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 O Museu não possui tour virtual

O Museu da Escola e o Centro de Cultura Esco-

lar são apoiados pela Mühlebach School Museum 

Foundation. A entidade organiza regularmen-

te eventos sobre o assunto, oferece cursos de trei-

namento adicionais, é membro da Associação de 

Museus e Coleções Suíços de História da Escola e 

da Infância; mantém contato com instituições na-

cionais e internacionais comparáveis, fornece uma 

extensa coleção para fins científicos e uma seleção 

de objetos para o ensino. Publica escritos e artigos 

sobre tópicos selecionados e participa de projetos 

com outros museus e instituições (universidades 

de formação de professores). O Museu da Escola 

agora tem mais de 340 membros individuais. Nu-

merosas comunidades e empresas escolares se re-

gistraram como membros coletivos. A fundação 

foi criada em 1999 e o museu da escola foi inaugu-

rado em agosto de 2002.

O Museu da Escola em Amriswil é um museu 

nacional de história da escola e de aspectos da cul-
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tura escolar suíça. A coleção concentra-se princi-

palmente em objetos do Cantão de Thurgau. Com 

a sua inserção no conceito cultural cantonal (de vá-

rias regiões/subdivisões da Suíça) e a categorização 

da preservação do monumento como um “edifício 

que vale a pena preservar”, o Museu Escola se con-

solidou no meio escolar e na história do cotidiano.

O Museu enfatiza o acesso aos tópicos de his-

tória escolar e história cultural por meio de sua di-

versificada gama de salas. Ao mesmo tempo, foi 

criado um local de encontro. É muito importante 

transmitir aspectos da história escolar no contexto 

da formação de professores. No campo da pesqui-

sa, o Museu quer atender aos requisitos científicos.

�� A coleção
O Museu da Escola Mühlebach, em Amriswil, 

inaugurado em 2002, possui uma coleção extensa 

e em constante crescimento. Representa a história 

de 200 anos da escola primária de Thurgau.

O prédio da escola, construído em 1846 já é 

uma exposição permanente. Além disso, três re-

levantes exposições temáticas foram executadas 

quase que exclusivamente com os próprios recur-

sos do museu. A coleção já inclui objetos suficien-

tes para documentar outras áreas da história da 

escola de Thurgau. O acervo está sendo cada vez 

mais utilizado para pesquisas: estudantes do PH 

Thurgau, por exemplo, criaram trabalhos de con-

clusão em cooperação com o Museu da Escola, e 

uma tese de mestrado sobre livros aritméticos de 

Thurgau foi recentemente escrita. Um projeto im-

portante foi a publicação do livro Schlüsselherz 

und Stiefelknecht, em colaboração com o ZHdK em 

Zurique e o Zürcher Lehrmittelverlag. Trata-se de 

um livro sobre a história do trabalho, cuja pesqui-

sa foi realizada quase unicamente com objetos do 

Museu da Escola.

EXIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE 2001 A 2006

EXIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE 2001 A 2006

SALA DE AULA

MURAIS ESCOLARES DE EXPOSIÇÕES ESPECIAIS 2009
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�� exposições
A exposição é complementada pela antiga sala 

de aula do primeiro andar onde a história da escola 

pode ser vivenciada. O espaço transmite a atmos-

fera da década de 1920 fiel ao original e convida 

você a ficar. Nesta sala estão previstas atividades 

pedagógicas do museu, especialmente para grupos. 

O lema aqui é: “redescubra a escola antiga”. Esto-

jos de tipos, canetas, lousas ou réguas de cálculo, 

por exemplo, são usados neste espaço de ação.

Uma questão de opinião – a imagem na esco-

la (exposição temporária de 2012 a 2018). As ima-

gens se tornaram indispensáveis nas aulas, mesmo 

que a palavra e o texto continuem dominando. Na 

história da educação, os professores nem sempre 

concordavam sobre o uso educacional das figuras. 

Alguns ainda as elogiam como valiosas ajudas vi-

suais, enquanto outros alertam contra o perigo 

de distorção da realidade e até manipulação. Eles 

preferem que os alunos experimentem, sintam e 

vivenciem o mundo a explicá-lo por meio de fotos. 

A exposição faz um passeio pela história da produ-

ção de imagens, pelo desenvolvimento da projeção 

de imagens e, principalmente, pelo uso de imagens 

na escola. Acima de tudo, ela quer aprofundar a 

discussão iniciada pelos educadores sobre o valor 

educacional da imagem e estimular o pensamen-

to crítico.

Todo começo é difícil – ABC e 1x1 (exposição 

temporária de 2006 a 2012). As principais disci-

plinas de leitura, escrita e aritmética estavam no 

centro da exposição aberta em agosto de 2006. Os 

visitantes embarcaram em uma jornada no tem-

po. Alguns capítulos selecionados dos 200 anos de 

desenvolvimento da escola primária mostraram os 

“inícios difíceis” da escola. O que faríamos sem le-

tras e números? Quando uma criança está pronta 

para a escola? Como a escola do livro se transfor- EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 2012-2018

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DE 2006 A 2012

EXPOSIÇÃO ESPECIAL PRESÉPIOS DE NATAL 2010

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 2012-2018
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mou em uma escola primária estadual? Que mun-

dos se abrem às crianças após seu primeiro encon-

tro com o alfabeto?

