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 British schools museum  
Inglaterra, Hertfordshire, Hitchin

 41/42 Queen Street Hitchin SG4 9TS

 admin@britishschoolsmuseum.org.uk 

 https://britishschoolsmuseum.org.uk/

 https://www.facebook.com/

BritishSchoolsMuseum

 https://www.instagram.com/

britishschoolsmuseum

 https://twitter.com/B_S_Museum

 O Museu não possui tour virtual

Hitchin ocupa um lugar único na história da 

educação, pois possui a última sala de aula Mo-

nitorial (sala para monitores, os alunos mais bri-

lhantes) criada para esta finalidade. O prédio lis-

tado como grau II1 foi inaugurado em 1837, mas 

a escola foi fundada em 1810, 80 anos antes de o 

governo finalmente fornecer o ensino fundamental 

gratuito para todos.

�� Sobre JoSeph LancaSter
Joseph Lancaster nasceu como décimo filho de 

uma família da classe trabalhadora no sul de Lon-

dres em 1778. Apesar de ter apenas uma educação 

não aprimorada, desigual em sua evolução, ele de-

sencadeou uma revolução na educação que trou-

xe a escolaridade ao alcance de milhões de crian-

ças em todo o mundo (veja o vídeo introdutório no 

site do Museu).

Hoje tomamos a educação como garantida, 

mas nos dias de Joseph as coisas eram muito di-

ferentes. Aqui estão apenas algumas das coisas em 

que Lancaster acreditava:

• todas as crianças têm potencial que pode ser li-

berado por meio da educação;

• as crianças devem ser recompensadas e moti-

vadas na escola, não espancadas;

• a escola deve ser gratuita;

• as crianças devem receber comida na escola;

• os professores devem ser adequadamente trei-

nados, pagos e respeitados.

Muitas pessoas discordaram dele e por isto ele 

enfrentou muita oposição mas, pela força de sua 

1 Lancaster projetou uma maneira específica de ensinar gran-
de número de crianças. Foi chamado de Sistema Monitorial. 
Os monitores eram as crianças mais brilhantes de cada 'grupo 
do ano', que seriam treinadas pelo professor para oferecer li-
ções simples aos colegas. Dessa maneira, um professor pode 
estudar centenas de crianças em uma sala.

FACHADA DO MUSEU

ANTIGA SALA MONITORIAL
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visão e energia, mudou o mundo e ficou conhecido 

como o Amigo da Criança Pobre.

Lancaster projetou uma maneira específica de 

ensinar para um grande número de crianças. Foi 

chamado de Sistema Monitorial. Os monitores 

eram as crianças mais brilhantes de cada ‘grupo 

do ano’, que seriam treinadas pelo professor para 

oferecer lições simples aos colegas. Dessa manei-

ra, um professor pode receber centenas de crianças 

em uma sala.

Recursos. Como instituição de caridade regis-

trada e Museu independente, conta com a capta-

ção de recursos por meio de eventos, patrocínios e 

doações.

Atividades. O Museu oferece, além de exposi-

ções temporárias, palestras e diversas coleções de 

objetos de época. Dispõe, ainda, de diversos tipos 

de programas escolares e atividades de extensão.

Os programas escolares, com suas sessões edu-

cacionais práticas, tem o intuito de apoiar e am-

pliar o conhecimento, as habilidades e objetivos 

do currículo para crianças e estudantes de todas as 

idades, desde o primeiro ano até os universitários.

Por meio de dramatizações, aulas de manuseio 

de objetos e demonstração, crianças e alunos têm 

a oportunidade de explorar e descobrir como te-

ria sido a vida e a educação em diferentes épocas 

do passado.

