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 Kyoto municipal museum of school history  
Kyoto

 437 Tachibana-cho, Gokomachi-dori Bukkoji-

sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 6008044

 http://kyo-gakurehaku.jp/Default.htm

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Museu Municipal de História da Escola de 

Kyoto está localizado ao sul de Shijo, em Gion, 

não muito longe do Templo de Bukkoji e da Esta-

ção Shijo Kawaramachi.

O museu, inaugurado em 1998, está localizado 

em uma antiga escola primária do período Meiji, 

com outras partes de edifícios de antigas escolas de 

todo o Japão também reunidos aqui.

O Museu Municipal de História da Escola de 

Kyoto é dedicado à educação no Japão em geral, 

desde as escolas terakoya do período Edo até os 

dias atuais.

O museu também enfatiza particularmente o 

papel inovador desempenhado por Kyoto ao es-

tabelecer as bases de um sistema educacional mo-

derno no Japão após a Restauração Meiji de 1868.

O museu fica em três andares da escola anti-

ga e inclui exposições permanentes e temporárias.

O primeiro andar tem exposições em escolas 

japonesas privadas nos últimos dias do xogunato, 

como terakoya (escolas do templo), kogido (escolas 

cursadas para clássicos chineses), meishinkan (es-

colas Han ou de domínio), senkyokan (centros de 

educação vitalícia) e meirinsha ou shingaku (esco-

las de filosofia moral).

A educação precoce no período Meiji em Kyo-

to é introduzida em particular o sistema bangumi 

(distrito escolar), onde 64 escolas primárias foram 

estabelecidas em Kyoto, em 1869, por doação pú-

blica três anos antes do advento de novas esco-

las nacionais estabelecidas pelo governo Meiji em 

1872. O chamado kamadokin financiou as novas 

escolas. As famílias que possuíam um fogão kama-

do eram obrigadas a fazer uma doação para a es-

cola na cidade.

À medida que a educação nacional avançava 

no período Meiji, as salas de aula passaram de ta-

FACHADA DO MUSEU
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tames para mesas (conhecidas como tafel) e cadei-

ras. A música foi introduzida no currículo escolar 

japonês, usando instrumentos ocidentais importa-

dos, juntamente com a arte, com ênfase na pintura 

e caligrafia japonesa, valendo-se de pincel e tinta.

Também foram introduzidas escolas com ne-

cessidades especiais – a primeira no Japão em 

Kyoto (Kyoto-moain), juntamente com o jardim 

de infância para crianças em idade pré-escolar e a 

primeira em Tóquio – agora o jardim de infância é 

anexo da Universidade de Ochanomizu.

Uma variedade de livros didáticos também 

está em exibição. De 1880 a 1902, editores parti-

culares forneceram os livros para as escolas japo-

nesas. De 1903 a 1945, os livros didáticos foram 

fornecidos pelo Ministério da Educação, quando o 

estado começou a desempenhar um papel crescen-

te na formação da mente dos jovens.

Exibições de livros do Japão pré e pós-guerra 

mostram a forte censura que ocorreu após a derro-

ta do Japão na Segunda Guerra Mundial e os ma-

nuais de “retreinamento” emitidos para os profes-

sores a partir de 1946.

Há também um olhar fascinante sobre o de-

senvolvimento do almoço escolar, que na realida-

de não mudou muito desde o início.

Após a Segunda Guerra Mundial, a escola es-

tadual segregada para meninos e meninas foi abo-

lida e as escolas secundárias foram estabelecidas, 

permitindo nove anos de educação obrigatória.

O segundo e o terceiro andares introduzem a 

sala de aula japonesa e há fotografias de escolas e 

atividades escolares japonesas, incluindo esportes, 

teatro e arte.1

1 Fonte: <https://www.japanvisitor.com/japan-museums/scho-
ol-history>

ESTÁTUA DE PEDRA DE KINJIRO NINOMIYA, PERSONALIDADE
DA CULTURA JAPONESA DO SÉC. XIX SÍMBOLO DE DIGNIDADE,
OBEDIÊNCIA E HONESTIDADE. ESSE TIPO DE ESTÁTUA ERA COMUM EM
ESCOLAS JAPONESAS NA PRIMEIRA METADE DO SÉC. XX.

