foram modeladas 

após o desenho de uma grade encontrada nas jane-

las da sala Ibn do século XVIII, na seção islâmica 

do Metropolitan Museum em Nova York.

�� suíça
A sala de aula suíça é inspirada em uma sala 

do século XV da Fraumunster Abbey, exibida no 

Museu Nacional Suíço, em Zurique, na Suíça. A 

sala tem painéis de madeira de pinho e possui qua-

tro mesas de cavalete de carvalho branco e quatro 

vitrines que representam os quatro idiomas da Su-

íça: francês, alemão, italiano e romansch. 26 ca-

deiras em estilo country contêm entalhes pintados 

dos símbolos dos cantões da Suíça que formam a 

Confederação Suíça que se uniu em 1291. A cruz 

suíça também é exibida de pedra por cima da por-

ta, dentro da janela da porta e no púlpito mode-

lado na mesa de um professor de escola do século 

XVII. Um friso esculpido e pintado retrata a flora 

e a fauna suíças e um mapa antigo mostra a Suíça 

pelo seu antigo nome latino “Helvetia”. 
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�� turquia
A sala de nacionalidade turca era baseada na 

sala principal de uma casa ou hayat típico turco, 

com uma galeria externa e um lado iwan. O iwan 

deve ser usado como uma área de entrada. No 

iwan da sala de nacionalidade turca, quatro pai-

néis de cerâmica, pintados em azulejos de barro 

em Ancara, representam várias culturas e pontos 

da história turca. A sala principal tenta transmi-

tir o tema da democracia com seus assentos distri-

buídos ao redor do perímetro da sala, o que sugere 

que todos os ocupantes são iguais. Janelas de vi-

dro transparente ao longo de uma parede emoldu-

ram um mural pintado com uma vista panorâmi-

ca de Istambul, característica semelhante à vista 

na sala espelhada do Palácio Topkapi. Os vitrais 

retratam uma forma de tulipa que serviu como 

símbolo dos otomanos no século XVIII. As vitri-

nes contêm exemplos históricos de caligrafia tur-

ca, cerâmica, joias, miniaturas e tecidos, além de 

um mau olhado

�� ucrânia
A sala de aula ucraniana foi projetada em esti-

lo barroco com madeira ricamente esculpida, cerâ-

mica colorida e metalurgia intrincada nesta adap-

tação da sala de recepção de um nobre. A entrada 

tem uma forma trapezoidal arcaica com motivos 

esculpidos de água (chevron), trigo e girassóis. Os 

azulejos dos fogões retratam as práticas festivas e 

a vida cotidiana. Um local de honra é definida pe-

los bancos e pelos ícones tradicionais de São Nico-

lau, a mãe de Deus, Cristo Mestre e São Jorge. Na 

parede direita, um baixo-relevo em cobre mostra 

o desenvolvimento da cultura ucraniana ao lon-

go dos milênios. Retrata centros culturais, figuras 

históricas, rituais, monumentos e a evolução do 

ornamento ucraniano
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�� iugoslÁvia
A sala de aula iugoslava possui paredes são re-

vestidas com painéis de carvalho eslavo e esculpi-

das à mão com figuras geométricas e o antigo dese-

nho de coração eslavo, que é combinado com uma 

borda geométrica corrente, a favorita dos eslavos 

do sul. Esse tipo de trabalho, conhecido como “en-

talhe”, era tradicionalmente feito com um canive-

te como passatempo dos camponeses. Na parede 

do corredor há um brasão especialmente projeta-

do, com uma águia de duas cabeças, simbolizan-

do as influências religiosas do Império Oriental de 

Bizâncio e do Império Ocidental de Roma, junta-

mente com as datas de fundação das universidades 

de Belgrado, Lubliana e Zagreb. O teto é esculpido 

com intrincados motivos folclóricos croatas, eslo-

venos e sérvios, e os lustres de madeira são seme-

lhantes aos do Palácio Branco de Belgrado. 

A sala de aula foi projetada para retratar a 

cultura e as tradições dos iugoslavos, considera-

dos habitantes das várias regiões iugoslavas: croa-

tas, dálmatas, eslavas, eslovenos, sérvios, bósnios 

e montenegrinos.

�� galês
A sala gaulesa tem o modelo da Capela Pen-

-rhiw no Museu de História Nacional e representa 

uma capela tradicional do país do século 18, que 

muitas vezes se tornou o centro de vida social da 

aldeia. Nesse período, os ingleses governavam o 

país e impuseram leis que exigiam o inglês como 

idioma oficial dos tribunais e igrejas. Para adorar 

e realizar os cultos da igreja em sua língua nativa 

galesa, e estimulados pelo movimento não-confor-

mista iniciado pela Reforma Protestante, o povo 

galês se reuniu em locais secretos como celeiros ou 

casas, como sugerido pela simples capela de pare-

des brancas modelado nesta sala de nacionalidade. 