O que as crianças de 14 anos fazem no teste 

do PISA? Como as crianças aprendem a lidar com 

números e suas operações complexas em aritméti-

ca? A história da escola foi apresentada de várias 

maneiras, usando as mais recentes ajudas técnicas 

criadas pelo chefe da coleção, Dr. Alfons Bieger e 

sua equipe. Um pequeno folheto da exposição con-

duzia visitantes individuais pelas salas e tópicos 

individuais.

Exposição especial – Presépios de Natal 2010. 

Em dezembro de 2010, a exposição especial da co-

leção de presépios Brighit Stahel ocorreu no mu-

seu da escola. A mãe de Brighit, Nelly Stahel 

(1907-1981), construiu a coleção. Compreende cer-

ca de 150 presépios muito diferentes da Europa, 

África, América do Sul e Ásia. As diversas e, às ve-

zes, muito idiossincráticas representações do nas-

cimento de Cristo mostraram, de forma impres-

sionante, quão diferentes são as culturas cada vez 

que esta apresentava a história do Natal.

Murais escolares de exposições especiais 2009. 

Como parte do 175º aniversário da escola primária 

de Thurgau, o museu da escola exibiu murais nas 

salas do PH Thurgau em Kreuzlingen.

“Tatort Schule” (exibição temporária de 2001 

a 2006). A primeira exposição do museu da escola 

foi exibida de 2002 a 2006. A ênfase foi colocada 

nas décadas de 1920 e 1930. O início da escola in-

dividualizada e o princípio pedagógico da reforma 

da escola de trabalho foram documentados nas sa-

las de experiências individuais.

A exposição no térreo, em um dos ex-aparta-

mentos dos professores, levou a uma jornada de 

aprendizado além da leitura e da escrita. Quem 

não se lembra de sua primeira viagem escolar, a 

primeira tentativa de fazer em crochê um pegador 

de panela, os primeiros trabalhos de planejamen-

to? Por que essa experiência é mais impressionan-

te do que muitas horas passadas lendo, calculando 

e escrevendo na escola?

Experimentar, apreender, compreender, me-

dir. Medir e ser medido foram as etapas da ex-

posição temporária. Uma visão mais profunda 

das décadas de 1920 e 1930 foi oferecida. Embo-

ra a escola tenha sido fundada nos séculos 18 e 19, 

ela continuou a se desenvolver no início do século 

XX. Por volta de 1900, como parte da chamada 

pedagogia da reforma, escolas Tat em vez de es-

colas de livros eram necessárias em muitos países 

europeus. Educação artística, escola de trabalho, 

movimento juvenil, em suma, reforma da vida fo-

ram as palavras-chave.

As informações que constam sobre este Museu foram retira-
das das páginas eletrônicas do próprio Museu e de informa-
ções disponíveis na rede digital. Considerando que a maioria 
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.
Schulmuseum. Disponível em <https://www.schulmuseum.ch/
angebot/fuehrung-gruppen/> Acesso em 11.05.2020. 

Schulmuseum Mühlebach. Facebook. Disponível em <ht-
tps://www.facebook.com/Schulmuseum.ch/> Acesso em 
11.05.2020. 

@schulmuseum. Instagram. Disponível em <https://www.ins-
tagram.com/schulmuseum/> Acesso em 11.04.2020.
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Figura 1. Fachada do museu 
 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula 



 

 
 

Figura 3. Parte da exposição 
 

 
 

 
 

Figura 4. Piano 



 

 
 

Figura 5. Jardim do museu 
 
 

 
 

Figura 6. Régua gigante - Instalação artística 
 



 

 
 

Figura 7. Exposição temporária de 2012 
 
 
 

 
 

Figura 8. Maquetes em papel - Exposição temporário 2012-2018 
 



 

 
 

Figura 9. Exposição temporária 2012-2018 
 
 

 

 
 

Figura 10. Exposição temporária 2012-2018 
 



 

 
 

Figura 11. Exposição temporária 2012-2018 
 
 

 
 

Figura 12. Exposição temporária 2012-2018 
 



 

 
 

Figura 13. Exposição temporária de 2006 a 2012 
 
 

 

 
 

Figura 14. Exposição temporária de 2006 a 2012 
 



 

 
 

Figura 15. Exposição temporária de 2006 a 2012 
 
 

 

 
 

Figura 16. Exposição temporária de 2006 a 2012 
 



 

 
 

Figura 17. Exposição especial Presépios de Natal 2010 
 
 

 
 

Figura 18. Exposição especial Presépios de Natal 2010 



 

 
 

Figura 19. Exposição especial Presépios de Natal 2010 
 
 

 
 

Figura 20. Exposição especial Presépios de Natal 2010 



 

 
 

Figura 21. Murais escolares de exposições especiais 2009 
 
 

 
 

Figura 22. Murais escolares de exposições especiais 2009 



 

 
 

Figura 23. Murais escolares de exposições especiais 2009 
 
 

 
 

Figura 24. Escola de cena de crime (exibição temporária de 2001 a 2006) 
 



 

 
 

Figura 25. Escola de cena de crime (exibição temporária de 2001 a 2006) 
 
 
 

 
 

Figura 26. Escola de cena de crime (exibição temporária de 2001 a 2006) 
 
 
 

 


