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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta informações sobre a criação e recepção do primeiro Grupo Escolar de 

Diamantina, cidade do interior de Minas Gerais, entre os anos de 1907 a 1911. Tal pesquisa 

visou ampliar o conhecimento acerca desta instituição educativa entrelaçando a participação 

de alguns sujeitos com a educação diamantinense no período. O objetivo geral desta 

dissertação é compreender a implantação do Grupo Escolar em Diamantina no contexto da 

escolarização republicana a partir de 1907. Mais especificamente o de conhecer o processo de 

implantação do Grupo Escolar da cidade de Diamantina com seus múltiplos agentes e, 

identificar fontes documentais históricas que contribuam para compreensão da transição dos 

modelos educacionais à época A justificativa dessa pesquisa são os escassos estudos relativas 

a História da Educação diamantinense ao final do século XIX e início do século XX ou 

mesmo registros de memórias. Todavia, foi possível verificar que há um volume considerável 

de fontes primárias e secundárias, que dizem respeito sobre a educação em Diamantina. Tais 

fontes documentais históricas encontravam se dispersas em variados lugares na cidade e no 

Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte. A metodologia que foi utilizada é a pesquisa 

documental, que se caracteriza por ser um caminho sistemático e reflexivo para conhecer uma 

dada realidade que, a princípio, utiliza-se de fontes primárias. No desenvolvimento do 

trabalho, as fontes foram divididas em categorias e demonstraram uma preciosa contribuição 

para o entendimento da cultura escolar produzida em Diamantina. Os resultados obtidos nesta 

pesquisa têm o objetivo de contribuir para o conhecimento da história da educação local. A 

totalidade de fontes encontradas poderá facilitar o trabalho de novas pesquisas e suscitar 

futuras temáticas sobre a educação primária diamantinense. 

 

Palavras chave: Grupo Escolar, Reforma do Ensino Público Primário, História da Educação 

Diamantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research presents information about the creation and reception of the first School Group 

of Diamantina, a city in the interior of Minas Gerais between the years of 1907 and 1911. This 

research aimed to broaden the knowledge about this educational institution by linking the 

participation of some subjects with education in the period. The general objective of this 

dissertation is to understand the implementation of the School Group in Diamantina in the 

context of republican schooling as of 1907. More specifically, to know the process of 

implementation of the School Group of the city of Diamantina with its multiple agents and to 

identify historical documentary sources which contribute to an understanding of the transition 

from educational models to the time. The justification for this research is the scarce studies on 

the History of Education in the late nineteenth and early twentieth century or even records of 

memories. However, it was possible to verify that there is a considerable volume of primary 

and secondary sources, which concern education in Diamantina. These historical documentary 

sources found themselves scattered in various places in the city and in the Minas Public 

Archive in Belo Horizonte. The methodology used was documental research, which is 

characterized as a systematic and reflexive way to know a given reality that, at first, is used 

from primary sources. In the development of the work, the sources were divided into 

categories and demonstrated a valuable contribution to the understanding of the school culture 

produced in Diamantina. The results obtained in this research aim to contribute to the 

knowledge of the history of local education. The totality of sources found may facilitate the 

work of new researches and raise future thematic ones about the primary education 

diamantinense.  

 

Key words: School Group, Reform of Primary Public Education, History of Education 

Diamantina. 
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1 A ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO 

 

A presente investigação tem por objeto de estudo o Grupo Escolar de Diamantina, em 

seu processo de implantação com o novo modelo de educação mineira no princípio do século XX na 

conhecida Athenas do Norte. 

Este trabalho teve início ainda na graduação quando foi me oferecida a oportunidade de 

trabalhar com Fontes Documentais Históricas - FDH na intenção de consolidar a articulação de 

pesquisas que envolviam pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e da 

Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM através de uma parceria a ser 

desenvolvida por pesquisadores dessas instituições sobre o objeto de estudo de práticas de 

Educação Física e formação de profissionais que atuam nessa área de conhecimento.  

Essa parceria foi fruto da iniciativa do Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago (UFMG) que 

propôs um projeto de pesquisa, o qual foi aprovado pela CNPq/CAPES, em julho de 2011, 

intitulado “Histórias da Educação Física na Cultura Escolar: investigações sobre a escolarização da 

disciplina no Norte-Nordeste de Minas Gerais (1900-1940)”. 

Da mesma maneira, e com intuito de contribuir com o Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, o 

Prof. Dr. Flávio César Freitas Vieira submeteu junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 

UFVJM o projeto “Educação Física e a formação e a prática docente na escolarização da sociedade 

diamantinense: formação de corpos e mentes, Diamantina, MG”, registrado sob nº265/2012 ao qual 

fui inserido para realizar as atividades como bolsista.  

