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As coleções do Museu da Escola – Schulmu-

seum da cidade de Bolzano são apresentadas sob 

uma nova roupagem e em um novo local, um palá-

cio renascentista, também conhecido como o anti-

go Agnello (“Lamplhaus”) em Rencio, antiga sede 

do colégio da cidade. O Museu da Escola – Schul-

museum da cidade de Bolzano foi inaugurado em 

12 de maio de 1995 e estava localizado no sótão da 

histórica “Elisabethschule” (hoje escola Dante), 

construída em 1908 em um projeto do arquiteto 

cívico Gustav Nolte. Concebido como um museu 

aberto, oferece a todos os visitantes – e, em par-

ticular, às turmas e professores – a oportunidade 

de reconstruir caminhos de memória, nos quais as 

experiências pessoais e a história coletiva estão en-

trelaçadas. 

 museo della scuola (scHulmuseum)  
Região do Trentino-Alto Ádige, Bolzano

 Via Rencio, 51/b, 39100 Bolzano BZ, Itália

 https://www.bolzano.net/it/museo-scuola.html

 Não possui 

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA DO MUSEO DELLA SCUOLA (SCHULMUSEUM)
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 museo della scuola (scHulmuseum)  
Região do Trentino-Alto Ádige, Bolzano

Os múltiplos aspectos da vida escolar revelam 

as características peculiares de uma época: por 

meio dos materiais didáticos, fotografias, boletins, 

documentos, móveis, pôsteres exibidos, os visitan-

tes podem reconstruir a experiência histórica vivi-

da pelas três culturas que habitam essa época (ita-

liano, alemão e latino).

O papel dado à infância, os valores ideológicos 

e culturais, as concepções pedagógicas, as inovações 

metodológicas e didáticas podem constituir um ob-

servatório privilegiado para melhor compreender o 

tecido social e institucional de um território.

O Museu coleta e exibe material documental 

histórico e didático. De particular interesse são a 

coleção de pôsteres de parede e o arquivo fotográ-

fico: este último coleciona mais de 500 fotografias 

que datam do final do século XIX e início do sé-

culo XX e documentavam aspectos da vida coti-

diana na escola entre Trentino, Tirol, Vorarlberg e 

Caríntia. Os materiais coletados pelo Museu pro-

vêm das escolas da província ou de coleções par-

ticulares.

A nova sede da Lamplhaus, antiga mansão 

Windegg e Königshof, é um edifício sob a restri-

ção do patrimônio arquitetônico e artístico. É des-

crito no Cadastro Artístico da província de Bol-

zano da seguinte forma: “Esta é uma residência 

antiga usada como escola e taberna. O edifício é 

renascentista, linear com quatro torres de esqui-

na. Possui um portal redondo com janelas gradea-

das, portal pontiagudo para as janelas quadradas 

ao norte com grades, uma pequena escada exter-

na, uma porta retangular”. 

�� itinerários para exposições
Desde fevereiro de 2015, o Museu da Escola 

apresenta suas coleções com um itinerário renova-

do, estabelecido na nova sede conhecida como “ex 

Agnello”, um palácio renascentista que também 

SALA DE AULA

ESCULTURA DE GAROTA ESCREVENDO NO QUADRO-NEGRO

ANIMAIS TAXIDERMIZADOS
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era a “velha escola de Rencio” em Bolzano.

Por meio de fotografias, boletins, móveis e o 

grande número de ferramentas educacionais em 

exibição, o Museu reconstrói caminhos de memó-

ria em que experiências pessoais e história coleti-

va se entrelaçam. Por trás da “leitura, escrita e 

contabilidade” – início da carreira escolar e pila-

res do conhecimento básico – há grandes aventu-

ras de crianças em idade escolar e professores que 

revelam as características peculiares das diferen-

tes épocas.

O novo layout da exposição permanente, enri-

quecido com tecnologias multimídia e interativas, 

permite redescobrir de maneira envolvente os di-

versos aspectos da vida escolar do passado, com 

uma perspectiva principalmente voltada ao terri-

tório tirolês do final do século XIX até os dias atu-

ais, mas que não exclui os territórios referência na-

cional dos diferentes períodos históricos.

�� as coleções
O Museu adquiriu ou emprestou algumas co-

leções de materiais educacionais, em particular os 

seguintes:

• conselhos didáticos (ou tabelas parietais);

• materiais de escrita. É uma das áreas mais im-

portantes da história da escola;

• cadernos, com especial atenção tanto ao con-

teúdo (cadernos de diferentes disciplinas da 

segunda metade do século XIX austríaco, ca-

dernos de design técnico, cadernos bonitos e 

ruins) e às edições e gráficos (cadernos com pe-

quenos contos de literatura para a infância);

• coleção de livros didáticos (com referência par-

ticular aos textos em uso nas escolas do Impé-

rio dos Habsburgo, escritos nas diferentes lín-

guas da monarquia imperial-real);

• instrumentos científicos, incluindo algumas 

BANCO DE SEMENTES

AVES TAXIDERMIZADAS

EXSICATAS

RÉPTEIS CONSERVADOS EM FORMOL
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peças particularmente interessantes: proje-

tores, episcópios, microscópios, instrumentos 

para experimentos de química e física, para 

óptica e mecânica;

• uma coleção de sementes do Instituto Magis-

tral de Bolzano e que remonta ao início dos 

anos 1900;

• herbários, também do Instituto Magistral de 

Bolzano;

• modelos (feitos de madeira ou gesso) para o es-

tudo da biologia e corpo humano;

• animais empalhados vindos de várias escolas 

de Bolzano;

• animais em álcool ou formol, vindos de várias 

escolas de Bolzano;

• os boletins. Por meio dos boletins, podemos 

passar juntos pela história da escola. Particu-

larmente interessantes são as capas que, em 

alguns casos, são um manifesto ideológico. Os 

boletins (segunda metade do século XIX até 

hoje) são de algumas escolas de Bolzano e de 

San Candido;

• Os registros. A coleção de registros inclui vá-

rias cópias de registros, divididas por idade e 

tipo de escola. Alguns exemplares têm valor 

histórico, pois, por meio dos textos e notas dos 

mestres, é possível apreender elementos-chave 

da época, especialmente na dimensão da vida 

cotidiana que abre tanto horizonte ao estudo 

da história da mentalidade.

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.

Città di Bolzano Stadt Bozen. Museo Della Scuola – Schulmu-
seum. Disponível em <http://www.comune.bolzano.it/cultura_
context.jsp?ID_LINK=751&area=48> Acesso em 23.04.2020. 

MESAS ESCOLARES

OBJETOS DIVERSOS

LIVROS
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Figura 1. Fachada do Museo della Scuola - Schulmuseum 

 

 
 

Figura 2. Fachada 



 
 

Figura 3. Fotografia de alunos 

 

 
 

Figura 4. Sala de aula 



 
 

Figura 5. Objetos diversos da exposição 

 

 
 

Figura 6. Sala expositiva 



 
 

Figura 7. Objetos expográficos diversos 
 

 
 

Figura 8. Sala de aula 

 

 
 

Figura 9. Escultura de garota escrevendo no quadro negro 



 
 

Figura 10. Livros diversos 

 

 
 

Figura 11. Materiais escolares diversos 

 



 
 

Figura 12. Criança usando uma caneta tinteiro 

 

  
 

Figura 13. Coleta de semestes 



 
 

Figura 14. Animais taxidermizados 
 

 
 

Figura 15. Animais taxidermizados 



 
 

Figura 16. Materiais escolares diversos 

 

 
 

Figura 17. Fotografia de alunas e professores 

 



 
 

Figura 18. Exsicatas 

 

 
 

Figura 19. Mesas escolares 

 



 
 

Figura 20. Aves taxidermizadas 

 

  
 

Figura 21. Répteis conservados em formol 



 
 

Figura 22. Armário 
 

 
 

Figura 23. Mesas escolares 



 
 

Figura 24. Mesa do professor 

 

 
 

Figura 25. Mesa do professor 



 
 

Figura 26. Pasta escolar 

 

 
 

Figura 27. Conjunto de escrita 



 
 

Figura 28. Conjunto de escrita 

 

 
 

Figura 29. Tinteiro 



 
 

Figura 30. Sala expositiva 
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 Università degli Studi del, Via Cesare 

Gazzani, 86100, Campobasso CB, Itália

.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/

ce-s-i-s/museo-della-scuola/ 

 https://www.facebook.com/

museodellascuolaunimol

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

 museo della scuola e dell’educazione popolare  
Campobasso

O Museu da Educação Escolar e Popular está 

localizado na Residência Universitária Vazzieri da 

Universidade de Molise – Via Gazzani Campobasso.

O Museu Universitário nasceu em 2013 em es-

treita relação com o Centro de Documentação e In-

vestigação em História das Instituições de Ensino, 

Livros Escolares e Literatura Infantil – (Ce.S.I.S) 

da Universidade de Molise que, desde 2006 se de-

dica a pesquisa e coleta de artigos educacionais e 

escolares. O Museu promove o conhecimento e va-

lorização da cultura do material escolar e da histó- 

ria da escola em estreita ligação com o território.

A exposição traça alguns momentos do de-

senvolvimento das instituições de ensino desde a 

unificação da Itália e ilustra as origens e os desen-

volvimentos dos itinerários formativos na área de 

Molise. Por meio da memória gravada nos docu-

mentos, nas vozes, nos escritos, nas imagens que 

constituem o patrimônio da escola de Molise e nas 

práticas de aprendizagem que identificam a sua 

cultura material, um corte transversal sem prece-

dentes e complexo da história social encontra ex-

pressão e representação. O roteiro da exposição 

foi ampliado e enriquecido com novas aquisições 

e empréstimos.

Tanto o Museu como o Centro são dirigidos 

por Alberto Barausse, professor de História Esco-

lar e Instituições Educacionais da Universidade de 

Molise. O chefe de ambas as estruturas é Rossella 

Andreassi. São membros e colaboradores os dou-

tores: Michela D’Alessio, Valeria Miceli, Valeria 

Viola e Florindo Palladino. O Museu está localiza-

do no andar térreo da residência da Universidade 

Vazzieri na via Gazzani em Campobasso. A missão 

é apoiar, por meio da coleta, estudo e atividades 

laboratoriais, o conhecimento da história da esco-

la nacional e local.

MUSEO DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE
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O Museu está dividido em cinco seções, três 

das quais são organizadas cronologicamente e tra-

çam a história da escola e das instituições de ensi-

no da Unificação da Itália até os dias atuais; as ou-

tras duas seções são dedicadas à cultura material 

escolar e aos protagonistas da escola.

A exposição é enriquecida por um grande e va-

riado acervo de materiais histórico-educacionais 

como livros didáticos, periódicos para professo-

res e crianças, documentos de arquivos que, jun-

tamente com cadernos, diários escolares, penas de 

caneta, tinteiros, pastas de diferentes tipos, bús-

solas, relógios, projetores, réguas, mapas geográ-

ficos, ábacos, materiais científicos e outros móveis 

são uma expressão da cultura material da escola. 

