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 11.000 Belgrade, Uzun Mirkova 14

 http://www.pedagoskimuzej.org.rs/

 https://www.facebook.com/

pedagoskimuzejbg/

 Não possui Instagram

 O Museu não possui tour virtual

ENTRADA DO MUSEU

 museu pedagógico de Belgrado  
Belgrado

O Museu Educacional é uma das instituições 

mais antigas desse tipo na Sérvia. Foi fundada em 

1896, por iniciativa da Associação de Professores 

Sérvios, e com o objetivo de coletar e preservar os 

meios de ensino e todos os outros materiais de va-

lor histórico para escolas e professores do ensino 

fundamental. Durante mais de um século de exis-

tência, várias dezenas de milhares de livros didá-

ticos, material didático, fotografias e documentos 

foram coletados para testemunhar sobre o tra-

balho das escolas sérvias desde o início do século 

XIX até os dias atuais. Nesse período, o Museu 

mudou de local várias vezes e, a partir de 1969, 

foi instalado no prédio da escola moderna de Bel-

grado (escola Real), construída por volta de 1840, 

uma antiga casa de Cvetko Rajović, o governador 

da cidade.

VISTA LATERAL

 BRINQUEDOS
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MINI QUADRO E SINO

MINIATURA E TINTEIRO

 museu pedagógico de Belgrado  
Belgrado

� história
Professor Dimitrije J. Putnikovic (1859-1910), 

escritor de livros didáticos, foi o primeiro geren-

te do Museu. A cerimônia de abertura foi realiza-

da no prédio da escola primária, perto da Catedral 

Ortodoxa, em 24 de novembro de 1896 (antigo ca-

lendário Júlio), no dia do nascimento de Jovan 

Gavrilovic. No início do século XX, eles coletaram 

materiais importantes para a história da educação 

e do ensino sérvio. Infelizmente, durante a Primei-

ra Guerra Mundial, o Museu foi destruído.

Após a Guerra, o Museu foi reconstruído em 

1925. No prédio da Casa dos Professores, em três 

grandes salas, eles abriram exposições com obje-

tos, que foram classificados de acordo com o tópi-

co. Seus visitantes, alunos e professores puderam 

ver as coleções de insetos, preparações zoológicas, 

pinturas, desenhos, cartas e aparelhos para o ensi-

no de ciências, regras de slides, trabalhos dos alu-

nos e mapas de relevo.

Na Segunda Guerra Mundial, o Museu foi des-

truído novamente. Após a guerra, em 1947, o Mu-

seu foi reconstruído e foi localizado dentro da esco-

la primária St. Sava. A Assembleia Municipal de 

Belgrado destinou muitos recursos para este tra-

balho, e hoje eles ainda possibilitam a manutenção 

e existência do Museu.

O novo conceito de trabalho e organização do 

Museu começa a ser exercido após 1960, quando 

o Museu da Escola muda seu nome para Museu 

Educacional. Suas obras estão divididas em vários 

setores e as coleções do Museu ficam mais ricas. O 

Museu estabeleceu relações com instituições simi-

lares em Zagreb e Ljubljana e, juntas, publicam a 

Coleção para a História da Escola e da Educação. 

O Museu foi transferido para um edifício chamado 

Realka (escola Real) e foi inaugurada uma exposi-

ção permanente denominada Dez séculos da escola 

ÁBACO

GLOBO
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sérvia, em 1975. As condições de trabalho se tor-

nam muito melhores e o Museu começou a se tor-

nar uma instituição cultural moderna.

Atualmente, o Museu coleta os objetos e do-

cumentos relacionados à história da educação e 

pedagogia na Sérvia. Apresentam o resultado de 

pesquisas em exposições permanentes e ocasio-

nais, além de catálogos e publicações. Além disso, 

organizam palestras, seminários, oficinas e outras 

formas de eventos culturais e educacionais. Em 

primeiro lugar, na exposição permanente, os visi-

tantes podem ver objetos e documentos originais, 

fotografias e livros relacionados à história das es-

colas na Sérvia, do século XIX ao final do sécu-

lo XX.

O Museu Educacional cuida de mais de 50 mil 

objetos, livros, fotografias, material didático, do-

cumentos e outros materiais, o que representa um 

tesouro de informações sobre o desenvolvimento 

da escolaridade e educação na Sérvia. Esses mate-

riais são classificados em poucas coleções: Coleção 

de livros didáticos e literatura pedagógica, Coleção 

de material escolar e material didático, Coleção de 

documentação e centro de mídia escolar e Coleção 

de materiais e documentações de arquivo. A ati-

vidade editorial do Museu também deve ser men-

cionada. A edição inclui publicações que tratam 

do desenvolvimento da escolaridade na Sérvia por 

um período de até dez séculos.