�� the britiSh SchooLS MuSeuM 
O British Schools Museum é um museu educa-

cional baseado em edifícios escolares eduardianos 

e vitorianos originais em Hitchin em Hertfordshi-

re, Inglaterra. O complexo do Museu é constituído 

por prédios escolares listados na categoria II, que 

abrigam escolas de bebês, meninas e meninos, além 

de casas para mestres e mestras. Inclui uma sala 

de aula monitorada, baseada nas teorias educacio-

CRIANÇAS TENDO UMA LIÇÃO VITORIANA NO MUSEU

SALA MONITORIAL DO MUSEU

SALA MONITORIAL DO MUSEU

SALA MONITORIAL DO MUSEU
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nais de Joseph Lancaster para 300 meninos, que 

foi inaugurada em 1837 e uma rara sala de galerias, 

datada de 1853.

�� hiStória da eScoLa
A primeira escola no local era uma sala de aula 

para 200 meninos e 100 meninas. Foi fundada em 

1810 pelo advogado local William Wilshere em 

um malthouse (local onde se convertia cevada em 

malte para cerveja) abandonado. Essa sala de aula 

foi a primeira escola de monitoramento para os fi-

lhos dos pobres em Hertfordshire. O ensino foi ba-

seado nos métodos de ensino monitorial de Joseph 

Lancaster. Ele desenvolveu um sistema no qual 

um grande número de estudiosos mais jovens po-

deria ser ensinado por estudiosos mais velhos sob 

a supervisão do mestre (para meninos) ou de mes-

tras (para meninas). Esse método continuou até o 

Código Revisto de 1862, que introduziu o méto-

do de ensino do professor-aluno. O sistema moni-

torial foi alterado, pois era consenso geral que ter 

filhos ensinando outras crianças, quando elas não 

eram bem-educadas, mostrou-se problemático. 

O método do professor-aluno (monitorial) envol-

veu um aluno mais velho, recebendo treinamen-

to e sendo pago para ensinar. O governo esperava 

que isso aumentasse o número de professores no 

futuro, usando um sistema que pudesse ser descri-

to como um aprendizado no ensino.

A escola cresceu de forma constante e a tal 

ponto que, em 1837, foi construída uma nova sala 

de aula que podia acomodar 300 meninos. Isso foi 

concluído em 1838, e a escola original no casarão 

convertido incluía uma escola infantil e também a 

escola das meninas. O inspetor de escolas HM Mat-

thew Arnold visitou a escola em 1852 e reforçou 

a recomendação do inspetor JD Morrell, de 1849, 

de que a escola dos meninos se beneficiaria de uma 

nova sala de aula. Uma nova sala de aula da Gale-

ria para 110 alunos foi concluída em 1854.

Em 1857, foi decidido pelo Conselho de Admi-

nistração da Escola reconstruir completamente a 

Escola de Meninas e Bebês. O novo edifício foi con-

cluído em 1858, juntamente com casas adjacentes 

para o mestre e esposa. Quando Matthew Arnold 

fez uma visita de retorno à escola em 1867, relatou 

que os novos edifícios eram “excelentes”.

Em 1904, eram necessárias salas de aula adi-

cionais, devido ao crescente número de alunos, as 

quais foram construídas em 1905, mas em 1929 a 

escola se tornou muito pequena (e bastante desgas-

tada!). Assim, as escolas de meninos e meninas fo-

ram transferidas para a nova Escola de Wilshere 

Dacre na cidade. A Escola de Crianças continuou 

nos edifícios originais, mas devido ao número de 

abandonos (alunos que tiveram que abandonar a 

escola), pois foram enviados para Hitchin no iní-

cio da Segunda Guerra Mundial, a escola voltou a 

ser uma Escola de Crianças Mistas Júnior em 1940. 

Essa escola continuou no local até 1969 quando fe-

chou, mas os prédios foram ocupados pelo North 

Hertfordshire College como o Queen Street Activities 

Center.