As coleções são complementadas por acervos au-

tobiográficos com entrevistas em vídeo com mes-

tres, projeção de fotos de época, apresentação digi-

tal da capa e interior de cadernos. A reconstrução 

de uma sala de aula da primeira metade dos anos 

1900 também está montada.

 museo della scuola e dell’educazione popolare  
Campobasso

EXPOSIÇÃO

SALA DE AULA

OBJETOS EXPOSTOS

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

https://www.unimol.it/https-www-unimol-it-ricerca/centri/ce-s-
-i-s/museo-della-scuola/

https://www.unimc.it/cescom/it/openmuse/schede-censimen-
to/scheda-censimento-museo-della-scuola-di-campobasso

JOVENS INTERAGEM COM A EXPOSIÇÃO
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Figura 1. Fachada Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare 

 

 
 

Figura 2. Exposição 



 
 

Figura 3. Entrada do museu 

 

 
 

Figura 4. Sala de aula 

 



 
 

Figura 5. Objetos expostos 

 

 
 

Figura 6. Cartazes 



 
 

Figura 7. livros 

 

 
 

Figura 8. Fotografia 



 
 

Figura 9. Fotografias 

 

 
 

Figura 10. Cadernos 



 
 

Figura 11. Objetos de escrita 

 

 
 

Figura 12. Livros 



 
 

Figura 13. Interação com exposição 
 

 
 

Figura 14. Exposição 



 
 

Figura 15. Visita a exposição 
 

 
 

Figura 16. Sala de aula 



 
 

Figura 17. Quadro 

 

 
 

Figura 18. Exposição 



 
 

Figura 19. Sala expositiva 

 

 
 

Figura 20. Objetos 

 



Eu
ro

pa
  /

 I
tá

li
a

332 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 333  

 Macerata, Centro Direzionale, 

Via Carducci 63 / A, 1º andar 

 museodellascuola@unimc.it

.museodellascuola.unimc.it/

 https://www.facebook.com/

museodellascuolamacerata

 https://www.instagram.com/

museodellascuola_macerata

 O Museu não possui tour virtual

 museo della scuola “paolo e ornella ricca”  
Região das Marcas, Macerata

O Museu da Escola “Paolo e Ornella Ricca” é 

uma estrutura universitária, criada no Departa-

mento de Educação, Patrimônio Cultural e Turis-

mo da Universidade de Macerata e faz parte do 

Centro de Documentação e Pesquisa sobre a histó-

ria do livro escolar e literatura infantil.

� quem são paolo e ornella
Paolo Ricca nasceu em 20 de abril de 1935 no 

distrito de Portapiana na parte antiga da cidade 

de Cosenza, de pai empregado do cartório e mãe 

dona de casa. Primeiro de quatro filhos, Paolo for-

mou-se em Ação Católica e, após exames do ensi-

no médio, matriculou-se na Faculdade de Direito. 

Durante os estudos universitários, entrou para a 

Casa di Risparmio di Calabria e Lucania por meio 

de um concurso, iniciando assim uma relação de 

trabalho duradoura, que o levou a alcançar o car-

go de diretor geral adjunto da casa.

FACHADA DO PRÉDIO MACERATA BUSINESS CENTER, PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA O MUSEU DA ESCOLA “PAOLO E ORNELLA RICCA”
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 museo della scuola “paolo e ornella ricca”  
Região das Marcas, Macerata

Em 1961, casou-se com Ornella Meringolo, 

quem conheceu na escola ginasial. Uma parceria 

muito forte nasceu entre os dois; tiveram dois fi-

lhos, Giulio, formado em Economia e hoje res-

ponsável por compras na Fundação Telethon e 

Vincenzo, formado em Direito e atualmente com-

positor estabelecido.

Em 1994, aos 59 anos, aposentou-se por razões 

de racionalização interna da instituição bancária 

e fundou – junto com sua esposa Ornella e seu ir-

mão Raffaele – a associação cultural “A sala ver-

de”, que promoveu inúmeras iniciativas culturais 

(exposições, reuniões, etc.) sobre vários tópicos. 

Foi durante a preparação de uma dessas iniciati-

vas que ele teve a ideia de pesquisar seu livro da 

primeira série e, assim, começou a frequentar mer-

cados de antiguidades em busca de objetos do pas-

sado escolar. Esta pesquisa o levou, juntamente 

com sua esposa, à descoberta de inúmeros objetos 

escolares do passado e à criação de uma das maio-

res e mais completas coleções particulares de obje-

tos escolares da Itália, exibidas em várias ocasiões.

A exposição “Entre bancos e cadernos”, tendo 

a curadoria de Paolo Ricca é apresentada pela pri-

meira vez em Macerata na Galleria Antichi Forni, 

de 27 de setembro a 27 de outubro de 2007, por 

ocasião de uma importante conferência internacio-

nal. Ricca voltaria em breve para expor sua cole-

ção como parte da exposição “Entre os bancos es-

colares. Vida escolar italiana entre os séculos XIX 

e XX”, com a curadoria de Roberto Sani e instala-

da na ex-escola de Civitanova Alta, de 10 de julho 

a 6 de setembro de 2009. Foi nessas duas ocasiões 

que ele amadureceu a convicção de confiar à Uni-

versidade de Macerata seu próprio acervo, de for-

ma a valorizá-lo numa exposição permanente ane-

xa ao Centro de Documentação e Pesquisa sobre 

a história do livro escolar e da literatura infantil, 

então situado no segundo andar do centro educa-

CARTEIRA DO PROFESSOR COM INSTRUMENTOS DE TRABALHO

MESA ESCOLAR E QUADRO-NEGRO

VISITANTES ESCREVENDO NO QUADRO-NEGRO
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cional “Bertelli” em Vallebona e, novamente, di-

rigido por Roberto Sani. Assim começou o projeto 

que levaria, em fevereiro de 2010, à fundação do 

Museu Escolar “Paolo e Ornella Ricca” em Mace-

rata e, em junho de 2012, à inauguração do Museu 

em sua localização atual.

Depois de uma vida inteiramente dedicada à 

promoção da cultura, Paolo Ricca faleceu em 31 

de dezembro de 2015.

� ornella meringolo ricca
Ornella Meringolo nasceu em San Lucido, na 

província de Cosenza, em 23 de janeiro de 1935, 

sua mãe era professora de escola primária e seu pai 

era banqueiro. Depois de concluir o ensino médio, 

ela se matriculou na Faculdade de Letras da Uni-

versidade “Federico II” de Nápoles, onde se for-

mou em literatura clássico, em 1958. No final de 

seus estudos universitários, foi-lhe proposto pe-

los professores de Arqueologia e Biblioteconomia 

para realizar a carreira universitária como assis-

tente, mas recusou para poder ficar perto de seu 

namorado, Paolo Ricca, que já trabalhava na Cas-

sa di Risparmio di Calabria e Lucania, com quem 

se casaria em 1961. Iniciou uma carreira escolar, 

lecionou por trinta e sete anos, dos quais trinta e 

três no ensino médio, com paixão e dedicação, se-

veridade e amor, sendo estimada e respeitada pe-

los alunos, colegas e diretores.

Aposentada, junto com seu marido Paolo Ric-

ca, ela fundou a associação cultural “A sala verde” 

e embarcou na aventura que os levaria à criação 

de uma das maiores e mais completas coleções de 

objetos escolares antigos da Itália, da qual ela 

participa ativamente, tendo paixão, competência 

e gosto estético.

Ornella Ricca vive hoje em Roma, sem seu Pa-

olo (morto em 2015), mas cercada pelo carinho de 

sua numerosa família. Continua acompanhando 

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

PAREDE ILUSTRANDO AS MODIFICAÇÕES DAS MOCHILAS ESCOLARES
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ativamente as atividades de seu Museu à distân-

cia pelas redes sociais: na página do Facebook do 

Museu, pode-se ver quantas vezes segue as posta-

gens do Museu, sempre deixando um like ou inse-

rindo um comentário com conselhos, sugestões e 

encorajamento.

� as atividades do museu
O Museu coleta, conserva e exibe ao público o 

patrimônio cultural da escola, consistindo em am-

pla gama de materiais de vários tipos (desde livros 

e cadernos, a material didático, desde o kit do alu-

no ao mobiliário escolar, etc.) relacionados à histó-

ria da escola Italiana entre os séculos XIX e XX.

As atividades do Museu se desenvolvem em 

duas direções: 1) atividades didáticas para vários 

tipos de público; 2) atividades de conservação, 

pesquisa e disseminação.

As atividades didáticas do Museu são:

• oficinas para escolas de todos os tipos e graus;

• palestras e workshops para estudantes do De-

partamento de Educação, Patrimônio Cultu-

ral e Turismo da Universidade de Macerata;

• aulas direcionadas a estudantes de escolas se-

cundárias, mediante solicitação;

• realização de projetos sobre temas específicos 

para escolas de todos os níveis e mediante so-

licitação;

• visitas guiadas ao público com agenda pré de-

finida;

• workshops e eventos para o público com dias 

agendados;

Além das atividades didáticas apresentadas o Mu-

seu realiza atividades de coleta, pesquisa e docu-

mentação das seguintes maneiras:

• coleta e armazenamento de livros e outros ma-

teriais escolares (como cadernos, objetos, mó-

CRIANÇA COM RÉPLICA DE CAPUZ “ORELHA DE BURRO” (ACIMA)

CARTILHA DE ALFABETO
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veis escolares, etc.) que estão fora de uso, de-

positados e/ou doados por indivíduos e órgãos 

públicos por várias formas (por exemplo, em-

préstimo gratuito, depósito temporário, doa-

ção, etc.). 

• coleção de fontes orais sobre a história da es-

cola por meio de entrevistas, entrevistas em 

vídeo, gravações em áudio, etc. emitido vo-

luntariamente por “testemunhas da escola” 

(ex-alunos, ex-professores, ex-líderes da esco-

la, etc.).

� o patrimônio do museu
Ao longo dos anos, graças às doações de nume-

rosos e generosos voluntários da escola, além de 

compras e empréstimos, o patrimônio não-livro do 

Museu da Escola “Paolo e Ornella Ricca” alcan-

çou um amplo espectro.

Em detalhes, o Museu Ricca pode se orgulhar 

de uma coleção de:

• 25 carteiras escolares de vários tipos;

• 13 pastas em madeira e fibra vulcanizada;

• 190 mapas de parede (pôsteres, cartazes de 

parede, quadros didáticos, mapas, etc.), dos 

quais 79 pôsteres semanais;

• 234 diplomas, certificados e certificados de vá-

rios tipos, dos quais 531 boletins;

• 100 fotografias soltas (fotografias de alunos, 

retratos fotográficos, etc.), 41 álbuns de fotos 

(com mais de 2 mil fotografias);

• mais de 120 jogos e brinquedos educativos de 

vários tipos;

• 163 cartas de saudação de Natal;

• mais de mil e 700 itens entre cadernos escola-

res, álbuns de desenho e trabalho manual, etc. 