Foram dois anos de projeto em que foi realizada busca para identificação e catalogação 

de FDH referentes às práticas gymnásticas realizadas em Diamantina. Paralelamente a isso foi 

coletado também fontes que tinham alguma ligação com o processo de escolarização desta cidade. 

Posteriormente com a inserção em um grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Formação Docente e História da Educação dos Vales - GEPFDHE_Vales, foi possível 

ter uma perspectiva de aprendizagem através de conhecimentos fundamentais que influenciaram na 

escolha e construção do objeto desta pesquisa.  

Foi através deste grupo que obtive leituras, compartilhei experiências, participei de 

seminários, congressos de História e História da Educação e fiz algumas incursões aos arquivos da 

cidade de Belo-Horizonte, e também em cidades do interior de Minas Gerais, como Diamantina e 

Serro. Todos esses momentos foram bastante significativos e configuravam como aproximação do 

objeto de pesquisa o Grupo Escolar de Diamantina - GED. 
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A familiaridade criada através de todo esse processo de pesquisa iniciada na graduação 

foi a atividade que possivelmente mais tenha influenciado para a escolha do objeto de pesquisa e 

suas possíveis delimitações.  

A partir do momento em que fui aprovado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação – PPGED_UFVJM foi possível começar um novo processo de construção de 

conhecimento através de toda documentação encontrada anteriormente, lançando um novo olhar 

(re) significando conhecimentos a respeito da História da Educação em Diamantina. 

Pode se dizer que de certa forma um estranhamento inicial ocorreu devido ao 

desconhecimento sobre temas peculiares que dizem respeito a História e a História da Educação, 

por não serem conhecimentos abordados dentro da grade do meu curso de graduação, apesar de que 

ao longo do tempo esse sentimento de inquietude foi dando lugar a uma admiração profícua, sendo 

que cada vez mais foi se obtendo uma descrição mais detalhada para o desenvolvimento do 

trabalho.  

Diante do exposto o objetivo geral desta dissertação é compreender a implantação do 

Grupo Escolar em Diamantina no contexto da escolarização republicana a partir de 1907. 

Os objetivos específicos são o de conhecer o processo de implantação do Grupo Escolar 

da cidade de Diamantina com seus múltiplos agentes e, identificar fontes documentais históricas 

que contribuam para compreensão da transição dos modelos educacionais à época. 

Para tanto foi realizado uma pesquisa documental com base nas fontes identificadas, 

catalogadas e analisadas que nos aproximasse da conjuntura à época da instalação da GED, bem 

como entender a relação do GED com a comunidade neste primeiro momento. Lembrando que 

existe de maneira singular, uma distância entre o que realmente está presente na lei e do que se 

espera que essa lei produzisse, Chervel (1990). Assim o trabalho foi orientado através de um olhar 

atento para a legislação, tornando-a marco em grande parte do texto, observando de forma simplória 

a realidade deste grupo e suas práticas. 

O presente estudo foi abordado em três capítulos, cuja elaboração impulsionou-me a 

encontrar caminhos para a construção e a compreensão da implantação e recepção do primeiro 

Grupo Escolar da cidade de Diamantina, atualmente denominada Escola Estadual Mata Machado, a 

partir das fontes que tive acesso. 

Esta construção é iniciada no primeiro capítulo, com a apresentação do cenário secular 

em que se encontrava o município onde o grupo foi implantado e como este veio a se transformar 

nos moldes do ideário republicano.  
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Na continuidade, o segundo capítulo, lança mão das FDH, como a descrição do 

programa de ensino, arquitetura do prédio do grupo escolar, corpo docente e discente, aspectos 

fundamentais para compreensão da cultura escolar desta instituição educativa republicana.  

E no terceiro capítulo são expostos os aspectos da implantação do Grupo Escolar em 

Diamantina, através da análise de autor Justino Magalhães (2004), apresentando sua criação e 

recepção pela sociedade diamantinense e o debate teórico sobre a educação no interior de Minas 

Gerais, que abarca a interpretação da reforma republicana através da administração local, com o 

início e instalação dessa instituição.  

Considerando ainda que o estudo sobre os grupos escolares no Brasil e em nosso caso 

particular em Minas Gerais é um campo amplo de pesquisa e de possibilidades variadas de análise 

dos fenômenos educacionais, foi a partir do que as FDH revelavam como expectativas de respostas, 

foram levantadas algumas questões problematizadoras para a construção desta dissertação. 

Quais foram os fatores que contribuíram para a criação do Grupo Escolar na cidade de 

Diamantina após a reforma de 1907 e quais foram as repercussões advindas da implantação do 

Grupo Escolar de Diamantina na escolarização da sociedade diamantinense?  

Acreditando que através do diálogo com as fontes (Livro de Visitas officiaes, actas e 

exames e promoção, Atas da Câmara Municipal de Diamantina, Livro de ponto dos professores, 

Legislação do Estado, jornais municipais e iconografia) em diferentes momentos históricos, 

procuramos utilizar uma amostra de documentos que possibilite ao leitor ter uma ideia aproximada 

do que vem sendo localizado.  