No extremo da sala, há uma mesa com um púlpi-

to, pois esses locais de culto costumavam se tornar 

uma sala escolar para crianças e adultos durante 

os dias da semana. Acima do quadro de giz está a 

Oração do Senhor, escrita em galês. O dragão de 

pedra esculpido na porta – antigo símbolo nacio-

nal galês – representa a lendária vitória do Dra-

gão Vermelho sobre o Dragão Branco de numero-

sas histórias do País de Gales medieval e significa 

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

�� filipinas
O projeto da sala filipina é baseado em uma 

tradicional bahay na bato, significando “casa de 

pedra”, bahay na bato é um tipo de casa de longa 

duração que se tornou popular nas Filipinas du-

rante os anos da ocupação espanhola (meados dos 

anos 1500 e finais do século 1800). A artista filipi-

no-americana Eliseo Art Silva criou pinturas para 

a sala.

A sala conta com janelas de capiz com grelha, 

uma alternativa popular ao vidro nas Filipinas, 

devido aos frequentes tufões. Um espelho Murano 

de prata gravada da Europa e um lustre de bron-

ze dos Estados Unidos destacam o papel do design 

importado na cultura filipina.

Outros artefatos mostram as culturas pré-co-

loniais. A Tara Dourada é uma escultura hinduís-

ta vista pela tribo Manobo como um espírito pro-

tetor da natureza. 

www.ukrweekly.com
https://enpalazzo.blogspot.com/2017/11/nationality-rooms-u-
niversity-of.html
www.dreamstime.com
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.
com/Translator
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Figura 1: A bela Catedral da Aprendizagem se ergue sobre a Universidade de Pittsburgh. 
 

 
 

Figura 2. Visão da sala dos Comuns 



 
 

Figura 3. Sala Herança Africana 

 

 
 

Figura 4. Sala Armênia 



 
 

Figura 5. Sala China 

 

 
 

Figura 6. Sala China 



 
 

Sala 7. Sala Áustria 

 

 
 

Figura 8. Sala Checoslováquia 



   
 

Figura 9. Sala Early American 

 

  
 

Figura 10. Sala Inglaterra 



 
 

Figura 11. Sala França 

 

 
 

Figura 12. Sala Alemanha 



  
 

Figura 13. Sala Alemanha 

 

 
 

Figura 14. Sala Grécia 

 



 
 

Figura 15. Sala Hungria 

 

  
 

Sala 16. Sala Hungria 



 
 

Figura 17. Sala Índia 

 

 
 

Figura 18. Sala Índia 



  
 

Figura 19. Sala Irlanda 

 

  
 

Figura 20. Sala Irlanda 



 
 

Figura 21. Sala Israel 

 

 
 

Figura 22. Sala Itália 



 
 

Figura 23. Sala Itália 

 

 
 

Figura 24. Sala Noruega 



 
 

Figura 25. Sala Coréia 

 

 
 

Figura 26. Sala Lituânia 



 
 

Figura 27. Sala Lituânia 

 

 
 

Figura 28. Sala Japão 



 
 

Figura 29. Sala Polônia 
 

 
 

Figura 30. Sala Romênia 



 
 

Figura 31. Sala Rússia 

 

 
 

Figura 32. Sala Rússia 



 
 

Figura 33. Sala Escócia 

 

 
 

Figura 34. Sala Suécia 

 



 
 

Figura 35. Sala Suíça 

 

 
 

Figura 36. Sala Síria-Líbano 



 
 

Figura 37. Sala Turquia 

 

 
 

Figura 38. Sala Ucrânia 



 
 

Figura 39. Sala Galesa 

 

 
 

Figura 40. Sala Iugoslávia 



 
 

Figura 41. Sala Filipinas 
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 charles sumner school museum & archives 
Washington DC

 1201 17th Street NW, Washington DC 20036

 https://www.nps.gov/nr/travel/wash/dc58.htm/

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

Sumner-School-Museum-Archives-

154676540978/?ref=page_internal

 https://www.instagram.com/sumnermuseum/

O Museu e Arquivos da Escola Charles Sumner 

mantém o acervo histórico das Escolas Públicas de 

Washington DC (Distrito de Columbia), e os re-

gistros oficiais do Conselho de Educação (agora o 

Conselho Estadual de Educação de DC).

Fundado em 1986, o Museu está instalado no 

histórico prédio da Escola Sumner e inclui exposi-

ções dedicadas à história da educação pública em 

Washington, DC. O Museu abriga várias exposi-

ções de arte e históricas de artistas locais e nacio-

nais no primeiro andar e no térreo e disponibiliza 

suas instalações a agências governamentais e gru-

pos sem fins lucrativos para reuniões públicas e 

eventos educacionais.

�� História
A Charles Sumner School é um dos primei-

ros edifícios públicos de ensino fundamental para 

FACHADA
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afro-americanos em Washington, DC e, possivel-

mente, o mais antigo edifício escolar de sua mag-

nitude arquitetônica nos Estados Unidos. Con-

cluída em 1872, pouco menos de uma década após 

a abolição da escravidão em Washington, DC, a 

Escola Sumner foi construída como monumento 

nacional na Capital da Nação para homenagear 

o senador Charles Sumner. A escola continuou a 

educar gerações de alunos afro-americanos du-

rante o século XX até a deterioração física da 

escola, pouco mais de um século depois de sua 

construção. Um dos eventos históricos mais sig-

nificativos que ocorreram na Escola Sumner foi 

o começo da primeira escola pública nos Estados 

Unidos para estudantes afro-americanos, ocorri-

do em 1877, quando o orador não era outro senão 

Frederick Douglass.