Várias folhas com composições, ditados, exer-

cícios, etc.;

VISITANTE UTILIZANDO CANETA-TINTEIRO

CRIANÇAS UTILIZANDO REPRODUÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

SIMULAÇÃO DO RECARREGAMENTO DO TINTEIRO
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• 26 diários escolares;

• um kit completo para refeições escolares, em 

alumínio;

• vários materiais didáticos (sólidos geométri-

cos desmontáveis, figuras geométricas planas, 

mapa do mundo, ábacos, silabários, abecedá-

rios, etc.);

• vários artigos de papelaria (canudos, pontas, 

tinteiros, lápis, réguas, quadrados, etc.) e con-

sumíveis (papel absorvente, etc.);

• 167 filmes educacionais e 7 cassetes para pro-

jetores super8;

• 1 projetor para slides educacionais;

• 1 Projetor para filmes educativos.

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.

Museo Scuola Paolo e Ornella Ricca UniMc. Fotos da linha do 
tempo. Facebook. Disponível em <https://www.facebook.com/
museo.scuola.Paolo.e.Ornella.Ricca/> Acesso em 20.04.2020.

UNIMC Università di Macerata. Museo dela Scuola “Paolo e 
Ornella Ricca”. Disponível em <http://museodellascuola.unimc.
it/> Acesso em 20.04.2020. 

PASTA DE PROFESSOR

CRIANÇAS REPRODUZINDO BRINCADEIRAS ANTIGAS
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do prédio Macerata Business Center, prédio onde se localiza o Museu da escola 

“Paolo e Ornella Ricca” 

 

 
 

Figura 2. Carteira do professor com instrumentos de trabalho 



 
 

Figura 3. Mesa escolar e quadro negro 
 

 
 

Figura 4. Visitantes escrevendo no quadro negro 



 
 

Figura 5. Parede ilustrando as modificações das mochilas escolares 

 

 
 

Figura 6. Lancheira antiga a esquerda e lancheira moderna a direita 

 

 



 
 

Figura 7. Globo terrestre 

 

 
 

Figura 8. Sala de aula 

 



 
 

Figura 9. Carteiras de sala de aula. 

 

 
 

Figura10. Cartilha de alfabeto 

 



 
 

Figura 11. Utensílios escolares 

 

 
 

Figura 12. Mesas de alunos e mesa de professor 



 
 

Figura 13. Crianças utilizando reprodução de uniformes escolares 

 

 
 

Figura 14. Desenho de uniforme escolar utilizado na época 



 
 

Figura 15. Utensílios utilizados no auxílio de aulas 

 

 
 

Figura 16. Visitante utilizando caneta tinteiro 



 
 

Figura 17. Pasta de professor 

 

 
 

Figura 18. Mesa escolar e ao fundo mapa geográfico e alfabeto 



 
 

Figura 19. Crianças reproduzindo brincadeiras antigas 
 

 
 

Figura 20. Foto reprodução de carregamento de tinteiro 
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Figura 21. Criança utilizando uma reprodução de um capuz “orelha de burro” 

 

 
 

Figura 22. Mochilas escolares 

 



 
 

Figura 23. Paolo e Ornella ricca 
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 museo dell’educazione  
Região de Veneto, Padova

 Università degli Studi di Padova 

FISPPA - Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia aplicada. 

Via degli Obizzi 23 - 35123, Padova, Italia

 museo.educatione@unipd.it

.fisppa.unipd.it/servizi/museo-educazione 

 https://www.facebook.com/

museoeducazioneunipd 

 https://www.instagram.com/

museoeducazioneunipd

 O Museu não possui tour virtual

O Museu da Educação, criado em 1993 pelo 

Departamento de Ciências da Educação, agora faz 

parte do Departamento de Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Aplicada (FISPPA). Des-

de a sua criação, realiza, não apenas uma intensa 

atividade científica evidenciada por várias publi-

cações e colaborações internacionais, mas também 

atividade didática significativa para estudantes 

universitários e cursos de atualização para profes-

sores. A interação com a população local também 

é constante por meio da organização de exposições 

temáticas e visitas guiadas a escolas de todos os 

graus, além de associações e grupos que promo-

vem iniciativas culturais para adultos, idosos e 

usuários com necessidades educacionais especiais.

 PANORAMA DA SALA PRINCIPAL

FACHADA DO MUSEU(*)

(*) O site do museu não possui foto oficial da fachada. Ima-
gem retirada do Google Maps. Disponível em <https://www.
google.com.br/maps/@45.4056383,11.8730498,3a,75y,57.3
9h,77.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9NGcPuC6FscHgkZLXZq-
3Gw!2e0!7i13312!8i6656> Acesso em 17.04.2020.
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 museo dell’educazione  
Região de Veneto, Padova

�� breve história 
Os estudos pedagógicos da Universidade de 

Pádua caracterizam-se desde o início por um foco 

acentuado na história da educação; uma atenção 

já presente em Everardo Micheli, proprietário de 

1876 a 1881 da primeira “cadeira autônoma” da 

pedagogia e, depois, amplamente manifestada 

por seu sucessor, Romeo Taverni. Em 1886, ele 

expressou seu interesse na coleta de documenta-

ção sobre a “história da escola conosco” tanto que 

afirmava que na Itália “todas as obras deste gêne-

ro (...) tiveram em Pádua um precursor para nos-

sa diligência”.

O compromisso científico iniciado pelos pri-

meiros professores se consolidou e se expandiu ao 

longo do tempo, criando uma tradição e estabele-

cendo as bases para a criação, em 1964, do ensino 

da história da escola e das instituições de ensino, 

uma disciplina então nova no panorama acadêmi-

co nacional, tanto que foi chamado de “atípico”, 

mas hoje presente em todas as faculdades de ci-

ências da educação. No início dos anos 90, a co-

leção começou, primeiro ocasionalmente, depois 

mais sistematicamente, com a documentação que 

escolas de todos os graus não querem ou não po-

dem mais manter. Esse compromisso inicial, en-

riquecido pelo estudo e comparação com o que foi 

realizado em outros países europeus, especialmen-

te na França, pelo Museu Nacional de Educação, 

de Rouen, expandiu-se e se abriu a todas essas ins-

tituições (família, igreja, associações...) e todos 

aqueles momentos (brincadeiras, lazer, esporte...) 

que contribuem para a formação do indivíduo no 

espaço de tempo desde o nascimento até a entrada 

na vida adulta. Em outras palavras, o que inicial-

mente parecia estar configurado como o Museu da 

Escola se tornara o Museu da Educação e, graças à 

contribuição decisiva do Centro de Pedagogia da 

Infância, foi formalmente estabelecido em 1993 

pelo Departamento de Ciências da Educação.

�� objetivos e usuários 
A reconstrução de como, onde, por meio de 

quais métodos, materiais e ferramentas a crian-

ça foi educada, e educada a compartilhar cultura, 

comportamentos e, finalmente, valores da classe 

adulta, é um objeto de grande interesse e não ape-

nas por pedagogos.

Portanto, o Museu responde às necessidades 

científicas de historiadores, antropólogos, soció-

logos, etnógrafos, psicólogos, oferecendo-lhes a 

oportunidade de lidar com uma série de materiais 

que geralmente não são coletados, preservados e 

exibidos por museus ou pelas próprias institui-

ções (escolas, faculdades, clubes esportivos, paró-

quias...) que os possuem.

Este Museu, portanto, destinado a salvaguar-

dar um material heterogêneo, também preten-

de chamar a atenção de professores e educadores 

em geral, para contribuir com a renovação do en-

sino da história. Isso é particularmente evidente 

no ensino fundamental, onde os programas preve-

em a realização de atividades de pesquisa capazes 

SALA DE AULA RECONSTITUÍDA COLEÇÃO FOTOGRAFIAS – FOTOGRAFIA DE SALA DE AULA
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de envolver diretamente os alunos, orientando-os 

na identificação de algumas etapas significativas 

no processo de mudança histórica das realidades 

mais próximas.

O Museu, oferecendo a oportunidade de uma 

comparação com o que aconteceu concretamente 

na “escola em ação”, permite uma compreensão 

mais rica do longo caminho da educação, identifi-

cando constantes, verificando as evoluções e per-

mitindo “valorizar o que já existia” melhorar o 

que é, terminando por oferecer que ideia de que “a 

consciência do passado é a face oculta do presen-

te”, de acordo com a imagem sugestiva de Giovan-

ni Genovesi, que dedicou algumas páginas muito 

significativas à memória da escola em um de seus 

ensaios.

�� coleções 
Desde o momento de sua criação até os dias 

atuais, o Museu aumentou continuamente seu 

acervo por meio de aquisições de escolas ou outras 

instituições de ensino, mas também graças a doa-

ções de particulares.

Os materiais coletados que, devido à falta de 

pessoal, são apenas parcialmente inventariados e 

catalogados, variam de mobiliário escolar a mate-

rial didático, de cadernos a brinquedos, de fotogra-

fias a roupas, de livros didáticos a livros de ficção. 

Como você pode ver, é um material heterogê-

neo, mas coerentemente selecionado para oferecer, 

antes de tudo aos estudiosos, a possibilidade de re-

correr à documentação que antes era considerada 

menor, mas capaz de se tornar um instrumento 

vivo do conhecimento do passado.

Reconstruir tempos e lugares, métodos e ma-

teriais por meio dos quais as gerações passadas fo-

ram educadas é um objeto de grande interesse não 

mais apenas dos pedagogos. Historiadores, antro-

pólogos, sociólogos, etnógrafos, psicólogos de fato 

COLEÇÃO ARQUIVOS – MATERIAL DE ARQUIVO I

FOTOGRAFIAS DE GRADUANDAS 1913

COLEÇÃO BRINQUEDOS

COLEÇÃO FOTOGRAFIAS – PROFESSORA COM ALUNOS, ANOS 50

COLEÇÃO BRINQUEDOS – BONECA

COLEÇÃO BRINQUEDOS – BRINQUEDOS DIVERSOS
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enfatizam cada vez mais a importância que a in-

vestigação e, portanto, a documentação sobre a 

história do sistema de formação tem em seus res-

pectivos campos de pesquisa.

• Mobiliário escolar. Bancos, cadeiras, quadros-

-negros, armários, estantes, bancos de escolas 

primárias e de creches em Veneto e Lombar-

dia, relacionados principalmente ao período de 

1870/1950.

• Jardins de infância à pré-escola. Material Fro-

ebeliana, material Montessori, material de jar-

dim de infância, aventais. Particularmente, 

digna de nota é a primeira edição italiana do 

Manual Prático do Jardim de Froebel (Milão, 

Civelli, 1871).

• Educação religiosa. Catecismos, missais, car-

tões sagrados para recordar a primeira comu-

nhão, manuais para catequistas, roupas. Todo 

esse material já foi organizado no evento de 

uma exposição sobre a Primeira Comunhão.

• Fotografias. A coleção fotográfica substancial 

preserva mais de mil fotos relacionadas a pré-

dios e grupos escolares, famílias e momentos 

de diversão, parcialmente publicadas no dos-

siê La scuola nel Veneto. História por imagens, 

publicada em colaboração com a revista Fo-

tostorica (nº 25/26, novembro de 2003). Tam-

bém há 200 positivos atribuídos ao fotógrafo 

inglês Young-Hammerton que, no início do sé-

culo XX, se hospedou em Asolo e Castelfranco 

Veneto (Treviso).