Neste sentido, utilizamos muitas fontes do século XX por este período estar 

praticamente todo catalogado, no que se refere à Instrução Pública, e por conter informações 

bastante pertinentes em relação ao nosso objeto.  

Traçando uma trajetória da legislação através das suas intervenções no ensino público 

até o surgimento dos grupos escolares em Minas Gerais e este em Diamantina, a partir desse ponto 

investigou-se a efetiva criação do Grupo Escolar nesta cidade.  

A justificativa dessa pesquisa são os escassos estudos relativas a História da Educação 

diamantinense ao final do século XIX e início do século XX ou mesmo registros de memórias. 

A metodologia que será utilizada é a pesquisa documental, que se caracteriza por ser um 

caminho sistemático e reflexivo para conhecer uma dada realidade que, a princípio, utiliza-se de 

fontes primárias. No desenvolvimento do trabalho, as fontes foram divididas em categorias e 

demonstraram uma preciosa contribuição para o entendimento da cultura escolar produzida em 

Diamantina. 
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Os relatórios dos inspetores escolares, escritos no Livro de Visitas offciaes, actas e 

termos de exames e promoção, tornaram-se uma das fontes principais de aproximação das práticas 

pedagógicas realizadas pelos professores, da estrutura do prédio e do expediente escolar do Grupo 

Escolar de Diamantina. 

A utilização dos jornais como fontes também foi um importante marco de pesquisa, em 

que foram registrados notícias e iniciativas do Grupo Escolar. A imprensa da cidade, no período 

tratado, promoveu algumas discussões acerca do Grupo na cidade de Diamantina, dessa forma foi 

possível obter um auxílio para análise de sua relação com a cidade.  

Da mesma maneira, as fotografias do Grupo Escolar foram meios de comunicação que 

utilizamos para dar credibilidade ao texto devido ao seu contexto histórico e social. 

Portanto, atribui-se à fotografia o potencial da comunicação e desenvolvimento de 

discurso, mesmo que em um nível diferente da linguagem verbal.  

 

A imagem fotográfica foi, desde que surgiu, o ponto para onde convergiram múltiplos 

discursos: discurso técnico, estético, literário, filosófico, psicanalítico, semiótico, 

sociológico e antropológico, discursos sobre seus estilos, seus gêneros, seus possíveis usos; 

discursos daqueles que a faziam e debates que essa imagem suscitava nos meios artísticos. 

(SAMAIN, 2005, p. 14). 

 

Abordar essas fotografias, teórica e metodologicamente, enfocando a natureza da 

imagem fotográfica, interpretando sua produção e significados, levou-me ao levantamento de 

questões relacionadas às maneiras de representar o real. A fotografia começou a ser valorizada e 

ganhou várias notas nos jornais de Diamantina. (SANTOS, 2015). Buscando responder algumas 

questões e não obtendo resposta para outras. 

As Atas da Câmara Municipal de Diamantina, acompanhado com documentos do 

Arquivo Público Mineiro, nos oferece o suporte legal para a criação do Grupo Escolar em 

Diamantina, e seus desdobramentos após esta implantação. 

Ao longo do trabalho foi construído um corpo documental que atualmente contém 850 

fotos com diversos temas em Diamantina e região, 1023 reportagens e imagens divulgadas na 

imprensa diamantinense, relatórios de visitas, livro de ponto e matrícula dos alunos do Grupo 

Escolar, bem como imagens dos documentos pertencentes às fontes do Arquivo Público Mineiro 

que tratam dos relatórios dos diretores ao Secretário do Interior.  

2 DO ARRAIAL DO TIJUCO A DIAMANTINA, IDEÁRIO REPUBLICANO DE GRUPO 

ESCOLAR 

 



18 
 

A história de Diamantina tem seu início em meados de 1678, quando chega ao Rio 

Jequitinhonha a bandeira de Fernão Dias Paes na busca de minerais e pedras preciosas. Porém foi 

somente mais tarde, no início do século XVIII, que Antônio Soares e Manuel Corrêa Arzão 

descobriram tais riquezas na região que era denominada pelos nativos de “Hivituruí 1”, 

posteriormente rebatizada pelos brancos de Serro Frio.  

A reputação que havia uma farta quantidade de lavras de ouro se espalhou, e a região 

passou a atrair diversos aventureiros de todos os cantos (MACHADO FILHO, 1980).  

Com este cenário, começa-se a gerar um interesse sobre as riquezas contidas naquela 

terra, assim inicia-se a urbanização e o Arraial do Tijuco surge. Assim cada vez mais pessoas 

apareciam para fixar residência no até então Distrito Diamantino, que em meados do século passa a 

ter maior concentração populacional no Norte de Minas. 