�� anoS recenteS
Os edifícios foram listados como Grade II em 

1975 por sua importância como local da arquitetu-

ra histórica da escola. Jill Gray, historiadora edu-

cacional local, abriu um pequeno museu em uma 

das salas de aula eduardianas. Em julho de 1990, 

o North Herts College deixou o local e o Conselho 

do Condado de Hertfordshire e colocou os edifícios 

à venda. O Hitchin British Schools Trust foi for-

mado e, em 1994, conseguiu adquirir os prédios. O 

Trust, principalmente por meio dos esforços de vo-

luntários, restaurou as salas de aula para refletir 

sua condição original e o trabalho continua a me-

lhorá-las. O Museu é visitado por adultos e grupos 
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COLEÇÃO "SENDO PUNIDO"

OBJETOS DE SALA DE AULA

OBJETOS DE SALA DE AULA

CRIANÇA COM "CHAPÉU DE BURRO"

de crianças de todo o país que estiverem interessa-

dos em ver como seus ancestrais foram ensinados.

A BBC filmou cenas da série de televisão in-

fantil de 2010 , chamada “Just William’ at Hi-

tchin British Schools”. disponível em <https://

www.hertsmemories.org.uk/content/herts-history/

towns-and-villages/hitchin/the-bbc-just-william-

-at-hitchin-british-schools>.

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, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.
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Figura 1. Foto fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Programa “a vida de um evacuado” 



 
 

Figura 3. Programa “Lição para evacuados da segunda guerra mundial” 

 

 
 

Figura 4. Oficina de brinquedos, brincadeiras e design 



 
 

Figura 5. Programa “pessoas e lugares” 

 

 
 

Figura 6. Dramatização na sala monitorial de 1840 



 
 

Figura 7. Objetos de época 

 

 
 

Figura 8. Atividades com residentes de Casas de Assistência Residencial locais 



 
 

Figura 9. Exposição vitoriana em eventos locais 

 

 
 

Figura 10. Exposição de objetos Vitorianos 

 



 
 

Figura 11. Coleção preparando lições 

 

 
 

Figura 12. Coleção preparando lições 

 

 
 

Figura 13. Coleção preparando lições 



 
 

Figura 14. Coleção aprendendo 

 

 
 

Figura 15. Coleção aprendendo 

 

 
 

Figura 16. Coleção aprendendo 



 
 

Figura 17. Coleção aprendendo 

 

 
 

Figura 18. Coleção aprendendo 

 

 
 

Figura 19. Coleção aprendendo 



 
 

Figura 20. Coleção sendo premiado 

 

 
 

Figura 21. Coleção sendo premiado 

 

 
 

Figura 22. Coleção sendo premiado 



 
 

Figura 23. Coleção sendo premiado 

 

 
 

Figura 24. Coleção sendo punido 

 

 
 

Figura 25. Coleção sendo punido 



 
 

Figura 26. Coleção brincando 

 

 
 

Figura 27. Coleção jogando 

 

 
 

Figura 28. Coleção jogando 



 
 

Figura 29. Coleção jogando 

 

 
 

Figura 30. Coleção trabalhando 

 

 
 

Figura 31. Coleção socializar 



 
 

Figura 32. Coleção socializando 

 

 
 

Figura 33. Coleção socializando 

 

 
 

Figura 34. Coleção socializando 



 
 

Figura 35. Coleção crescendo 

 

 
 

Figura 36. Coleção crescendo 



 
 

Figura 37. Distintivos prateados ornamentados com os quais os monitores época eram recompensados 

(Imagem cortesia de Brunel University London Archives) 

 

 

 
 

Figura 38. Antiga sala monitorial_desenho 



 
 

Figura 39. Sala monitorial do museu 
 

 
 

Figura 40. Sala monitorial do museu 



 
 

Figura 41. Sala monitorial do museu 
 

 
 

Figura 42. Sala de aula vitoriana 



 
 

Figura 43. Crianças tendo uma lição Vitoriana no museu 

 

 
 

Figura 44. Dramatização de aula vitoriana no museu 



 
 

Figura 45. Criança tendo lição vitoriana no museu 

 

 
 

Figura 46. Visitantes no museu 



 
 

Figura 47. Atividades culturais no museu 

 