• Brinquedos. Brinquedos da primeira metade 

do século XX. Esta coleção reúne objetos de 

grande valor (a boneca negra, produzida na 

Alemanha no final do século XIX), mas tam-

bém parte da produção nacional, feita na pri-

meira metade do século XX.

COLEÇÃO FOTOGRAFIAS – PROFESSORAS COM ALUNAS 1910

COLEÇÃO PATRIMÔNIO DO LIVRO – LIVROS NA PRATELEIRA

COLEÇÃO PATRIMÔNIO DO LIVRO – LIVRO LERONINA VENETA

COLEÇÃO BRINQUEDOS – BRINQUEDOS DIVERSOS

COLEÇÃO PATRIMÔNIO DO LIVRO – LIVROS DIVERSOS

COLEÇÃO ARQUIVOS – MATERIAL DE ARQUIVO II
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• Material audiovisual. Da lanterna mágica aos 

projetores escolares, do rádio dos anos 30 dis-

tribuído durante o fascismo ao dos anos 1960, 

enviado pelo Ministério da Educação, do gra-

mofone à manivela montados pelos alunos de 

uma escola técnica, de slides a discos. Também 

há cerca de 800 filmes “educacionais” produ-

zidos na década de 1950, principalmente, pela 

editora La Scuola di Brescia, cujo arquivo foi 

destruído.

• Diversos. Pastas, estojos, pontas de cane-

tas, artigos de papelaria, aventais, vestidos, 

chapéus e muito mais. Merecem destaque as 

amostras de tinta usadas para o planejamen-

to da restauração dos cadernos Tayat (artista 

eclético ativo no primeiro trimestre de 1900), 

mantidos no Mart em Rovereto (Trento).

• Boletins e diplomas. Cerca de mil peças rela-

cionadas a escolas de todas as ordens e séries, 

datadas principalmente entre 1870 e 1950. O 

núcleo mais substancial é de origem local, mas 

existem muitas de origem nacional.

• Herança arquivística. É preservado o seguinte:

a) os trabalhos de Giovanbattista Carron (co-

mandante partidário, professor de filosofia, reitor, 

vice-presidente da ONAIRC);

b) vários documentos de instituições de ensino 

ou assistência social, incluindo muitos do Institu-

to da Infância Abandonada em Pádua;

c) todo o arquivo do “Movimento dos Empre-

gados Católicos”, ativo no campo da educação de 

adultos em Veneza de 1962 a 1977;

d) os arquivos pessoais de alguns professores 

do ensino fundamental (Elisa Garbo Furlan, Wan-

da Vignaga Naccari, Tina Favaron), em serviço em 

Pádua e Rovigo após a Segunda Guerra Mundial;

e) documentos de Giuseppe Bruzzo, Provvedi-

AULA DENTRO DO MUSEU – QUADROS PARIETAIS

SALA DE AULA RECONSTITUÍDA

tore em Vicenza, entre as duas guerras mundiais.

• Patrimônio do livro. A coleção, enriquecida 

por algumas edições valiosas, incluindo as do 

século XVIII, documenta alguns momentos 

da história da ficção infantil e, acima de tudo, 

mais “cinza”, mas não menos fascinante, do li-

vro didático: do silabário à sintaxe latina, da 

subsidiária ao manual de caligrafia, da pas-

ta de trabalho à antologia, do atlas ao com-

pêndio de literatura, dos clássicos alterados às 

formas de geometria publicadas na Itália pela 

unidade até hoje. Há, também, vários guias 

didáticos para professores e textos pedagógi-

cos. Uma pequena parte dos textos da coleção 

de livros antigos foi digitalizada no projeto 

“Educação e educação entre os séculos XVIII 

e XIX” em Phaidra. 

• Cadernos e papéis didáticos. Cerca de 6 mil pe-

ças relacionadas principalmente ao período de 

1870/1970 e ao ensino fundamental; nesta cole-

ção, destaca-se o caderno de caligrafia do pro-

fessor Vincenzo Sproviero (primeira década do 

século XIX), bem como os 78 cadernos de Giu-
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seppe Carazzolo, úteis para documentar toda a 

carreira escolar desse aluno.

• Material didático. Frequentemente, a diferen-

ça entre a escola de ontem e a escola de hoje é 

“medida” em subsídios e é dito que a primeira 

não a possuía, enquanto a segunda ainda tem 

muitos. De fato, já na segunda metade do sé-

culo XIX, principalmente graças ao positivis-

mo, a produção de material didático era muito 

ampla e diversificada, mas apenas algumas es-

colas tiveram a oportunidade de utilizá-lo, de-

vido às conhecidas dificuldades orçamentárias 

que caracterizavam a vida do ensino funda-

mental. No entanto, esses auxílios foram mui-

to importantes, mesmo que limitados, porque 

permitiram que experiências significativas se 

instalassem.

O Museu da Educação possui um grande acer-

vo de material de apoio ao ensino fundamental. 

Eles podem ser agrupados em relação às suas ca-

racterísticas materiais ou de acordo com o apren-

dizado que eles queriam incentivar. Neste segundo 

caso, podemos identificar os seguintes tipos:

• ajuda para aprender letras e palavras;

• ajuda a conhecer os números e formas;

• ajuda para aprender sobre a natureza;

• ajuda para aprender sobre as leis da física e da 

química;

• ajuda para conhecer o mundo;

• ajuda para aprender a história;

• ajuda para aprender sobre o trabalho do ho-

mem;

• ajudas tecnológicas;

• ajudas feitas por professores;

• auxílios e livros didáticos;

• ajuda sob a forma de um jogo;

• subsídios do autor.

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.

Centro Per I Musei Università di Padova. Museo Dell’educa-
zione. Disponível em <https://www.musei.unipd.it/en/educa-
tion> Acesso em 17 de abril. de 2020.

Street View. 23 Via Obizzi. Padua, Veneto. Captura da ima-
gem. mar. 2019. Disponível em <https://www.google.
com.br/maps/@45.4056383,11.8730498,3a,75y,57.39h,
77.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9NGcPuC6FscHgkZLXZq-
3Gw!2e0!7i13312!8i6656> Acesso em 17 de abril de 2020. 

Università degli Studi di Padova. Servizi. Museo Dell’educazio-
ne. Disponível em <https://www.fisppa.unipd.it/servizi/museo-
-educazione> Acesso em 17 de abril. de 2020.

AULA DENTRO DO MUSEU

QUADROS PARIETAIS
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Aula dentro do Museu - Quadros Parietais 



 
 

Figura 3. Sala de aula reconstituída 

 

 
 

Figura 4. Coleção Fotografias - Fotografia de sala de aula 

 

 
 

Figura 5. Coleção Brinquedos - Brinquedos diversos 

 



 
 

Figura 6. Panorama da sala principal 

 

 
 

Figura 7. Coleção Fotografias - Professora com alunos, anos 50 

 

 
 

Figura 8. Coleção Brinquedos 

 



 
 

Figura 9. Fotografias de graduandas 1913 

 

 
 

Figura 10. Coleção Arquivos - Material de arquivo I 

 

 
 

Figura 11. Coleção Arquivos - Material de arquivo II 

 



 
 

Figura 12. Coleção Patrimônio do livro - Livros diversos 

 

 
 

Figura 13. Coleção Brinquedos - Brinquedos diversos 

 

 
 

Figura 14. Coleção Patrimônio do livro - Livro “Leronina veneta” 

 



 
 

Figura 15. Coleção Patrimônio do livro - Livros na prateleira 

 

 
 

Figura 16. Coleção Fotografias - Professoras com alunas 1910 

 

 
 

Figura17. Sala de aula reconstituída 

 



  
 

Figura 18. Coleção Brinquedos - Boneca 

 

 
 

Figura 20. Aula dentro do Museu 

 



 
 

Figura 19. Quadros parietais 
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 museo sTorico della didaTTica mauro laenG  
Região do Lácio, Roma

O Museu Histórico da Educação Mauro Laeng, 

o mais antigo museu italiano relacionado à histó-

ria da escola e à história social da educação, está 

localizado no Departamento de Ciências da Edu-

cação da Universidade de Roma Tre.

Sua identidade atual, alimentada e enriqueci-

da por numerosas e significativas aquisições do-

cumentais que levaram à expansão considerável 

do patrimônio original, visa construir um local de 

memória educacional aberto a um público muito 

grande, iniciando, mas não limitado, a estudantes 

universitários e professores da área.

O patrimônio do Museu Histórico da Educa-

ção é composto por três vertentes principais: uma 

consistente coleção de livros, grande arquivo de 

documentos; e uma seção de objetos e imagens. 

�� o museu
Mauro Laeng é responsável pelo projeto de re-

construção do Museu. Nos anos em que o proje-

to amadureceu, o objetivo fundamental que ani-

mou a iniciativa corajosa, além da recuperação da 

documentação espalhada em vários locais, foi so-

bretudo a construção de um espaço de memória 

para alunos, professores e acadêmicos interessados 

na reconstrução da história da escola e educação. 

Com a definição de “Museu Histórico da Educa-

ção”, o Museu foi criado na então Faculdade de 

Magistério da Universidade de Estudos “La Sa-

pienza”, pela resolução do Conselho de Adminis-

tração e do Senado Acadêmico de 1986, passando 

a ser, desde 1996, estrutura da Faculdade de Edu-

cação da Universidade de Roma Tre.

Diferentemente de outras instituições simila-

res, a documentação mantida no “Museu Históri-

co da Educação” é caracterizada por sua heteroge-

neidade ligada à identidade original e ao conteúdo 

das novas aquisições, gradualmente, feitas e vin-

ENTRADA DO MUSEU (*)

 Università’ Degli Studi Roma Tre 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Piazza della Repubblica, 10 00185, Roma

 museo.didattica@uniroma3.it

 http://host.uniroma3.it/laboratori/

museodidattica/index.htm

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

MuseostoricodelladidatticaMauroLae

ng/494887277297913

 Não possui

 O site informa que Museu possui tour virtual 
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culadas, ao longo do tempo, a diferentes finalida-

des e propósitos. O patrimônio do “Museu Histó-

rico da Educação” inclui uma parte substancial 

de livros, um grande setor de arquivo e uma rica 

coleção de objetos e iconografia. O patrimônio ar-

quivístico está ligado à presença de dois Arquivos 

preciosos, o Arquivo Giuseppe Lombardo Radice 

(ou pelo menos parte dele) recentemente reorga-

nizado e inventariado para a parte da correspon-

dência, mas não para as obras didáticas e o Arqui-

vo da Autoridade Escolar para os agricultores do 

Agro romano, que reúne importantes testemunhos 

relacionados à disseminação da alfabetização e à 

luta contra a malária, iniciados no início do sécu-

lo XX por Sibilla Aleramo, Angelo Celli, Giovanni 

Cena, Duilio Cambellotti e Alessandro Marcucci.