 

O Arraial do Tijuco era o maior núcleo urbano do Norte de Minas Gerais nessa época. No 

auge da mineração de diamantes, sua população era de mais de 7 mil habitantes. Dois 

quartos dos habitantes do Distrito Diamantino eram negros escravos. Um quarto era de 

mestiço e menos de um quarto da população era branca. Os brancos, portanto, eram 

minoria. Os homens livres – brancos, mestiços e uns poucos negros forros – eram menos da 

metade da população. [...][Na] época era sociedade escravista. Aproximadamente um terço 

dos homens livres era de senhores de escravos. A grande maioria desses proprietários de 

escravos possuía de 1 a 5 cativos. Menos de um décimo de proprietários tinha mais de 40 

escravos. Havia expressivo número de homens livres pobres, sem ocupação fixa, 

envolvidos em roubos, brigas, vadiagem, assassinatos, etc. Havia também conflitos 

frequentes entre os escravos e seus senhores”. (MARTINS, 1996, p. 13). 

 

Em treze de outubro de 1831 o Arraial foi elevado a município, sendo desmembrado da 

comarca da Vila do Príncipe. Em seis de março de 1838 foi elevado à categoria de cidade, pela Lei 

Provincial n. 93. (SILVA, 1975, p. 34). 

A cidade de Diamantina apresentava-se como um centro comercial, no início do século 

XX, era o destino de negociantes e tropeiros provenientes de diversas áreas do Norte de Minas 

Gerais. Eles vinham para a cidade vender mantimentos, gado, cachaça, rapadura, algodão, peixe 

salgado, fumo, solas e, na volta, carregavam produtos manufaturados, remédios, sal, querosene, 

pólvora, munição, joias. (MARTINS, 2010). 

Com a crescente expansão, Diamantina foi apelidada de “Athenas do Norte”, termo 

recorrente utilizado pelos homens de impressa e os memorialistas da época. (SANTOS, 2015). 

Fazendo uma clara referência ao intenso movimento e profusão da escrita e da leitura noticiada pela 

imprensa local. Já nos primeiros anos de império, as elites da antiga Vila do Príncipe e da recém 

criada Vila Diamantina ampliaram seu espaço de representação política.  

Do espaço restrito do “País do Serro” do século XVIII, interessava agora, no século 

XIX, a vastidão de todo o Norte de Minas. Por ser a cidade mais civilizada do Norte de Minas, em 
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todos os setores da atividade humana, notadamente no ramo da instrução, seria uma das primeiras 

cidades a ter em sua sede uma nova instituição de ensino. (MARTINS, 1996). 

A figura abaixo representa as regiões que eram atingidas pela movimentação comercial 

da Athenas do Norte. 

 

Figura 1 – Mapa da área de influência de Diamantina nos anos 1870-1920 

 
Fonte: MARTINS, 1996. 

 

A partir da proclamação da República, forma-se um horizonte diferente do vivido no 

século passado, onde foram criadas novas ideias, marcos, mudanças que ganhavam espaço ao longo 

do século. Nesse sentido, a República vinha para estruturar ou reestruturar modelos de 

pensamentos, modelos culturais e modelos educacionais.  

Por exemplo, temos a argumentação contextualizando esse momento advindo da cidade 

de Belo Horizonte.  

 

No ano de inauguração da nova Capital de Minas, 1897, Henrique Augusto de Oliveira 

Diniz, secretário dos Negócios do Interior (responsável pelas questões afetas a instrução 

pública) do governo do presidente Bias Fortes, mostrou-se preocupado em expandir a 

instrução pública, por considerá-la essencial para a consolidação do regime republicano: “A 

República será verdadeiramente amada quando constituir-se em sentimento consciente do 

povo e a diffusão desse sentimento fundamental só poderá ser generalisada e fortalecida 

pela instrucção”. Mas na cidade-vitrine da República não havia um só prédio, entre os 

tantos erguidos, previsto para o funcionamento de uma escola Primária pública. O primeiro 

prédio construído especialmente para receber um Grupo Escolar foi inaugurado apenas em 

1914, quando a Capital mineira já contava 17 anos. (VAGO, 2002, p. 49). 
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A educação passa a ser um desses marcos, centrada em um caráter patriótico para dar 

visibilidade ao novo cidadão que havia criado com o início da República.  

A reconstrução principalmente da escola primária organizada em um único prédio com 

salas de aula e vários professores foi algo recente, sendo que este movimento ocorreu em outros 

estados do Brasil antes de chegar a Minas Gerais. (VAGO, 2002).  

Para que o ensino se tornasse um fundamental instrumento no processo de expansão e 

consolidação das ideias republicanas deveria seguir modelos instalados anteriormente como nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Segundo Faria Filho (2000), o estado de Minas Gerais apresentava pouco efeito 

imediato em relação a educação, sendo que apenas cinco por cento da população escolar estava 

sendo atendida, ainda a se preocupar as precárias condições das escolas, com um sistema 

desorganizado de instrução e professores em sua maioria despreparados. 