� exposição permanente
A exposição permanente, aberta ao público 

em 7 de dezembro de 2007, é a única do gênero 

na Sérvia. Qual o seu rico material de exibição – 

documentos, fotos, livros didáticos, modelos, fer-

ramentas de aprendizado, várias obras de alunos 

e professores, ajuda a fornecer uma imagem com-

pleta do desenvolvimento da escola sérvia desde 

os tempos medievais até o ano de 1991. O objeti-

TINTEIRO

 CARIMBO

EXPOSIÇÃO PERMANENTE - A ESCOLARIDADE E EDUCAÇÃO
ENTRE OS SÉRVIOS DO SÉCULO XII AO XIX

LÂMPADA
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vo da exposição permanente é familiarizar o públi-

co mais amplo , especialmente crianças do ensino 

fundamental, com algumas das primeiras orienta-

ções educacionais e apresentam seu valor pedagó-

gico e significado para o campo educacional e cul-

tural da Sérvia.

� coleção
A coleção de livros didáticos e literatura pe-

dagógica é uma das coleções mais ricas do Museu. 

Existem milhares de livros de todas as áreas de en-

sino e para todos os níveis educacionais, como os 

trabalhos no campo da pedagogia e métodos de en-

sino, periódicos pedagógicos, coleção de leis, códi-

gos e outros regulamentos em matéria de educa-

ção, relatórios e gráficos comemorativos da escola. 

Existem os primeiros livros sérvios para educação 

primária, secundária e universitária, os livros de 

aritmética, cálculo, matemática, história, geogra-

fia como: Melentije Smotricki, Slovenska gramati-

ka (Slavic Grammer), 1755; Atanasije Nikolic, Ál-

gebra, 1839; Vojislav Bakic, Nauka o vaspitanju 

(A Ciência da Educação), 1878, etc.

Na coleção de equipamentos escolares e mate-

rial didático de todos os campos de ensino, também 

são coletados os acessórios para prédios, selos e si-

nos escolares, livros didáticos, conselhos escolares e 

material didático de todas as áreas de ensino. A co-

leção de obras de arte para crianças consiste em um 

número importante de desenhos para crianças des-

de meados do século XIX até os dias atuais.

A coleção de documentação escolar e centro de 

mídia contém coleções de documentos de todas as 

áreas da educação em todos os níveis. Além disso, 

existem milhares de fotografias de alunos, profes-

sores, organizações e casas de estudantes, edifícios 

escolares, etc. A fotografia mais antiga da coleção 

até hoje é de 1865.

A coleção de materiais e documentação de ar-

quivo, amostras escritas de planos e programas 

educacionais, regulamentos da escola, documen-

tação da escola, certificados e diplomas, relató-

rios de nomeação, convites para apresentações es-

colares e outro material de arquivo relacionado à 

história das escolas e serviços sérvios. Os fundos 

– legados de eminentes pedagogos e outros traba-

lhadores da educação cujas vidas e trabalhos es-

tavam ligados ao sistema escolar sérvio aparecem 

como uma parte especial dos materiais do Museu. 

Esses fundos são divididos em segmentos que con-

sistem nos seguintes itens: diplomas finais, relató-

rios de nomeação, documentos oficiais e outro ma-

terial de arquivo referente a promoções, prêmios 

e medalhas, amostras escritas de livros didáticos 

e outros trabalhos escritos, transcrições oficiais e 

pessoais, bem como fotografias de períodos de sua 

vida e obra.

RECONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DO FINAL DO SÉC. XIX

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

-9737crop/> 
<https://sr.wikipedia.org/wiki/Зграда_Реалке_у_Београду> 
<https://www.turistickiklub.com/sadrzaj/pedagoski-muzej>
Fonte:<http://www.pedagoskimuzej.org.rs/en/img-9737crop/>
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Figura 1. Fachada (entrada) 

 

 
 

Figura 2. Fachada (outra parte) 



 
 

Figura 3. Fachada (vista lateral) 

 

 
 

Figura 4. Ábaco 

 



 
 

Figura 5. Tinteiro 

 

 
 

Figura 6. Lâmpada 



 
 

Figura 7. Miniatura de sala de aula 

 

 
 

Figura 8. Globo 



 
 

Figura 9. Miniatura e tinteiro 

 

 
 

Figura 10. Mini quadro e sino 



 
 

Figura 11. Brinquedos 

 

 
 

Figura 12. Carimbo 



 
 

Figura 13. Mapa da exposição permanente 

 

 
 

Figura 14. Exposição permanente - história do museu 



 
 

Figura 15. Exposição permanente - O desenvolvimento das letras 

 

 
 

Figura 16. Exposição permanente - A escolaridade e educação entre os sérvios do século XII ao XIX 



 
 

Figura 17. Exposição permanente - A escolaridade e educação entre os sérvios do século XII ao XIX 

 

 
 

Figura 18. Exposição permanente - A escolaridade e educação entre os sérvios do século XII ao XIX 



 
 

Figura 19. Exposição permanente - A escolaridade e educação entre os sérvios do século XII ao XIX 

 

 
 

Figura 20. Exposição permanente - A escolaridade e educação entre os sérvios no século XIX e início do 

século XX 



 
 

Figura 21. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 22. Exposição permanente 



 
 

Figura 23. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 24. Exposição permanente 



 
 

Figura 25. Exposição permanente 

 

 
 

Figura 26. Sala de exposição temporária - foto da exposição "Física na sala de aula" 



 
 

Figura 27. Reconstrução de uma sala de aula do final do séc. XIX 