ACERVO DE LIVROS DIDÁTICOS

ACERVO FOTOGRÁFICO
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�� ExposiçõEs/colEção
Exposição permanente. A exposição perma-

nente é o hall de entrada e vídeo, escola no final 

do período Edo, escola primária e paixão dos cida-

dãos, associação de cidades e escola primária, edu-

cação na era Meiji, sala de livros didáticos, civili-

zação e educação escolar, indústria tradicional e 

educação escolar, jardim de infância, Taisho. Edu-

cação no início da era Showa, educação durante a 

guerra, educação após a guerra, a história do al-

moço escolar e 15 cantos do prédio da escola de 

madeira na moderna Kyoto.

Entrada: Passe pelo “antigo estacionamento 

da entrada da Escola Primária Seitoku (o edifício 

pseudo-ocidental mais antigo da cidade de Kyoto, 

propriedade cultural tangível registrada nacional-

mente)” em frente à sala de exposições. 

Entre na sala de exposições enquanto obser-

va a “estátua de Kinjiro Ninomiya” . Você pode 

ver a cerâmica que “Kitaoji Rozanjin”, “Kusube 

Yayoi” e “Kuzou Yuzo” deram pela primeira vez 

à escola onde nasceram.

Nas escolas de Kyoto, além de valiosos ma-

teriais educacionais e históricos, muitas artes e 

ofícios doados por artistas e pessoas locais, pro-

duzidas por graduados são armazenados e são cui-

dadosamente preservados até hoje.

Vídeo hall. Sente-se em uma cadeira nostálgi-

ca de madeira que lembra quando você estava no 

ensino fundamental e assista a um vídeo (cerca de 

7 minutos) que apresenta a história do ensino fun-

damental em Kyoto e os recursos da educação.

Ao redor da sala de vídeo, são exibidos um 

mapa do distrito escolar de Kyoto, quando a esco-

la foi fundada em 1869, o mapa de localização atu-

al da escola e um painel de fotos da escola, tiradas 

durante as eras Meiji e Taisho.

Escola no final do período Edo. No final do pe-

ríodo Edo, haviam muitas instalações educacio-

nais na cidade de Kyoto, e a alta conscientização 

da educação foi a base para o estabelecimento da 

escola primária do programa.

Nesta seção, encontramos o cenário de Te-

rakoya, os livros didáticos usados na época, o 

Hangaku Juku “Kouyido”, o clã “Myoushinkan”, 

a Universidade de Kyoto “Mission Hall” e a psico-

logia “Meirinsha”.

Escola primária e paixão dos cidadãos. 64 esco-

las primárias do programa, a primeira escola pri-

mária do sistema distrital do Japão, foram fun-

dadas pela previsão e energia das pessoas que se 

concentram nas pessoas da cidade de Kyoto.

Na barulhenta Kyoto do final do período Edo, 

antecipando o advento de uma nova era, o estado 

das pessoas da cidade se reuniu para uma propos-

ta de estabelecer uma nova escola primária, “Fu-

turo da construção da escola primária”, custos 

de construção da escola. O início da fundação de 

uma escola primária moderna foi introduzido em 

materiais como o “certificado de empréstimo 800 

Yoryo” que cada um recebia ao emprestar para 

cada programa (machigumi).

Associação de cidade e escola primária. A esco-

la primária do programa em Kyoto não era apenas 

um local para a educação como escola, mas tam-

bém servia como uma prefeitura, que é o centro 

da função de autonomia do programa e também 

desempenhava o papel de um escritório da ala, de-

legacia de polícia, quartel de bombeiros, centro de 

saúde pública, etc.

Educação na era Meiji. Três anos após a fun-

dação da escola, a “Declaração da Administração 

Pública do Sistema Escolar”, criada em 1872 (Mei-

ji 5), e os esforços educacionais subsequentes são 

introduzidos no “Livro de exames”, “Diploma” 
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e documentos que certificam as qualificações dos 

professores. 

O “horário da divisão da escola primária”, es-

tabelecido em agosto de 1871 (Meiji 4), correspon-

de ao currículo atual e, na época, não estava no 

sistema de promoção de séries, mas partia de um 

aluno exógeno, que apos passar no exame, seguia 

em diante para o quarto, o quinto ano, etc. Foi um 

sistema que prosseguiu.

Pode dizer-se que a mesa de trabalho da divi-

são da escola primária é composta pela seleção de 

livros japoneses e chineses e ocidentais e pela com-

binação de estudos antigos e da nova era.