Em São Paulo ocorreu a implantação da Reforma Caetano de Campos, que de acordo 

com Reis Filho (1981, p. 50): “O princípio pedagógico que orienta o pensamento de Caetano de 

Campos é o da educação pública, gratuita, universal, obrigatória e laica”. 

Este princípio mais tarde influenciaria o inspetor Estevam de Oliveira que tinha a 

incumbência de estudar a organização escolar nos outros estados. Dessa maneira tem início uma 

primeira manifestação das escolas graduadas. (GONÇALVES, 2004, p, 77). 

Em Diamantina, no final do século XIX, o cenário era mais precário do que no da 

Capital, pois sendo uma pequena cidade do interior no Estado de Minas Gerais, vivia também o 

momento de transição tanto pela instalação do novo regime republicano quanto também pela 

decadência da extração de diamantes e a tentativa de migrar para atividade industrial e comercial. 

Todavia, com uma trajetória marcada historicamente pela contradição socioeconômica e 

cultural de exploração, de opressão, de riqueza e pobreza, luxo, nobreza, miséria, escravidão, os 

obstáculos cravaram presença e dificultaram um rápido desenvolvimento para a sociedade 

diamantinense, principalmente, em razão de que ocorrera sem mobilização que envolvesse a maior 

parte da comunidade local.  

Encontram-se nos registros das Atas da Câmara Municipal de Diamantina a consistente 

participação desta casa legislativa local nas questões da valorização de atividades relacionadas à 

arte, música e cultura em geral do que com ações relacionadas com a instrução, como pode ser 

constatado no trecho da Ata da Câmara Municipal de Diamantina, de 30 de janeiro de 1907.  

A Commissão de redação a que foi [...] a resolução nº 4, é de parecer que tenha a seguinte 

redacção [...] accordo com os [vencios]: 

 A Camara Municipal de Diamantina, [...]  
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Art. 1º - Fica o agente executivo autorisado a fornecer o salão do edificio da Camara, 

convenientemente preparado e illuminado, aos professores, que quiserem promover 

concertos, diversoes Theatraes e outras reuniões, em beneficio dos alumnos fora das escolas 

da cidade. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala de Sessões, 30-01-1907 

Hilário S. de Figueiredo 

José Leite de Farias 

Luis Eusébio de Lima. (CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 1899). 

 

Por outro lado, encontram-se nos registros das Atas da Câmara Municipal de 

Diamantina a consistente participação desta casa legislativa local nas questões da valorização de 

atividades relacionadas à arte, música e cultura em geral do que com ações relacionadas com a 

instrução. Por outro lado, encontram-se discussões sobre o projeto de lei de orçamento para 1900, 

em que os argumentos do Sr. Augusto Caldeira foram de retirar a supressão da Escola Noturna, já 

que existia outra em funcionamento para o sexo feminino da União Operária local, mantida pela 

Câmara. Considerando o ajuste financeiro que a Câmara estava tendo necessidade de se adequar, 

manter a referida escola nesta condição seria, nas considerações do vereador, uma “superfluidade”. 

(CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 1899). 

À medida que o antigo Arraial do Tijuco se tornava a cidade de Diamantina ocorreram 

mudanças políticas, contudo, a forma com que o trabalho era realizado, no caso a escravidão 

perdurava justamente com a economia que ainda era basicamente a mineração.  

No fim do século XIX e no início do XX, além da mineração e da indústria, o comércio, 

que se tornou bastante ativo, sendo Diamantina uma das mais importantes cidades de distribuição 

de tecidos, objetos de luxo, ferragens, louças, fumo, sal, querosene, etc.  

As riquezas geradas pela mineração, indústria e comércio fizeram com que a 

modernidade chegasse a Diamantina com a construção da estrada de ferro, por volta de 1914. Dessa 

forma, esta cidade firma-se como um entreposto comercial do nordeste mineiro. Durante este 

período era o principal centro comercial e cultural, além de cidade que sediava as repartições do 

governo que cuidavam de toda a região, sendo praticamente a única cidade que possuía hospitais e 

escolas de segundo grau. (MARTINS, 1996).  

Devido a isso, o número de pessoas que enviavam seus filhos para estudar, e doentes 

para obterem tratamento nos hospitais era gigantesco. Com esse cenário educacional e político, 

Diamantina tem a instalação de um dos primeiros grupos escolares após a reforma João Pinheiro.  