O patrimônio do Museu, mais especificamen-

te, inclui uma grande coleção de objetos e material 

educacional relacionados à escola italiana das úl-

timas décadas do século XIX, entre os quais des-

tacam-se:

• vasto material documental da Autoridade Es-

colar para os agricultores da zona rural roma-

na: Giovanni Cena, Sibilla Aleramo, Angelo 

Celli (médico), Alessandro Marcucci, Duilio 

Cambellotti, documentos, protocolos, arqui-

vos, livros, relatórios, dois desenhos de Duilio 

Cambellotti;

• seis grandes painéis de madeira com temas 

agrícolas, pintadas por Duilio Cambellotti 

para a escola de Colle di Fuori;

• materiais e documentos das primeiras escolas 

Montessori, incluindo algumas peças originais 

feitas por Montessori para as primeiras Casas 

de Crianças de San Lorenzo;

• manuscritos e obras de Luigi Volpicelli;

• subsídios à educação infantil e subsídios ao en-

sino técnico;

• uma seção histórica da informática didática;

• móveis, objetos e ferramentas para uso educa-

cional antes da Primeira Guerra Mundial;

• brinquedos, bonecas, fantoches.

As aquisições mais recentes incluem:

• a escultura em madeira de Ferdinando Codog-

notto, “A árvore de Pinóquio”, de 1986, con-

fiada ao Museu pelo município de Roma;

LIVROS DE PSICOLOGIA 

INSTALAÇÃO COMPOSTA POR BONECOS E ANIMAIS

MATERIAIS ESCOLARES



346 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 347  

• A doação do Istituti di Santa Maria in Aqui-

ro (ISMA) ao Museu Histórico da Educação. 

O Museu adquiriu em julho de 2002 uma no-

tável coleção de livros e objetos escolares per-

tencentes ao ISMA, um órgão de educação e 

assistência aos necessitados que se origina da 

fusão de vários legados e obras romanas entre 

os séculos XVI e XIX. A coleção de livros (que 

com o tempo foi enriquecida com volumes de 

outras instituições de ensino como, por exem-

plo, o Instituto Magistral “Eleonora Pimentel 

Fonseca”) é composta por cerca de 1.500 tex-

tos publicados entre os séculos XVIII e XX: 

leitura, preceitos linguísticos e retóricos, ma-

nuais de história, letras, filosofia, estilo, ciên-

cia e desenho, coleções e catecismos poéticos, 

clássicos da literatura italiana e pensamento 

pedagógico, etc. São livros mais ou menos ra-

ros (muitos têm um valor antiquário particu-

lar) que retornam fielmente o perfil educacio-

nal-pedagógico da instituição de origem, bem 

como a evolução das publicações escolares ita-

lianas ao longo dos séculos. A coleção de ob-

jetos inclui vários instrumentos científicos já 

utilizados nos laboratórios de ensino do Insti-

tuto: aparelhos para realizar experimentos em 

física, química, óptica, botânica, biologia, etc. 

Estes últimos também datam principalmente 

dos séculos 19 e 20;

• A coleção completa do periódico “Il Giornale 

dei bambini”. 

Recentemente, grande parte do patrimônio do 

Museu, ainda localizado em salas inadequadas, foi 

transferido para um novo local especialmente re-

novado e localizado no térreo da sede da Facul-

dade de Educação da Via del Castro Pretorio 20. 

Essa mudança permitiu uma exposição permanen-

te, inaugurada em setembro de 2003. A exposição 

é composta por cinco salas e permite um itinerá-

rio temático dividido em várias seções: vida esco-

lar entre os séculos XIX e XX; Ensino científico: 

o Instituto de Santa Maria no Aquiro; Sala de aula 

no início do século XX: uma aula da escola Colle di 

Fuori; Educação por meio de imagens; O gabinete 

didático de Maria Montessori.

Além disso, o Museu Histórico da Educação 

organizou inúmeras exposições documentais nos 

últimos anos em colaboração com várias insti-

tuições e instituições, do MIUR ao município de 

Roma, da província de Roma à região do Lácio, 

das quais as mais significativas são destacadas. 

Nas exposições foram apresentados:

A como alfabeto... Z como mosquito. Analfa-

betismo e malária na zona rural romana em cola-

boração com o município de Roma (Palazzo delle 

Esposizioni, 20 de novembro de 1998 - 6 de janeiro 

de 1999); como parte da exposição, foi organizada 

uma conferência sobre higiene, educação e arte na 

zona rural romana;

Trucci, trucci cavallucci... Infância em Roma 

entre os séculos XIX e XX (Roma, Villa Torlonia, 

2-20 de outubro de 2002); Dos lares para crianças 

no distrito de San Lorenzo às escolas rurais na zona 

rural romana por ocasião da Conferência Desenvol-

vimentos atuais em pesquisa sobre pedagogia por 

Maria Montessori (Aula Magna del Rettorato, Uni-

versidade de Roma Tre, 22 de maio de 2003);

Em ritmo de caminhada. Infância em Roma 

entre as duas guerras (Museo di Roma in Traste-

vere, 4 de março a 25 de abril de 2004).

O conjunto dessas iniciativas confirma os ob-

jetivos identificados por Mauro Laeng na época da 

refundação do Museu em 1986. De fato, o Museu 

não está mais configurado como um local para ati-

var o ensino exemplar em âmbito nacional, mas 

como uma oportunidade para construir um “casa” 

de memória destinada a estudantes, professores e 
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acadêmicos interessados   em realizar pesquisas no 

campo da história e educação escolar. A esse res-

peito, deve notar-se a publicação recente, que se 

destina sobretudo a acadêmicos e que representa o 

resultado de uma pesquisa de dez anos do catálogo 

do Arquivo Lombardo Radice.

O principal objetivo do Museu em sua configu-

ração atual, portanto, não é coletar e reservar do-

cumentos de Museus, arquivos e livros de forma 

indiscriminada, mas buscar constantemente uma 

articulação, como nas iniciativas realizadas até o 

momento e nas que estão em fase de planejamen-

to, entre a riqueza de fontes e as novas fronteiras 

da investigação historiográfica e do planejamento 

formativo. 

�� o que era e o que é o museu
É útil reconstruir as principais etapas que ca-

racterizaram o desenvolvimento da instituição.

• Sua fundação (com o nome de Museu da Ins-

trução e Educação) em 1874 por iniciativa do 

então ministro da Educação Ruggero Bonghi 

que, retornando de uma visita à Exposição In-

ternacional de Viena em 1873, pretendia criar 

em Roma – que havia se tornado a capital do 

novo reino – uma exposição permanente que 

visava à apresentação dos mais avançados 

modelos didáticos existentes na Europa, com o 

objetivo de promover um ensino ‘modelo’ des-

tinado a renovar a realidade escolar italiana e 

promover a formação de professores. Este pro-

jeto sofreu um lento declínio a partir de 1883.

• O renascimento do Museu em 1907, com a de-

finição de Museu Pedagógico pelo pedagogo 

Luigi Credano, com o objetivo específico de 

contribuir para a atualização dos professores 

do ensino fundamental.

• A breve direção de Giuseppe Lombardo Ra-

dice (de 1936 a 1938) que pretendia redefinir 

BRINQUEDOS DIDÁTICOS 

MATERIAIS ESCOLARES

COLEÇÃO DE BRINQUEDOS

COLEÇÃO DE BRINQUEDOS
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a identidade do Museu como um ‘arquivo pe-

dagógico’, aumentando a coleção de desenhos 

infantis, de depoimentos didáticos sobre edu-

cação musical e linguística, brincadeiras, es-

portes, tempo livre e notícias educacionais de 

outros países.

• A reconstrução do Museu (finalmente chama-

do Museu Histórico da Educação) em 1986 por 

iniciativa de Mauro Laeng. Tendo superado a 

necessidade de construir um ensino exemplar 

em âmbito nacional, como aconteceu na pri-

meira experiência desta instituição, no clima 

imediatamente pós-unitário, ou as necessida-

des relacionadas ao aprimoramento da forma-

ção e atualização de professores (agora prati-

cadas em outros lugares), abriu-se, assim, uma 

temporada em que a documentação muito rica 

(livro, arquivo e iconográfica), preservada no 

próprio Museu poderia constituir uma ‘casa’ 

de memória como uma oportunidade de refle-

xão sobre a história da escola e das instituições 

educacionais destinadas a um público poten-

cialmente muito grande, a estudantes, profes-

sores e especialistas do setor.

• O título do Museu, em 2005, para a figura de 

Mauro Laeng.

�� porque
A principal função do Museu Histórico da 

Educação Mauro Laeng é preservar e valorizar um 

patrimônio de documentos e objetos da história da 

escola e da educação italianas e consiste em:

• uma notável coleção de livros de literatura 

italiana e estrangeira para crianças e jovens; 

além disso, safras inteiras de muitos periódicos 

e jornais para meninos e meninas;

• textos escolares em latim, história, geografia, 

ciências e outras disciplinas, não apenas o ita-

liano, mas também de outros países, especial-

mente europeus;

• livros didáticos e de pedagogia, revistas para 

professores, documentos e editais de concurso 

relacionados a escolas e instituições de ensino;

• vários objetos didáticos: folhetos, boletins, 

silabários, cadernos, adesivos, livros e mo-

delos de caligrafia italiana, francesa e ingle-

sa; alguns manuais de taquigrafia; auxiliares 

para o ensino fundamental de escrita, leitura 

e aritmética, articulações, materiais didáti-

cos, alfabéticos, auxiliares para ensino técni-

co e música, uma seção histórica de ciência da 

computação, didática, gravuras, litografias, 

pôsteres, cartazes, registros, mobiliário escolar 

e outros móveis.

�� acervo
O arquivo, que inclui uma rica coleção de ca-

dernos escolares das realidades italianas mais dís-

pares, foi criado pelo estudioso da Sicília naqueles 

poucos anos, de 1936 a 1938, no qual assumiu a 

direção do então Museu Pedagógico, nascido em 

vestígios do mais antigo Museu da Instrução e da 

Educação fundado em 1874. A coleção foi proje-

tada pelo filósofo para verificar quais resultados a 

reforma da escola primária de 1923 havia trazido 

na última década, uma reforma na qual ele havia 

participado e com o envolvimento do então Mi-

nistro da Educação, Giovanni Gentile, elaboran-

do novos programas para o ensino fundamental. 

O resultado foi a vasta criação de um patrimônio 

arquivístico que inclui 159 coleções de cadernos 

de escolas primárias e alguns diários de professo-

res entre 1910 e 1937: um verdadeiro tesouro de 

informações sobre a escola italiana daqueles anos, 

como foi definido Pelo próprio Lombardo Radice, 

inicialmente reunido em sua casa romana e ago-

ra preservado no Museu Histórico da Educação de 

Mauro Laeng. O Museu também abriga a corres-
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pondência privada de Giuseppe Lombardo Radi-

ce, contendo a troca de cartas com sua esposa, fi-

lhos e os mais importantes expoentes da cultura 

italiana daqueles anos.