Além disso, em 1878, a “Escola de Cegueira” 

foi usada no “Kyoto Blindness Center”, sendo a 

primeira escola de educação de crianças com de-

ficiência que foi aberta no Japão em 1878. Apre-

sentando “Diagrama Aritmético”, “Insyusei Go-

jyuon” para crianças surdas. 

Sala de livros didáticos. O “livro didático”, foi 

o livro utilizado quando a escola primária do pro-

grama foi aberta em 1869, o recém-editado “City 

Act”, “a disciplina infantil para crianças no en-

sino fundamental” e o “livro nacional”, nascido 

em 1904. Introduz a história dos livros didáticos, 

como “os livros de tinta preta” usados   durante a 

ocupação dos Aliados em 1945.

Você também pode dar uma olhada nos manu-

ais de cada período, desde o início do período Meiji 

até o final do período Showa.

Civilização e educação escolar. Juntamente 

com o apelo à civilização, vários novos materiais 

e ferramentas de ensino foram desenvolvidos em 

Kyoto.

Em Kyoto, onde a primeira escola de física e 

química “Kyotosha secretariat” foi fundada em 

1870 no Japão, foram feitos esforços para promo-

ver o ensino de ciências e o Shimadzu Genzo de se-

CORREDOR

SALA DE EXPOSIÇÕES 

MAQUETES

SALA DE LIVROS DIDÁTICOS



366 | museus de escola pelo mundo museus de escola pelo mundo | 367  

gunda geração “bomba de vácuo”, desenvolvido 

por Genzo Shimadzu. Equipamentos para experi-

mentos científicos como “Kanki Denki” também 

foram incluídos na aula.

Além disso, nesse canto, há exposições do “ór-

gão com um castiçal” produzido no país, doado à 

escola por moradores locais e um piano importado 

que, na época, era muito caro.

Indústria tradicional e educação escolar. Sob 

a orientação do Ministério da Educação, que se 

apressou em modernizar absorvendo a cultura oci-

dental, mesmo na Prefeitura de Kyoto, foi ensina-

do um “método de pintura ocidental” para dese-

nhar formas e linhas com um lápis (na verdade, um 

pincel de pedra em uma placa de pedra). No entan-

to, em Kyoto, uma cidade industrial baseada na 

pintura japonesa, nos chama a atencao, um pro-

fessor de desenho usando um pincel, introduzindo 

o livro Shogaku Nihonga Haji- me, publicado em 

1893, e Livro de trabalho do aluno, no qual as obras 

de crianças da época Meiji a Taisho são escritas 

uma a uma.

Taisho/Early Showa Educação. A era de 

Taisho era a era da democracia primária no Ja-

pão, e o pensamento liberal também foi adotado 

na educação escolar, a educação individualizada e 

a educação criativa se tornaram predominantes, e 

cada escola primária estabeleceu sua própria polí-

tica educacional. 

Registros da biblioteca infantil, (antecesso-

ra da biblioteca da escola) e materiais para os ma-

nuais educacionais estabelecidos por cada escola, 

além de atividades de aula usando artigos de jor-

nal, experimentos na sala de aula, aritmética e ce-

nas de atividades escolares, como desenhar lições. 

Educação em tempo de guerra. Desde abril de 

1941, quando a Guerra do Pacífico começou, a es-

cola primária tornou-se uma escola nacional, e as 

crianças usavam treinamento de aeródromo e ser-

viço de mão de obra em fazendas, usando livros di-

dáticos com uma forte cor de guerra.

Além disso, desde as férias de primavera de 

março de 1945, as crianças acima da terceira série 

do ensino fundamental deixam seus pais e moram 

juntas em um dormitório, como um templo em um 

condado da província de Kyoto, para assistir às 

aulas em uma escola nacional. 

Apresenta-se o estado do treinamento em de-

fesa aérea com fotos do ataque aéreo em Mamachi 

na cidade de Kyoto, registros de retirada de crian-

ças em idade escolar, etc.

Educação pós-guerra. Em abril de 1947, um 

novo sistema de ensino obrigatório de 6,3 foi esta-

belecido, a escola nacional foi renomeada para es-

cola primária e a gestão escolar democrática e no-

vos planos de educação foram anunciados um após 

o outro. Além disso, uma escola secundária foi 

criada recentemente e a educação obrigatória de 

9 anos foi estabelecida. Foram introduzidos mate-

riais como a nova “Diretriz para estudo” e “Cons-

trução de uma nova escola secundária”, cenas de 

aula na escola experimental e uma cena de toda a 

festa matinal da escola, onde mais de 2700 crian-

ças se alinharam no pátio da escola nos anos 1955.