Através do Decreto nº 2.091, de 20-09-1907 cria o grupo escolar que almeja abrigar em 

um único prédio as escolas que encontravam-se dispersas de cadeiras em vários povoados isoladas 

da cidade. (MINAS GERAIS, 1907b) 
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O novo modelo de educação em Diamantina foi organizado a partir das quatro Escolas 

Isoladas existentes na cidade, das cadeiras da secção do sexo feminino a professora Liseta de 

Oliveira Queiroga e das cadeiras do sexo masculino as professoras Julia Kubistchek, Agostinha de 

Sá Corrêa Rabello e Mariana Corrêa de Oliveira Mourão, compondo com outros professores.  

O prédio do grupo escolar deveria exprimir todo ideal defendido pelo seu próprio 

surgimento. Segundo Bencostta (2005), a construção de edifícios específicos para os grupos 

escolares foi uma preocupação das administrações dos estados que tinham no urbano o espaço 

privilegiado para a sua edificação, em especial nas capitais e cidades prosperas economicamente.  

Em regra geral a localização dos edifícios dos grupos escolares deveria funcionar como 

ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de um ideal 

republicano, uma gramática discursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime. Faria Filho 

(2000) complementa que o processo de organização dos grupos escolares não é apenas um novo 

modo de ordenar e educar, mas, necessariamente, uma estratégia de ação na esfera educativa 

escolar, moldando práticas, legitimando competências e propondo metodologias de ensino através 

da produção e divulgação de novas representações escolares.  

Na cidade de Diamantina esse ideal não era diferente, o grupo escolar recém criado 

tinha sua localização no ponto central, ao lado da Catedral Metropolitana, paróquia de Santo 

Antônio e próximo a toda área de comércio local. 

 

2.1 O campo de pesquisa na História da Educação 

 

A partir do programa dos Annales a História passa a ter uma proposta interdisciplinar, 

sofrendo neste momento a influência das ciências sociais.  

Entretanto, esta aliança entre a história e ciências sociais seria uma proposta inexequível 

se não fosse sustentada por um novo olhar temporal. (REIS, 1996).  

Convenientemente a isso a educação toma uma forma neste novo cenário de se fazer 

história, caindo no debate acerca de pesquisas com cunho educacional, por sua vez que a educação 

está entrelaçada ao significado da História. 

De forma peculiar, a educação como esse novo domínio no campo da investigação 

histórica, causa a alguns uma estranheza, e por muitas vezes uma falta de reconhecimento.  

No entanto, torna-se evidente a maneira pela qual os novos pesquisadores desse 

domínio apresentam variadas formas de explora-lo, além do esforço para sanar as lacunas teóricas, 
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adquirindo competência no âmbito historiográfico, capaz de estabelecer um diálogo de igual para 

igual com os historiadores. 

 

Porém deve-se reconhecer que os investigadores-educadores especializados na História da 

Educação, têm feito um grande esforço para sanar as lacunas teóricas, adquirindo 

competência no âmbito historiográfico, capaz de estabelecer um diálogo igual para igual 

com os historiadores. (SAVIANI, 1998, p. 12). 

 

Em sua grande maioria os investigadores que florescem a luz da História da Educação, 

são profissionais ligados à área da educação. (SAVIANI, 1998). 

Ao estudarmos as continuidades da História da Educação, verificamos o regresso 

periódico das mesmas grandes interrogações, e só uma apropriação histórica destas problemáticas 

permite que o seu regresso se dê em espiral e não em círculo vicioso.  

Temos como exemplo a temática da descentralização do ensino, em regularidade 

repetem-se as mesmas teses, os mesmos acordos e desacordos, sempre como se fosse a primeira 

vez. Um outro exemplo é a reivindicação de uma carreira profissional, baseada no mérito e na 

competência, pelo professorado, começou desde o final do século XIX, e pouco sabemos sobre este 

fato.  

A abordagem histórica voltada para a história da educação deve centrar-se 

prioritariamente na apreensão dos movimentos sociais que impulsionaram as mudanças na educação 

e no ensino. Segundo Gatti Júnior (2002), a história da Educação no Brasil nasceu de mãos dadas 

com a Pedagogia e se posiciona, pelo menos do ponto de vista paradigmático, na órbita da História 

e não mais da Educação.  

A tentativa de olhar a escola a partir do seu entorno, fez com que os pesquisadores de 

História da Educação se deparassem com abundância de material inédito. “A ampliação das fontes 

trouxe dificuldades ao seu exame, já que o seu manuseio não é uma tarefa que se esgota em cada 

documento localizado nos arquivos.”. (NUNES, 1992, p. 158). Para que se possa extrair dos 

documentos o máximo de informações necessárias, é preciso que saiba realizar as perguntas 

adequadas.  

Segundo António Nóvoa (1992), a investigação histórica continua a denotar três 

características principais, ela é sobretudo uma história institucional, pois não aborda novas 

problemáticas, é cronológica e descritiva, centrada nos fatos, e é unidimensional, pois não mobiliza 

outras disciplinas científicas para o estudo das questões educativas. Nóvoa (1992) parte do 

pressuposto de que história parte do presente, que o passado não é o objeto, mas que buscamos no 
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passado vestígios deixados que nos ajudem a responder as questões sugeridas pelo mundo em que 

vivemos.  