 
 

Figura 48. Concerto musical no museu 



 
 

Figura 49. 1930s Classroom, British Schools Museum, Hitchin 

 

 
 

Figura 50. Sala de aula 



 
 

Figura 51. 1950s Classroom, British Schools Museum, Hitchin 

 

 
 

Figura 52. Criança chapéu burro 



 
 

Figura 53. Exibição de livros e brinquedos infantis 

 

 
 

Figura 54. Criança em atividade no museu 



 
 

Figura 55. Crianças em atividades no museu 

 

 
 

Figura 56. Objetos de sala de aula 



 
 

Figura 57. Crianças manipulando objetos 

 

 
 

Figura 58. Objetos de sala de aula 



 
 

Figura 59. Programa “Sociologia” 

 

 
 

Figura 60. Coleção do museu 
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 the ragged school museum  
Inglaterra, Londres

 Ragged School Museum 46-50 Copperfield 

Road Londres E3 4RR Reino Unido 

 schools@raggedschoolmuseum.org.uk 

 http://www.raggedschoolmuseum.org.uk

 https://www.facebook.com/

RaggedSchoolMuseum

 https://www.instagram.com/

raggedschoolmuseum/channel/

 @RaggedSchool

 O Museu não possui tour virtual

O Ragged School Museum está alojado em um 

grupo de três edifícios ao lado de um canal, o cha-

mado Canal do Regente. 

Quando Thomas Barnardo chegou a Londres 

em 1866, vindo de sua cidade natal, Dublin, com a 

intenção de se tornar médico e depois missionário 

na China, ele foi confrontado por uma cidade onde 

as doenças eram abundantes, a pobreza e a super-

lotação eram endêmicas, e as oportunidades edu-

cacionais para os pobres, inexistentes. Ele assistiu 

impotente quando uma epidemia de cólera varreu 

o East End, deixando mais de 3 mil londrinos mor-

tos e muitos destituídos.

Ele desistiu de seu treinamento médico para 

prosseguir com seu trabalho missionário local e, 

em 1867, abriu sua primeira escola “de ensino não 

formal” ou “não regular” ou “livre”, onde as crian-

ças podiam obter uma educação básica gratuita.

Dez anos depois, a Escola Livre Copperfield 

Road, de Barnardo, abriu suas portas para as 

crianças e, nos trinta e um anos seguintes, educou 

dezenas de milhares delas. Fechou em 1908, altu-

ra em que escolas públicas suficientes haviam sido 

abertas na área para atender às necessidades das 

famílias locais.

FACHADA DO MUSEU FUNDOS DO MUSEU

THOMAS BARNARDO
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Os prédios, originalmente armazéns de merca-

dorias transportadas ao longo do canal, passaram 

por diversos usos industriais até que, no início dos 

anos 1980, foram ameaçados de demolição. Foi en-

tão que um grupo de pessoas se uniu para salvá-los 

e recuperar sua herança única. O Ragged School 

Museum Trust foi criado e o Museu foi inaugura-

do em 1990.

Ele foi fundado para tornar acessível a todos 

a história das Escolas Ragged e a história social 

mais ampla do Victorian East End. Dentro dos 

edifícios originais, foi criada uma autêntica sala 

de aula vitoriana, onde a cada ano cerca de 16 

mil crianças experimentam uma lição escolar, tal 

como teria sido ensinada há mais de 100 anos.

Também foi recriada uma cozinha em esti-

lo vitoriano do East End de 1900, demonstrando 

como seria a vida em uma casa simples de um cô-

modo, sem eletricidade ou água corrente à época.

