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 225 Scotland St,  

Glasgow G5 8QB, Reino Unido

 glasgowlife.org.uk/museums/venues/

scotland-street-school-museum

 https://www.facebook.com/

ScotlandStreetSchool.GlasgowMuseums

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Scotland Street School Museum é um museu 

de educação escolar em Glasgow, Escócia, no dis-

trito de Tradeston. Ele está localizado em uma an-

tiga escola construída por Charles Rennie Mackin-

tosh entre 1903 e 1906 para o Conselho Escolar de 

Glasgow. O edifício é uma das principais atrações 

arquitetônicas da cidade. Está localizado proxi-

mamente à estação de metrô Shields Road. Agora 

é um Museu imperdível para os fãs do mais céle-

bre arquiteto de Glasgow no início do século XX – 

Charles Rennie Mackintosh Mackintosh. 

Uma rosa estilizada que simboliza o amor vi-

rou uma das marcas do famoso arquiteto e de-

signer escocês Charles Rennie Mackintosh (1868- 

1928), um gênio do final do século 19 para o início 

do 20. Sua mulher, a artista plástica Margaret Mc-

Donald, foi uma figura feminista poderosa que 

ajudou as mulheres a fazer da arte uma profissão, 

havendo mais visibilidade para a figura feminina, 

cuja função, até então, era limitar-se aos afazeres 

do lar. Juntos, viraram um dos casais escoceses 

mais famosos da época. Margaret era chamada de 

Glasgow Girl. Os traços de Mackintosh na arquite-

tura, pintura e design foram influenciados pelo es-

tilo Art Nouveau (1890-1920), que ficou mais po-

pular na Europa. Também apaixonado pela arte 
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japonesa, Mackintosh usou, misturou e inovou 

com os dois elementos em suas criações. A influên-

cia japonesa fez com que Mackintosh adicionasse a 

natureza em seus traços e projetos, incrementados 

de desenhos de flores, folhas e uso da madeira. Ma-

ckintosh selou sua relação com a cidade de Glas-

gow com o projeto da Glasgow School of Art, uma 

das mais famosas do mundo. Em Glasgow, há um 

roteiro para conhecer as obras do mestre em mu-

seus, galerias, na Universidade de Glasgow, em ca-

sas de chá criadas em homenagem a ele.

Havendo muitos recursos embutidos nas pe-

dras e nas escadas do prédio, há algo para admi-

rar em cada esquina! Agora, como museu, conta a 

história de 100 anos da educação na Escócia do fi-

nal do século XIX ao final do século XX. Quando 

a Scotland Street School foi inaugurada, em 15 de 

agosto de 1906, os filhos de famílias que trabalha-

vam principalmente na construção e engenharia 

de navios no lado sul de Glasgow foram educados 

nela. Mackintosh baseou o design da escola no Cas-

telo Rowallan em Ayrshire e no Palácio Falkland. 

Durante a construção do prédio, Mackintosh, fre-

quentemente, brigava com o conselho escolar pelo 

design (o conselho queria um design menos caro). 

O custo total do edifício estava acima do orçamen-

to. O edifício apresenta um par de escadarias em 

torre de estilo baronial escocês. A escola, que tam-

bém atendia a Tradeston, foi projetada à matrícu-

la de 1.250 alunos. No entanto, na década de 1970, 

a área estava passando por decadência urbana e 

as matrículas da escola caíram para menos de 100 

alunos. A escola foi fechada em 1979.

Hoje em dia é um Museu que conta a história 

da educação na Escócia há mais de cem anos. O 

edifício é um exemplo maravilhoso do estilo arqui-

tetônico de Mackintosh e inclui uma sala Mackin-

tosh que contém os projetos do arquiteto. Maravi-

lhe-se com as impressionantes torres de vidro com 



chumbo, a magnífica sala de brocas de azulejos, a 

pedra trabalhada e seu domínio da interação da 

luz e do espaço. Você também encontrará salas de 

aula reconstruídas que contam a história da edu-

cação em Glasgow. Há salas dedicadas à apren-

dizagem no período vitoriano, durante a Segun-

da Guerra Mundial e nas décadas de 1950 e 1960, 

além da sala de culinária.

Descubra como foram os dias de escola no rei-

nado da rainha Vitória durante a Segunda Guerra 

Mundial e nas décadas de 1950 e 1960 nas salas de 

aula de época do Museu.

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.
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Figura  1.  Fachada do Scotland Street School Museum 

 

Figura 2. Sala de aula 



 

Figura  3. Sala de aula 

 

Figura 4. Exposição de objetos 



 

Figura 5. Sala de aula 

 

 

Figura 6. Exposição de objetos 



 

 

Figura 7. Sala expositiva 

 

 

Figura  8. Sala de aula 



 

Figura 9. Materiais escolares 

 

 

Figura 10. Materiais escolares 



 

Figura 11.  Livros didáticos 

 

 

Figura 12. Sala de aula 



 

Figura 13. Quadro negro 

 

 

 

Figura 14. Sino 



 

Figura 15. Papéis e materiais 

 

 

Figura 16. Exposição de aparelhos musicais 



 

Figura 17.  Objeto expositivo – Material didático. 

 

 

Figura 18. Armário de livros 



 

Figura 19. Sala de aula 

 

 

Figura 20. Aula expositiva 



 

Figura 21.  Sala de aula expositiva 

 

 

Figura 22.  Exposição de utensílios 



 

Figura  23. Boneco 

 

Figura  24.  Criança com chapéu de “burro” 



Figura 25. Sala do museu 

 

Figura 26 Exposição de móveis 



 

Figura 27 Chapéu de “burro” 

 

 

Figura 28.  Esculturas reproduzindo brincadeira de crianças 



 

Figura 29 . Escultura reproduzindo mãe e filho na entrada da escola. 

 

 

Figura 30.  Edifício Charles Rennie Mackintosh Com detalhes em “Art Nouveau”. 



 

Figura 31. Sala de aula 

 

 

Figura 32. Sala de aula 



 

 

Figura 33. Sala de aula 

 

 

Figura 34. Janelas do edifício com detalhes em vitrais 



 

Figura 35. Escada em ferro e vidro  

 

 

Figura 36. Sala de aula 



 

Figura 37. Edifício Charles Rennie Mackintosh 

 

 

Figura 38. Sala de aula 



 

Figura 39. Sala de aula 

 

 

Figura 40. Sala de aula 



 

Figura 41. Edifício Charles Rennie Mackintosh 

 