A história das Instituições Educacionais almeja dar conta dos vários atores envolvidos 

no processo educativo, investigando aquilo que se passa no interior das escolas, gerando um 

conhecimento mais aprofundado destes espaços sociais destinados aos processos de ensino e de 

aprendizagem. (GATTI JÚNIOR, 2002, p. 145). 

Tanto autores estrangeiros quanto brasileiros têm seguido um roteiro de pesquisa 

bastante similar, em que se destacam preocupações com os processos de criação e de 

desenvolvimento das instituições educativas, a configuração e as mudanças ocorridas no prédio 

escolar, o processo de conservação e mudança do perfil dos docentes e dos alunos, as formas de 

configuração e transformação do saber veiculado nestas instituições de ensino, entre outros.  

Busca-se, assim, os elementos que conferem identidade a instituição educacional. O 

primeiro passo do pesquisador em seu trabalho é a revisão bibliográfica do tema, onde acontece o 

encontro de diversas obras, cabendo ao pesquisador filtrá-las, operando por negações e associações, 

buscando entender o que se diz entre as palavras, pois, segundo Nunes (1992) ler é praticar uma 

problemática.  

Ao pesquisar uma instituição educacional, deve-se fazer um resgate da problemática da 

cidade, onde ela está instalada, para saber certas representações cristalizadas da escola, da 

sociedade, dos educadores e da própria história da educação.  

Levar em consideração qual a representação social dos atores envolvidos na instituição 

educacional e como eles se articularam com os outros grupos sociais, pode ajudar a compreender a 

atuação social desse grupo, sem que se seja mero repetidor. 

Os aspectos teórico-metodológicos envolvidos na pesquisa histórica educacional podem 

ser apreendidos em várias e múltiplas matrizes. Originam-se, fundamentalmente, da filiação 

ideológica e do tipo de inserção social em que os investigadores estão posicionados. A rigor, muitos 

dos problemas teórico-metodológicos são, de certa forma, constitutivos da própria essencialidade do 

problema.  

A interação sujeito-objeto é historicamente situada. "O objeto não é dado, o fato só se 

torna fato graças a um olhar que dele extrai os elementos significativos para o sujeito. Todas estas 

observações, que mostram a complexidade do processo histórico, ajudam a entender a dificuldade de 

conseguir-se uma compreensão adequada do mesmo”. (PETITAT, 1992). 

Um tipo de dificuldade, normalmente considerado na pesquisa histórica, refere-se às 

fontes propriamente ditas. Estão associadas formalmente à natureza das mesmas, sua extensão, 
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autenticidade, exatidão, correção. Mormente quando trabalhamos com dados secundários é muito 

difícil dimensionarmos estes dados.  

E mesmo com fontes primárias o problema não só permanece, como, por vezes, amplia-

se. O historiador é facilmente induzido a erro. O objeto de análise não se mostra com nitidez e, muitas 

vezes, se apreende apenas um aspecto fenomênico enquanto a essência não é apreendida. Fazendo 

abstração de todas as dificuldades e dilemas mencionados, pode surgir outro problema: trata-se de 

saber se os textos de que dispomos expressam um pensamento sistematizado, mantém firme e sem 

mudanças em sua unidade orgânica, ou, ao contrário, um pensamento em processo de evolução, com 

distinção de várias fases. 

Não conheço recurso epistemológico algum que consiga equacionar todos os problemas 

teórico-metodológicos constitutivos da investigação da história da educação. O que deve estar sempre 

presente é que nunca se deve considerar definitivo qualquer resultado; mais do que isto, deve-se sempre 

supor um processo de reconstrução e valoração provisórios, que decorrem de um processo de 

investigação sempre composto de fragmentos. 

No caso específico da História da Educação, é forçoso reconhecer que ainda não há uma 

massa de produção, apesar do muito que se fez, capaz de tornar esta área efetivamente autônoma tanto da 

história como da educação. Vive-se em uma espécie de limbo. E, neste sentido, o primeiro passo seria a 

identificação de um objeto próprio, algo que, de certa forma, não está delineado.  

Trabalha-se nas franjas das outras áreas. Este aspecto está associado à inserção de cristãos 

novos na investigação histórico-educacional. Muitos provêm de outras áreas do conhecimento que não a 

história e a pedagogia.  

Neste sentido, não têm a formação de historiador nem a de pedagogo, o que, em certos casos, 

é salutar. Apesar de não possuir o domínio de determinados procedimentos metodológicos específicos da 

história e da pedagogia, o que acarreta uma história da educação muito peculiar.  