�� Fundo para escola de camponeses
O corpo “Escolas para Camponeses” parte da 

atividade de um grupo de mulheres da Seção Ro-

mana da União Nacional das Mulheres, presidi-

da por Anna Fraentzel Celli, esposa do professor 

de higiene e malariologia Angelo Celli. A partir de 

suas iniciativas, nos primeiros anos do século XX, 

iniciou-se um trabalho de alfabetização das popu-

lações camponesas da zona rural romana. A bata-

lha travada pelo professor Angelo Celli contra a 

malária que infestava essas áreas foi acompanha-

da, portanto pela alfabetização dos camponeses, 

uma ferramenta indispensável para ajudar na luta 

contra a malária e superar a desconfiança natural 

dessas populações. O casal Celli logo se juntou ao 

poeta Giovanni Cena e sua companheira, a escrito-

ra Sibilla Aleramo, e, além disso, o educador Ales-

sandro Marcucci que logo se tornou diretor das es-

colas para os camponeses do interior romano, o 

artista Duilio Cambellotti e o estudioso Carlo Se-

grè. As escolas da vasta população analfabeta do 

campo romano eram festivas, noturnas e diurnas, 

instaladas em locais improvisados   – cabanas, es-

tábulos, vagões ferroviários abandonados, igrejas. 

Os jardins de infância logo se espalharam rapida-

mente juntos com outras escolas; primeiramente, 

na área agrícola romana e depois no Pontino (re-

gião histórico-geográfica italiana que faz parte do 

Lácio e inclui a planície pontina), apesar das gran-

des dificuldades logísticas e econômicas. A primei-

ra escola de alvenaria na zona rural romana foi 

construída em 1912 em Colle di Fuori, uma cida-

de perto de Rocca Priora, a poucos quilômetros da 

capital. Desenhada por Alessandro Marcucci e de-

MATERIAIS ESCOLARES

MAPOTECA DE MADEIRA

CENÁRIO DE FANTOCHE

corada por Duilio Cambellotti, é a primeira esco-

la em que foram experimentados esses princípios 

estético-educacionais, que posteriormente inspi-

raram todas as outras escolas de agricultores que, 

dentro de alguns anos, se espalhariam pelo campo 

romano. O fundo, que permitiu reconstruir a his-

tória da organização e suas atividades (1908-1995) 
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é dividido em:

1. Registros de atas;

2. Registros escolares; 

3. Registros de jardins de infância; 

4. Atos e correspondência;

5. Registros de protocolo;

6. Livros de caixa;

7. Lançamento de fluxo monetário diário;

8. Liquidação da entidade.

Inclui uma coleção fotográfica.

O Museu preserva também os trípticos de ma-

deira de temas rurais pintados a têmpera por Duilio 

Cambellotti para o primeiro edifício escolar de al-

venaria do campo romano, construído por iniciati-

va da Comissão de Escolas de Camponeses em Colle 

di Fuori, perto de Rocca Priora, entre 1912 e 1914. 

�� Fundo para o instituto de santa 
maria do aquiro
Em julho de 2002, o Museu Histórico de Didá-

tica adquiriu uma notável coleção de livros e ob-

jetos escolares pertencentes ao ISMA (Instituto de 

Santa Maria no Aquiro), uma instituição de ensino 

e assistência para os necessitados. A coleção de li-

vros é composta por cerca de 1500 textos publica-

dos entre os séculos 18 e 20, enquanto a coleção de 

objetos inclui vários instrumentos científicos utili-

zados nos laboratórios de ensino do Instituto.

�� Fundo gino Felci
A coleção é composta de materiais escolares e 

material didático da década de 1950 criados para o 

ensino fundamental pelo professor Gino Felci. 

�� Fundo remiddi
Uma grande coleção de publicações sobre edu-

cação e escola pertencentes a Alfredo Bajocco, di-

retor das escolas ao ar livre e escritor de literatura 

infantil e a sua esposa Marcellina Cappelli, profes-

sora e autora de histórias infantis, vendida ao Mu-

seu por herdeiros. O fundo é composto por 367 pe-

ças entre revistas e volumes.

�� acervo de maria montessori
A documentação refere-se a material didático 

original da época e seguintes, documentos, fotos e 

publicações relacionadas às iniciativas educacionais 

de Maria Montessori e, em particular, à primeira 

Casa das Crianças criada em 1907 no distrito de San 

Lorenzo em Roma. Também preserva o primeiro 

gabinete didático, construído especificamente em 

seu projeto e alguns móveis de jardins de infância 

rurais nos quais seu método foi adotado.

�� Fundo cleoFe Forti
O arquivo escolar da professora Cleofe Forti, 

adquirido por uma doação da professora Rossana 

Forti em 2009, é composto de documentos relacio-

nados à história da carreira do mestre de Cleofe 

Forti como professor na Lazio e na Calábria até 

1925, depois como diretor das escolas primárias 

italianas no exterior até 1947.

�� Fundo cnite
A educação em novas tecnologias foi introdu-

zida no sistema escolar italiano no início dos anos 

70 do século XX. É nessa perspectiva que o Cen-

tro Nacional Italiano de Tecnologias Educacionais 

(CNITE), por meio de sua abordagem holística, 

oferece aos alunos o aprendizado das estruturas 

culturais da sociedade como um todo e, analitica-

mente, o conhecimento de seus idiomas, tecnolo-

gias e técnicas. A natureza interativa dos Jogos 

de Simulação constitui um elemento de melhoria 

no treinamento e avaliação da atividade de treina-

mento como um todo, bem como do aprendizado 

dos indivíduos.

�� Fundo pizzigoni chistolini
Em 2011, graças ao conhecimento de Sandra 

Chistolini, da Escola Pizzigoni de Milão e ao encon-
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tro com gerentes, professores e alunos que seguem 

o método experimental idealizado por Giuseppina 

Pizzigoni, foram adquiridos os livros de várias edi-

ções da pedagoga italiana (1870-1947) e o material 

pedagógico e didático de 1950-1980. Pizzigoni con-

cebeu as linhas fundamentais da nova escola de 

acordo com o método experimental em 1907 e em 

1911 e realizou o primeiro experimento pedagógi-

co em Ghisolfa. O jardim de infância começou em 

1927 e em 1929; o texto do programa é publicado. 

Giuseppe Lombardo Radice e Luigi Credaro consi-

deraram a Rinnovata uma importante reforma do 

ensino e da maneira de conceber a criança. O mo-

delo único e futurista da escola ao ar livre colocou 

Pizzigoni na tradição europeia do Abbotsholme de 

Reddie (Grã-Bretanha) e do Landerziehungsheime 

de Lietz (Alemanha). A geminação com a escola 

sueca abre perspectivas inexploradas para o estudo 

da difusão da cultura pedagógica italiana no mun-

do. O Fundo Pizzigoni, na descoberta da Univer-

sidade, está incluído no patrimônio do Museu His-

tórico da Educação de Mauro Laeng.

É possível acessar a descrição completa de 

cada documento com uma imagem digitalizada, 

pesquisando por título os 350 registros listados. A 

coleção é exibida em vitrines localizadas no térreo 

do Departamento de Ciências da Educação, na Via 

Milazzo 11 b, Roma.

�� Fundo alighiero manacorda
O arquivo “Mario Alighiero Manacorda” 

(Roma 1914-2013), professor universitário e ilustre 

estudioso, preserva documentos, correspondências, 

brochuras e impressos relacionados à sua pesquisa 

no campo da história da pedagogia e da história da 

educação, desde a antiguidade até nossos dias.

Entre os documentos estão os materiais rela-

cionados aos estudos sobre as instituições de ensi-

no na Itália e em países europeus e não europeus, 

com especial atenção aos antigos países socialistas 

durante a segunda metade dos anos 1900; e docu-

mentos relacionados à atividade política que ele 

exerceu por muitos anos dentro do Partido Comu-

nista Italiano no campo da política escolar.

Uma parte substancial do arquivo também diz 

respeito às atividades realizadas no campo da ba-

talha pelo secularismo, primeiro da escola, mas de 

maneira mais geral da sociedade italiana desde o 

segundo período do pós-guerra. O arquivo foi doa-

do ao Museu por seus herdeiros em 2015.

�� Fundo armando armando 
A coleção reúne muitos volumes publicados 

pela editora Armando Armando entre as décadas 

de 1950 e 1970. Intelectual animado e carismáti-

co, já ativo no campo da pedagogia nos anos 30 

na Roma pós-guerra, Armando Armando (Imola 

1905-Roma 1986) representou um ponto de refe-

rência essencial para os estudos mais atualizados 

no campo pedagógico, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional.

Especializada em pedagogia, sociologia, psico-

logia, história e teoria da escola e da educação, a 

editora Armando Armando publicou mais de mil 

e 700 títulos de autores do calibre da GM Bertin, 

J. Bruner, H. Gardner, P. Hazard, S. Hessen MA 

Manacorda, M. McLuhan, KR Popper, WK Rich-

mond, A Stern S. Valitutti, L. Volpicelli, etc.

Os volumes que fazem parte do Fundo Arman-

do Armando foram gentilmente doados pela filha 

do editor, Gabriella Armando.

�� Fundo ermanno detti
É uma pequena coleção de livros doada pelo 

escritor e crítico de literatura infantil Ermanno 

Detti. Estes são os livros que foram nomeados 

para o Prêmio Strega Ragazzi, dos quais Detti 

Jury é membro.
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�� ciência da educação primária
São livros (livros ilustrados, romances, contos, 

etc.) adquiridos ou absorvidos por bibliotecas da 

velha escola nos últimos dez anos do Curso de Li-

cenciatura em Ciências do Ensino Fundamental 

da Roma Tre e destinados a oficinas e exercícios 

com alunos de Literatura infantil (professor res-

ponsável Lorenzo Cantatore).

�� Fundo de prêmio luigi malerba
O Prêmio Luigi Malerba para o livro ilustrado, 

fundado em 2016, oferece anualmente ao Museu 

uma cópia de todos os livros do concurso, a fim de 

incentivar o conhecimento e o estudo desse gênero 

específico de literatura para crianças e adolescen-

tes (responsável Lorenzo Cantatore).

�� Fundo marquardt
Doado pela professora Maria Luisa Marquar-

dt, bolsista e professora de biblioteconomia, ela se 

concentra principalmente nas áreas de livros didá-

ticos, popularização para jovens, literatura infan-

til, livros de jogos e objetos da primeira infância.

�� Fundo talarico
Doado pelos herdeiros dos cônjuges Antonio 

Maragoni e Giuseppina Talarico, destaca-se pelo 

notável material escolar, público e privado que 

contém. São anotações, trabalhos, cadernos, agen-

das, boletins, certificados, todos incluídos entre o 

final do século XIX e a década de 1940.

�� Fundo albino bernardini
Professor primário, colaborador de L’Unità, 

Paese Sera e L’Unione Sarda, Albino Bernardini 

conseguiu harmonizar a necessidade de renovação 

com a urgência da justiça social, trazendo crianças 

dos subúrbios, desinteressadas e apáticas, à cultu-

ra da leitura e da escrita. Gianni Rodari o chamou 

de “professor militante”, porque seu compromisso 

escolar nunca foi separado do político e social. Sua 

experiência na vila romana de Pietralata é famo-

sa. O Museu preserva o arquivo e a biblioteca, ge-

nerosamente doados pelas crianças: correspondên-

cia, manuscritos de artigos, romances e histórias, 

obras de alunos, materiais impressos coletados du-

rante uma vida de trabalho e paixão civil, clássi-

cos da pedagogia contemporânea.