Ayumi do almoço escolar. O almoço escolar 

em Kyoto havia sido realizado em algumas esco-

las desde o início da era Showa, mas após a guerra, 

tornou-se difundido após o fornecimento de mer-

cadorias por Lara (Federação de Socorro da Ásia) 

e doações do UNICEF. Produziu grandes resulta-

dos na melhoria da desnutrição.

Apresentando a história do almoço escolar 

na cidade de Kyoto com uma tabela cronológi-

ca, você pode ver a transição do almoço escolar de 

1947 (Showa 22) para o presente com 6 amostras 

de menu.
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Prédio da escola de madeira moderna de Kyo-

to: Durante a era Meiji, o prédio da escola primá-

ria em Kyoto era um símbolo da área construída 

pelos moradores locais em competição.

A fim de aumentar o número de crianças (taxa 

de matrícula) e melhorar o ambiente educacional,  

expandiu-se o terreno da escola e também o prédio 

da escola foi renovado muitas vezes.

A entrada da antiga escola primária de Sei-

toku, localizada na entrada do museu, foi usada 

como salão principal em um templo na cidade de 

Joyo, província de Kyoto, de 1909 a 2006. 

 Foi realocado para sua localização atual em 

2007 (Você pode ver as telhas da velha escola na 

sala de exposições).

Além disso, há um prédio escolar que foi re-

alocado para uma escola primária na cidade de 

Sasayama na província de Hyogo, onde o antigo 

prédio da escola de madeira ainda é usado como 

prédio do templo, e o prédio da escola primária em 

estilo ocidental.

Exposição mensal de arte escolar. Desde outu-

bro de 2014, um novo espaço especial foi criado na 

sala de exposições permanentes. As obras de arte 

da escola na coleção são substituídas todos os me-

ses para exibição. 

Sala de Materiais Educacionais Kaichi (4ª Sala 

de Exposições no 2º andar). A escola primária de 

Kaichi realizou a cerimônia de abertura como Shi-

mogyo 11ª escola primária de programa no dia 11 

de junho de 1891. Depois disso, devido à diminui-

ção do número de crianças, a escola foi fechada 

em março de 1992 (integrada à Escola Primária 

Rakuo) e seu local e prédio escolar são, agora, uti-

lizados como museu da História da Escola da Ci-

dade de Kyoto.

Esta sala de exposições exibe os materiais dei-

xados para trás na Escola Primária Kaichi, a tran-

sição da abertura da escola primária do programa 

em Kyoto até o fechamento devido à integração, 

e o espírito da fundação da escola Meiji continua 

a sobreviver como uma tradição da educação de 

Kyoto. 

RUA LATERAL

Fonte: As informações que constam sobre este Museu fo-
ram retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e 
de informações disponíveis na rede digital. Considerando que 
a maioria das páginas eletrônicas está na língua própria de 
cada país, foi feita a versão em s de tradução. Assim sendo, 
é natural que alguns problemas ocorram ou que trechos não 
reflitam exatamente o que o texto original do Museu dese-
ja expressar.

<https://www.japanvisitor.com/japan-museums/school-
history>

 <https://artscape.jp/eng/mdb/1196140_18521.html>

<http://thedecoratedschool.blogspot.com/2011/03/ninomiya-
kinjiro-at-kyoto.html>

<https://www.japanvisitor.com/japan-museums/school-
history>

http://kyo-gakurehaku.jp/Default.htm
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Imagens do museu: 
 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 
 
 

 
 

Figura 2. Fachada (entrada) 



 

 
 

Figura 3. Portão de entrada 
 
 

 
 

Figura 4. Estátua de pedra de Kinjiro Ninomiya, personalidade da cultura 
japonesa do séc. XIX símbolo de dignidade, obediência e honestidade. Esse tipo de 

estátua era comum em escolas japonesas na primeira metade do séc XX.  



 

 
 

Figura 5. Acervo de livros didáticos 
 
 
 

 
 

Figura 6. Acervo fotográfico 
 



 
 

Figura 7. Vista posterior do prédio 
 
 

 
 

Figura 8. Sala de livros didáticos 
 



 
 

Figura 9. Maquetes 
 

 
Figura 10. Sala de exposições 



 
 

Figura 11. Corredor 
 
 
 

 
 

Figura 12. Exposição fotográfica 
 
 
 
 