O Museu possui várias áreas da galeria exibin-

do sua própria coleção de objetos históricos, todos 

projetados para uma inspeção prática. Este é um 

Museu onde você pode sentar nas carteiras esco-

lares, tomar o chamado banho de caneca de lata, 

que acabava sendo a única alternativa para man-

ter o corpo limpo. Na verdade essa ideia é bem an-

tiga. Na Antiguidade, a ausência de redes encana-

das e esgotos era suprida com a utilização de copos 

e bacias que permitiam a realização do banho. Ge-

ralmente, as pessoas se sentavam em uma cadeira 

enquanto despejavam pequenas porções de água 

nos lugares a serem higienizados. Neste Museu 

você pode experimentar como era a vida dos po-

bres vitorianos do East End de Londres.

REFEITÓRIO

SALA DE AULA 

REPRODUÇÃO DE SALA DE AULA VICTORIANA

CRIANÇAS DA ÉPOCA 
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�� a SaLa de auLa vitoriana
No coração do Ragged School Museum está a 

sala de aula única, onde a cada ano cerca de 16 mil 

crianças passam a experimentar um vislumbre da 

vida vitoriana. A sala foi recriada em uma das sa-

las de aula originais do Dr. Barnardo, restaurada 

como era na década de 1870, quando o grande re-

formador social, recém-chegado de Dublin, esta-

beleceu sua escola gratuita para crianças pobres 

no East End de Londres.

A sala de aula está equipada com carteiras es-

colares autênticas e bem usadas, quadros e giz, 

lousas e cavaletes e até chapéus de burro.

Além da sala de aula, reconstruíram uma cozi-

nha doméstica completa, tal como seria no ano de 

1900, com utensílios e artefatos pra os visitantes.

Ambos os quartos são utilizados diariamen-

te para fornecer às crianças de hoje uma visão da 

vida de seus tataravós. A sala de aula também é 

ACERVO

RAGGED SCHOOL MUSEUM, COZINHA VICTORIANA

RAGGED SCHOOL MUSEUM, SALA DE AULA VICTORIANA

FOTO DAS CRIANÇAS À EPOCA
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CRIANÇA USANDO "CHAPÉU DE BURRO" PALMATÓRIA

CARTEIRA DE SALA DE AULA DA ÉPOCA VICTORIANA

CARTEIRAS SALA DE AULA VICTORIANA

reservada uma vez por mês como parte de ativi-

dades na Casa Aberta de Domingo, para que qual-

quer pessoa, não importa sua idade, experimente 

uma lição centrada nos três R’s, leitura, escrita e 

aritmética (reading, writing and arithmetic, usual-

mente: “reading, ‘riting’ and ‘rithmetic”).

Todas as lições no Museu são conduzidas por 

um ator em traje vitoriano completo.

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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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Foto fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Fachada museu atual 



 
 

Figura. 3. Ragged Schools 

 

 
 

Figura 4. Sala de aula Victoriana 

http://rsm.wordpress.opensure.net/school-museum/sundayschoolchildren1909/
http://rsm.wordpress.opensure.net/classroom/victorianclassroom1cropped/


 

 
 

Figura 5. Thomas Barnardo 

 

 
 

Figura 6. Criança no museu trajes típicos 

 

http://rsm.wordpress.opensure.net/school-museum/drbarnardo/


 
 

Figura 7. Sala de aula Victoriana 

 

 
 

Figura 8. Cozinha Victoriana 



 
 

Figura 9. Andar térreo 

 

 
 

Figura 10. Bacia 



 
 

Figura 11. Palmatória 

 

 
 

Figura 12. Sala de aula antiga 



 
 

Figura 13. Carteira sala aula da época Victoriana 

 

 
 

Figura 14. Reprodução de sala de aula Victoriana 



 
 

Figura 15. Refeitório 

 

 
 

Figura 16. Sala de aula Victoriana 



 
 

Figura 17. Sala de aula Victoriana, quadro e criança chapéu burro 

 

 
 

Figura 18. Foto crianças antiga 



 
 

Figura 19. Foto crianças antiga 

 

 
 

Figura 20. Foto fundos museu 



 
 

Figura 21. Carteiras sala de aula Victoriana 

http://rsm.wordpress.opensure.net/classroom/victorianclassroom2cropped/