�� Fundo maria luisa bigiaretti
Professora primária, ela foi uma das pioneiras 

do Movimento de Cooperação Educacional. Ela 

começou a ensinar em 1946, escolhendo “Collodi”, 

uma escola na aldeia de Trullo, onde transformou 

o trabalho diário das crianças em uma experiên-

cia criativa especial e inesquecível. Em suas au-

las, Gianni Rodari construiu a história La torta 

in cielo, (1964). Il Collodino, a revista dos alunos; 

ainda hoje se apresenta como testemunho de um 

laboratório de aula de pintura, impressão, leitura, 

matemática, experimentos científicos e foi um dos 

resultados mais apropriados da aplicação das te-

orias tipográficas escolares de Célestin Freinet. O 

Museu mantém livros, notas e trabalhos didáticos 

que foram doados por seus herdeiros.

�� Fundo teresa vergalli
Revezamento partidário em Emília-Romanha 

em 1944-1945, dedicou toda a sua vida ao antifas-

cismo e à defesa dos valores da democracia. Ati-

vista do sindicato das mulheres italianas e editora 

do periódico Noi Donne, Vergalli lecionou entre os 

anos 70 e 80 em uma escola primária nos subúrbios 

romanos, o Don Paolo Albera em Cinecittà, onde 

colocou em prática suas teorias, o mais inovador 

do Movimento de Cooperação Educacional, come-

çando com a criação do jornal escolar Sem Medo. 

Teresa Vergalli deu ao Museu os originais dos jor-

nais e de suas publicações.
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�� Fundo marcello argilli
Depois de uma juventude dedicada a várias 

profissões, a partir dos anos 1950, graças ao en-

contro com Gianni Rodari, tornou-se jornalista e 

escritor infantil. Ativista do PCI, editor de Il Pio-

niere, ilustrado semanalmente pela associação dos 

pioneiros da Itália, foi autor de romances fotográ-

ficos e programas de televisão. O Museu preserva o 

arquivo de cartas, manuscritos, recortes de jornais 

e fotografias, doados por sua parceira Maria Lui-

sa Boccia, que documenta a riqueza dessa jornada 

intelectual e criativa.

�� Fundo chiarantini
Textos de escolas primárias e profissionais, 

frequentados pelo Sr. Silvano Chiarantini e sua es-

posa, Giuseppina Nesi, em Florença e Empoli, en-

tre o final da Segunda Guerra Mundial e todo o 

ano de 1950. Da biblioteca da escola eles são os 

únicos testemunhos salvos da enchente de 1966.

�� Fundo sebastiani
É uma biblioteca familiar coletada desde 1931 

por Antonio Sebastiani, cardiologista romano, e 

sua esposa Gabriella Franceschetti, doados pelos 

herdeiros de Elena Sebastiani, que desejavam for-

mar um pequeno núcleo de uma biblioteca públi-

ca. O material coletado ao longo dos anos reflete 

os interesses de viagens de conhecimento e outras 

culturas, de literatura, música e arte.

�� Fundo aluFFi pentini
A coleção é recomendada para a atenção de 

historiadores de ideias e costumes e estudiosos da 

chamada pedagogia narrada. Consiste, de fato, na 

biblioteca particular de uma donzela que viveu 

nos primeiros sessenta anos do século passado e, 

portanto, reflete a educação, gostos, preferências e 

talvez a mesma personalidade de um leitor históri-

co e culturalmente determinado.

�� Fundo gozzer-cascioli
Trata-se de uma pequena coleção composta 

por dez volumes, dez anos da revista Scuola e Pro-

fessionalità, dez manuscritos de trabalhos inéditos 

de Giovanni Gozzer (1915-2006), de Trentino, pre-

sidente do CLN de Trento em 1945, protagonista 

da política escolar do Ministério da Educação Pú-

blica, de 1948 a 1974, fundador do Gabinete de Es-

tudos e Planejamento do Ministério, promotor de 

oito Centros Nacionais de Educação e do Centro 

Europeu de Educação em Villa Falconieri (Fras-

cati). A doação vem do prof. Pierluigi Cascioli, dis-

cípulo de Gozzer e chefe do Ministério da Educa-

ção de 2000 a 2011.

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.

Museo Storico della Didattica. Disponível em <http://host.uni-
roma3.it/laboratori/museodidattica/museo.htm> Acesso em 
19.04.2020. 

SPATARO lidia. Museo storico della didattica “Mauro Laeng “ . 
Facebook. 14.04.2016. Disponível em <https://www.facebook.
com/lidia.dalessio/posts/1250591758302321> Acesso em 19 
de abril de 2020. 

(*) O site oficial do museu não disponibiliza a foto da facha-
da. Imagem retirada do Google maps. Acesso em 19.04.2020. 
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Figura 3. Brinquedos infantis 

 

 
 

Figura 4. Materiais escolares 



 
 

Figura 5. Cenário de fantoche 
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O Museu da Escola e do Livro Infantil (MUS-

LI) é a vitrine da Fundação Tancredi di Barolo. O 

Museu tem como objetivo combinar a atenção às 

raízes históricas “locais” com a história da educa-

ção e publicação para crianças de sua região, sem 

perder de vista a dimensão internacional.

O MUSLI oferece dois itinerários distintos a 

visitar, mas complementares, respectivamente de-

dicados à história da escola e literatura infantil. 

O percurso escolar tornou-se parte dos museus da 

cidade em 2006: graças à oferta articulada e ven-

cedora dos laboratórios, ele tem visto um núme-

ro crescente de visitantes e tem operado cada vez 

mais on-line na Itália e no exterior, para inicia-

tivas de valorização do patrimônio de materiais 

didáticos. O Percurso Livro por outro lado, quer 

contribuir para dar dignidade e visibilidade ao li-

vro infantil, muitas vezes subestimado em seus 

componentes educacionais e artísticos, destacan-

do o papel ativo e fundamental de Turim como 

“cidade do livro”.

O Percurso Escolar permite conhecer de perto 

a realidade escolar do final do século XIX e iní-

cio do século XX: o visitante, entre salas de aula, 

jogos, livros e diversos materiais didáticos, tor-

na-se um aluno do passado, sendo o protagonis-

ta absoluto da visita. A exposição, desenvolvida 

em quatro andares em uma ala do Palazzo Barolo, 

valoriza o patrimônio de depoimentos e materiais 

relacionados à tradição editorial pedagógica italia-

na e europeia, com especial atenção às experiên-

cias da cidade de Turim, a escola do livro Cuore e 

às figuras dos marquês de Barolo, que no século 

XIX desempenharam papel significativo no nas-

cimento de jardins de infância e escolas primárias.

O Percurso Livro, por outro lado, oferece um 

roteiro de descoberta da literatura infantil, in-

 musli – museo scuola liBro inFanzia (musli)  
Região do Piemonte, Turim

 Via Corte d’Appello 20/C – 10122 – Torino

 fondazionetancredidibarolo.com/

 didattica@fondazionetancredidibarolo.com

 https://www.facebook.com/musli.torino

 https://www.instagram.com/musli_torino

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA MUSLI

PINÓQUIO NA MESA DA ESCOLA
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 musli – museo scuola liBro inFanzia (musli)  
Região do Piemonte, Turim

cluindo livros pop-up, edições históricas precio-

sas e estações multimídia interativas: uma viagem 

“encantada” ao passado, mas com um olhar para 

o futuro, por meio de uma constante ligação entre 

o patrimônio histórico da publicação infantil e o 

potencial de novas soluções multimídias. A expo-

sição é concluída com a reconstrução da tipografia 

do século 19 da Eredi Botta, uma presença históri-

ca nas instalações do Palazzo Barolo.

�� percurso do livro
O Percurso do Livro, localizado nas salas dis-

ponibilizadas pelo Opera Barolo no térreo e nas 

adegas históricas do Palazzo, valoriza o rico acer-

vo internacional de 12 mil peças preservadas no 

Arquivo e Biblioteca da Fundação.

Os objetivos do Museu dedicado à história do 

livro infantil são múltiplos: o itinerário destaca 

o papel de Turim como ponto de passagem para 

a divulgação dos grandes textos europeus para 

crianças entre os séculos XIX e XX e visa atrair os 

jovens à cultura da infância, valorizando o patri-

mônio editorial das publicações infantis na região. 

Atenção constante é dedicada às novas fronteiras 

do livro (por exemplo, o e-book) e às relações en-

tre o livro e as outras mídias, a fim de sublinhar 

a centralidade passada e futura do livro a partir 

do ponto de vista histórico, literário e artístico. O 

MUSLI pretende consolidar-se como um centro 

moderno, respondendo perfeitamente às necessi-

dades da cidade: um centro de desenvolvimento, 

estudo, supervisão científica que trabalha em es-

treita conexão com os outros órgãos que desenvol-

vem assuntos semelhantes na Itália e no exterior. 

A conexão com as editoras históricas de Turim e 

da Região (por exemplo, mencionamos SEI, Para-

via, Loescher, Einaudi, De Agostini, etc.) permite 

reconstruir a s etapas mais significativas desse gê-

nero literário, de seus autores, ilustradores e edito-

LIVROS DIVERSOS

MESAS ESCOLARES

SALA DE AULA

PERCURSO CAMINHO DA ESCOLA
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res, por meio de caminhos de pesquisa multimídia.

Arte e crianças. a ilustração como obra de arte. 

A jornada começa na sala dedicada ao tema da 

ilustração: aqui o visitante pode observar a exposi-

ção no SEI e na publicação salesiana (com precio-

sas ilustrações originais de autores como Chiostri, 

Mussino, Tofano, Mateldi, Quaglino e os extraor-

dinários óleos de Galizzi para Pinocchio publicado 

em 1942) e a seleção de desenhos originais prove-

nientes dos arquivos da Archive Foundation, in-

cluindo obras de Rubino, Cambellotti Accornero, 

D’Amato, Della Valle, Fabbi.

A Biblioteca Fantástica. É um grande espaço 

multifuncional, mobiliado com elementos de ma-

deira que evocam uma grande biblioteca e carac-

terizados por vitrines que reproduzem as letras do 

alfabeto. O cenário é complementado pelas esta-

ções multimídia com pequenos bancos retráteis e 

a varanda, dominada por grandes personagens da 

literatura infantil

Exposições temáticas temporárias. No circuito 

perimetral são ativadas exposições temáticas tem-

porárias, com o objetivo de aprofundar a história 

e a produção de editores individuais, como é o caso 

da mostra dedicada à prestigiosa série Tantibam-

bini da editora Einaudi. O espaço central da Bi-

blioteca Fantástica é reservado à exposição per-

manente Grandi Libri sotto la Mole, uma crítica 

histórica das editoras de Turim (1860-1960), ten-

do uma seleção de livros e periódicos significativos 

que foram publicados em Turim durante esse perí-

odo. Por meio de estações de trabalho multimídia, 

é possível navegar, ler e ouvir alguns livros em exi-

bição e pesquisar autores e ilustradores. A mostra 

do livro feliz aniversário! por fim, é reservado ao 

tema das recorrências mais significativas da histó-

ria do livro infantil.