�� transformação
No final da década de 1970, o telhado da es-

cola desabou e o prédio estava programado para 

ser demolido. Esses planos foram frustrados por 

Richard L. Hurlbut, um funcionário do sistema 

de escolas públicas de DC. Ele conhecia a impor-

tante história da escola e liderou uma colaboração 

pública e privada para salvar o edifício. A escola 

histórica foi renovada com sucesso e fretou o Mu-

seu e Arquivos da Escola Charles Sumner, o museu 

oficial, arquivos e repositório de artefatos e docu-

mentos pertencentes à história do desenvolvimen-

to e evolução da educação pública em Washing-

ton, DC. O Museu Sumner é o primeiro e único 

desse tipo nos Estados Unidos.

�� missão
O Museu e Arquivos da Escola Charles Sum-

ner coleta e preserva a cultura e os documentos 

materiais que capturam as histórias não contadas 

de pessoas, história e evolução do sistema de ensi-

no público de DC. O Museu conecta e inspira di-

ACERVO

COLEÇÃO DE LIVROS

SALA DE ACERVO
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versos públicos por meio de programas, eventos 

e exposições dinâmicas e promove a pesquisa e a 

descoberta da história da educação pública de DC.

�� exposições
Todo o prédio da Sumner School é um tesou-

ro das recordações da escola em Washington DC. 

As áreas de exposição dedicadas a materiais de es-

colas da cidade específicas exibem troféus, fotos, 

certificados de graduação, têxteis e até artesanato 

produzido por estudantes de outras escolas de en-

sino fundamental e médio da cidade. Os corredo-

res, escadas e até banheiros públicos contêm cultu-

ra material das escolas públicas de DC.

O Sumner School Museum também contém 

galerias rotativas para arte colaborativa baseada 

em missões e exposições históricas de artistas lo-

cais e nacionais.

�� coleção
O Museu e Arquivos da Escola Charles Sum-

ner é o museu e repositório oficial de documentos 

e artefatos relacionados ao Sistema de Escolas Pú-

blicas do Distrito de Columbia. O Sumner Archi-

ves, documentando a história da educação pública 

na capital da nação, é a única coleção abrangente 

desse tipo nos Estados Unidos.

A base da coleção inclui atas da reunião do 

Conselho de Educação da DC, relatórios anuais, 

PIANOS E CADEIRA

relatórios de comitês e outros documentos que re-

montam ao estabelecimento do sistema público de 

escolas em 1804. Interessante para os genealogis-

tas é a extensa coleção de registros de alunos de 

aproximadamente 1850 até a década de 1940, e 

o grande número de professores e funcionários de 

custódia se registra desde a era pós-Guerra Civil 

até o final da década de 1930.

A Coleção Sumner também contém acervos 

consideráveis de materiais administrativos do 

sistema escolar e materiais informais relaciona-

dos à história das escolas, incluindo recortes de 

jornais, boletins e correspondências. A coleção 

também inclui cultura material relacionada a es-

colas públicas individuais de Washington DC, 

que consistem em fotografias de construção e de 

classe, anuários, jornais escolares, troféus, uni-

formes de banda e outras coisas efêmeras relacio-

nadas. Documentos consideráveis sobre indiví-

duos e assuntos, bem como uma pequena coleção 

voltada às faculdades de professores da cidade, 

complementam a coleção.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
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Figura 1. Fachada 

 

  
 

Figura 2. Acervo fotográfico 



 
 

Figura 3. Coleção de livros 
 

  
 

Figura 4. Sala de reunião 



  
 

Figura 5. Corredor 
 

  
 

Figura 6. Salão 



  
 

Figura 7. Acervo 
 

 
 

Figura 8. Sala 



 
 

Figura 9. Bonecos 

 

 
 

Figura 10. Corredor 



 
 

Figura 11. Sala 

 

 
 

Figura 12. Sala de acervo 



 
 

Figura 13. Exposição de esporte escolar 

 

 
 

Figura 14. Exposição de esporte escolar 

 



 
 

Figura 15. Auditório 

 

 
 

Figura 16. Piano 



 
 

Figura 17. Banco e escultura 

 

 
 

Figura 18. Acervo 



 
 

Figura 19. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 20. Piano 



 
 

Figura 21. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 22. Cadeira 



 
 

Figura 23. Sofá 

 

 
 

Figura 24. Biblioteca 



 
 

Figura 25. Biblioteca 

 

 
 

Figura 26. Espelho 

 



 
 

Figura 27. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 28. Exposição permanente 

 

 



 
 

Figura 29. Fachada (outro ângulo) 

 