No cantinho das crianças. Na sala há uma se- PERCURSO CAMINHO DA ESCOLA – LA CAMERA DEI BAMBINI

BRINQUEDOS DIVERSOS

PERCURSO CAMINHO DA ESCOLA – LA CAMERA DEI BAMBINI

PERCURSO CAMINHO DO LIVRO
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ção dedicada às relações do livro com outras mí-

dias (rádio, cinema, televisão, música): figuras 

importantes como Alberto Manzi (o mestre de 

“Nunca é tarde demais”, um escritor infantil ex-

traordinário) são lembradas aqui), de Gech e Pao-

la Lombroso Carrara, filha de Cesare Lombroso e 

criadora de iniciativas extraordinárias para divul-

gar o livro e a leitura, incluindo as bibliotecas ru-

rais de Zia Mariù. A estação de trabalho dedicada 

ao Maestro Manzi foi criada em colaboração com o 

Centro Alberto Manzi, em Bolonha.

A fábrica de livros. Por meio do La Scala d’Oro, 

que lembra a série editorial homônima para crian-

ças, criada pela UTET na década de 1930, você 

desce para as charmosas salas do porão: ali a pri-

meira ala evoca a presença da gráfica Eredi Botta 

no Palazzo. Um segundo espaço é dedicado à tipo-

grafia em sala de aula e à produção de revistas es-

colares, um fenômeno importante no qual o objeti-

vo de envolver e socializar as crianças se entrelaça 

com aspectos artísticos significativos. 

E, ainda assim, ele se move! Livros de anima-

ção entre arte, técnica e criatividade. O roteiro 

termina com uma exposição sugestiva dedicada ao 

tema do livro em movimento e pop-up. Os precio-

sos volumes exibidos mostram os vários tipos de 

animação, desde o efeito do movimento até o da 

tridimensionalidade: livros patrocinados, livros de 

teatro, periódicos e muitos outros, com espécimes 

que variam de meados do século XIX a meados do 

século XX, do alemão Lothar Meggendorfer até 

Bruno Munari. Algumas instalações multimídia e 

interativas completam a exposição, o que permite 

entender de perto o funcionamento dos volumes 

presentes nas vitrines.

�� percurso da escola
O Percurso da Escola visa aproximar as crian-

ças de hoje da realidade escolar do século XIX e 

início do século XX, valorizando e divulgando o 

patrimônio de testemunhos, materiais e experiên-

cias relacionados à ilustre tradição pedagógica da 

cidade de Turim e daquela região.

A exposição, localizada em uma ala do Palaz-

zo Barolo, está espalhada por quatro andares, por 

um caminho sugestivo que inclui – entre outras 

coisas – a sala de aula dos tempos do “Coração”, 

as creches do início do século XX, a escola da ale-

gria, onde a história da escola e a história do livro 

infantil estão entrelaçadas com preciosos testemu-

nhos de interesse histórico e artístico.

As visitas a pequenos grupos, mediante reser-

va e orientação, permitem um envolvimento emo-

cional e cognitivo direto, despertado pelo encanto 

dos ambientes e dos materiais expostos: mobiliá-

rio escolar, material didático, livros, jogos e pôs-

teres são vestígios atuais das soluções multimídia 

e interativas que completam o percurso da visita, 

onde coexistem computadores e carteiras escolares 

do século XIX, nas quais você pode sentar para 

retrabalhar os estímulos coletados de forma diver-

tida e criativa... 

“Foi pior!”... as crianças vão pensar, mas tam-

bém os professores e pais, à medida que vão saindo.

A sala de aula dos tempos do coração. Da Cor-

tile della Ricreazione você entra – por meio de 

uma escada – no mezanino, onde a sala de aula 

foi montada: o espaço tem carteiras originais en-

contradas no Palazzo Barolo e móveis da época, 

como pôsteres, pastas e material educacional da 

escola. Ao lado da sala de aula, o armário da esco-

la do ano letivo 1881/82 nos leva de volta ao ano 

em que os eventos do Coração são definidos por 

meio dos livros disponíveis para estudantes e pro-

fessores, bem como das encenações das práticas de 

vida escolar mais comuns e difundidas, como prê-

mios e punições.
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Outra sala é dedicada à figura de Edmondo De 

Amicis: aqui a extraordinária difusão do livro Co-

ração é bem documentada com a exibição de edi-

ções significativas e originais, acompanhadas por 

uma revisão de importantes traduções históricas 

do romance. A publicação da época ainda é lem-

brada na Livraria Stardi, uma das protagonistas 

de Coração e a primeira “criança bibliófila”.

Escola da Alegria. A exibição de jogos, dese-

nhos e livros animados do final do século XIX re-

presenta a escola de maneira divertida e casual. A 

“classe dos burros” retoma as tradições das gravu-

ras populares do “mundo de cabeça para baixo”, 

enquanto as inúmeras cenas de cães e gatos na ca-

deira ou nos bancos estão ligadas ao tema dos ani-

mais humanizados. Particularmente interessantes 

são as escolas em miniatura, incluindo uma escola 

de brinquedos alemã do final do século XIX, deco-

rada em madeira com estatuetas de “composição” 

pintadas e uma rara Ecole à musique Francesa do 

início do século XX, com dez pequenos bonecos 

músicos e movimento automático do professor que 

rege o coral baseado na música definida pela caixa 

de música. Os jogos de tabuleiro da época, com de-

senhos a serem recortados para construir uma sala 

de aula da escola ou com objetos didáticos em mi-

niatura, convidam você a brincar com o pequeno 

professor. A revisão iconográfica inclui desenhos 

originais de grandes ilustradores italianos, incluin-

do Antonio Rubino e Attilio Mussino, que repre-

sentam alunos e professores de uma maneira di-

vertida e irônica. Além de livros, a seção dedicada 

a Pinóquio na escola também mostra jogos e dese-

nhos originais inspirados no famoso boneco.

Os marqueses Giulia e Tancredi de Barolo e a 

educação. O itinerário continua no andar princi-

pal, em uma parte dos apartamentos históricos, 

onde são mencionadas as instituições educacionais 

fundadas pelos marqueses, com destaque para as 

VITROLA

MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS

PERCURSO CAMINHO DO LIVRO – LA FABBRICA DEL LIBRO

MATERIAIS DIVERSOS



358 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 359  

Irmãs de Sant’Anna e Silvio Pellico, hóspede do 

Palácio como bibliotecário e educador.

O quarto das crianças. Subindo o segundo an-

dar do mezanino, você pode acessar a exposição 

de gravuras da escola, um fascinante repertório de 

gravuras e litografias preciosas – impressas entre 

o final da década de 1700 e meados de 1800 – que 

representam cenas da vida escolar. Continuando 

o itinerário, você entra no Quarto das Crianças: o 

ambiente evocativo, com piso de terracota origi-

nal, forro em caixotes do final do século XVIII e 

móveis do século XIX, lembra o momento de vol-

tar para casa depois da escola e o eterno contraste 

entre brincando e fazendo lição de casa.

Sala de exposições temporárias. Na sala adja-

cente às antigas lavanderias, onde são mantidas as 

pias do início do século XX, há a seção usada para 

exposições temporárias relacionadas ao ensino de 

várias disciplinas, com exemplos de auxílios para 

o ensino de aritmética e ciência: livros ilustrados, 

quebra-cabeças, jogos e materiais para ensinar nú-

meros e assuntos científicos, geralmente com um 

corte divertido e lúdico. Entre os materiais mais 

significativos, há uma calculadora de brinquedos, 

um precursor do computador, um diorama escolar 

da década de 1920 que reconstrói o ambiente da 

savana e o Museu da Escola Industrial Mondadori 

(por volta de 1920), inspirado no método de ensino 

objetivo, com 12 painéis explicativos sobre os di-

ferentes materiais – tecido, madeira, papel, metais 

– presentes no cotidiano.

Ensino mútuo e jardim de infância. No terceiro 

andar, é possível visitar a sala de jardim de infân-

cia do início do século XX: o espaço inclui móveis 

Froebelianos, jogos e materiais típicos das escolas 

de ensino mútuo, como o sugestivo banco de areia. 

A sala de aula do início do século XX. Uma 

grande sala final, caracterizada por um teto em PERCURSO CAMINHO DO LIVRO

PERCURSO CAMINHO DO LIVRO – LA FABBRICA DEL LIBRO

PERCURSO CAMINHO DO LIVRO

CADERNOS
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caixotões do final do século XVIII recentemente 

restaurado, reconstrói a sala de aula do início do 

século XX, com elegantes mesas de nogueira e mó-

veis típicos da época. Nesse espaço, usado em sala 

de aula, os visitantes podem sentar-se nas carteiras 

e refazer os estímulos coletados durante a visita, si-

mulando alguns aspectos das lições do início do sé-

culo XX e interagindo com produtos multimídia.

LIVRO ILUSTRATIVO

RÉPLICA EM TERRACOTA DO GRUPO ESCULTÓRICO 
DE BRONZE GLI SCOLARI DEL «CUORE»

LIVRO ILUSTRATIVO

CAIXA DE MÚSICA

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.
Fondazione Tancredi di Barolo. Museo Scuola Libro Infanzia. 
Disponível em <https://www.fondazionetancredidibarolo.com/> 
Acesso em 21.04.2020. 
Street View. 13 Via Corte d’Appello. Torino. Captura da ima-
gem mai. 2015. Acesso em 21.04.2020.
O site oficial do Museu não possui foto da fachada do museu. 
Imagem disponível em www.google.com/maps/ Acesso em 
21.04.2020. 
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Figura 1. Fachada MUSLI - Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula 



 
 

Figura 3. Livros diversos 

 

 
 

Figura 4. Percurso Caminho da escola 



 
 

Figura 5. Sala de aula 

 

 
 

Figura 6. Mesas escolares 

 



 
 

Figura 7. Percurso caminho do livro 

 

 
 

Figura 8. Percurso caminho do livro 



 
 

Figura 9. Percurso caminho da escola - La camera dei bambini 

 

 
 

Figura 10. Brinquedos diversos 



 
 

Figura 11. Percurso caminho da escola - La camera dei bambini 

 

 
 

Figura 12. Materiais didáticos diversos 



 
 

Figura 13. Vitrola 

 

 
 

Figura 14. materiais diversos 



 
 

Figura 15. Percurso caminho do livro - La fabbrica del libro 

 

 
 

Figura 16. Cadernos 



 
 

Figura17. Percurso caminho do livro 

 

 
 

Figura 18. Percurso caminho do livro - La fabbrica del libro 

 



 
 

Figura 19. Percurso caminho do livro 

 

 
 

Figura 20. Mesa e cadeira escolar 



 
 

Figura 21. Sala de aula 

 

 
 

Figura 22. Caixa de música 



 
 

Figura 23. Sala expositiva 

 

 
 

Figura 24. painéis explicativos 



 
 

Figura 25. Livro ilustrativo 

 

 
 

Figura 26. Livro ilustrativo 



 
 

Figura 27. Réplica em terracota do grupo escultórico de bronze Gli Scolari del Cuore 

 

 
 

Figura 28. Painel de areia 



 
 

Figura 29. Cavalo de balanço 

 

 
 

Figura 30. 12 painéis explicativos 



 
 

Figura 31. Pinóquio na mesa da escola 

 

 
 

Figura 32. Melofone 