Obviamente, esta problemática é vista com muito mais intensidade crítica sob o olhar do 

historiador. Pensar diferente sobre compreensão dos novos olhares é contribuir para a construção de uma 

natureza mista da história da educação, caracterizando um novo status acadêmico a esta área.  Entretanto, 

parece-me óbvio que os historiadores da educação precisam delimitar com maior precisão seu território e 

fugir do limbo em que se encontram. 

A História da Educação está atrelada a aspectos essencialmente pedagógicos. As pesquisas 

envolvendo os espaços e os tempos escolares discutem, sob diferentes óticas, suas relações com o 

movimento higienista, com a história dos currículos e das disciplinas acadêmicas, e ainda com a 

cultura escolar. 
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A pesquisa em História da Educação, sobretudo no que se diz respeito a História das 

Instituições Escolares (HIE) pode ser considerada uma nova forma de investigação dentro do campo 

historiográfico. Sendo que a metodologia é conduzida para que se possa enxergar o universo do 

ensino público mineiro, analisando as partes que integram a escola, produzindo discursos, 

estabelecendo políticas educacionais e descrevendo elementos que fazem referência a prédios e 

espaços ocupados pelas escolas, e dessa forma analisando as possibilidades de apropriação dos 

espaços escolares pelos atores e as relações entre as representações dos espaços e a identidade 

institucional. (CERTEAU, 1996). 

Ao se comparar a escola com um teatro, com seu palco, atores um roteiro a ser seguido, 

tem-se os alunos, professores, diretores e demais personagens atores que dão realidade a cena criada 

através dos vestígios encontrados sobre aquela instituição. São estes atores que conferem identidade 

a instituição educacional, possibilitando dar sentido e significado ao processo de criação, 

desenvolvimento, crises e extensão. (GATTI JUNIOR, 2002).  

 

2.2 Dimensão Temporal 

 

De certo, é preciso realizar um diálogo entre o objeto de pesquisa e a temporalidade a 

ser utilizada para demarcar a proposta, que a partir desse período de tempo a ser abrangido e 

estudado irá compor as narrativas e argumentos do momento de existência do GED. 

Dessa forma o período estudado nesta dissertação refere-se ao primeiro momento de 

instalação do GED em Diamantina, após a Reforma João Pinheiro em 1906.  

Contudo não se restringe apenas a demarcação inicial de 1907, pois é necessário reaver 

uma pequena parte do período anterior para tomar parte da discussão com mais propriedade. 

Levando sempre em consideração que todos os fatos educativos são históricos, e por assim, 

apresentam configurações específicas que os precedem. 

Entendo, assim, que conferir clareza aos fatos da criação, bem como, a recepção do 

GED foi preciso enfrentar a impossibilidade de obter todos os registros das FDH necessárias para 

elucidar esse contexto. 

Existem a todo o momento novas possibilidades de informações que não possam ter 

sido disponibilizadas na pesquisa documental, isso por sua vez acarreta novos olhares a diferentes 

leituras, visões e interpretações de pesquisadores diversos, que em distintas épocas dialogarão com 

os estudos já feitos.  
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Nosso olhar lança luzes sobre o GED em seus primórdios tentando explorar através do 

tempo como esse grupo foi implantado, fazendo uma reflexão da educação diamantinense a partir 

daqueles que a precederam. 

O caminho a ser percorrido através de um procedimento investigativo requer escolhas. 

Neste caso, optou-se por reunir, sistematizar e interpretar, principalmente por meio das FDH 

encontradas na cidade de Diamantina, sendo complementada por documentos do Arquivo Público 

Mineiro. Tal escolha teve como base um interesse inicial na criação do GED e quais fontes 

possibilitavam responder a todos os questionamentos que viriam a seguir.  

Partindo desse interesse, foi investigado em qual período o maior número de fontes 

dialogariam com o objeto de pesquisa ajudando a traçar sua trajetória ao longo do tempo. Para tecer 

a argumentação da base material que foi construída. 

 

2.3 Pressupostos teóricos como dimensão temática de orientação da pesquisa 

 

Ao final do império e início da república, a sociedade brasileira sofreu a implantação de 

uma forma de governo que buscou apresentar à população sua nova forma de cidadania, o cidadão 

republicano. (VAGO, OLIVEIRA, 2010).  

A construção dessa nova identidade contribuiu para alteração gradativa da sociedade e 

de seu cenário, as cidades. Sendo a educação um processo oriundo do ser humano, tanto do 

indivíduo quanto da sociedade, essas modificações ocorreram também no universo educacional. 

Houve necessidade, por parte do governo, de fortalecer o processo da escolarização com vistas a 

implantar na população brasileira o pensamento republicano, numa nova cidadania, tendo por 

referência a educação urbana realizada nas cidades.  

Esse novo pensamento atingiu Minas Gerais, província que buscou junto com novo 

modelo de educação que já se encontrava em estágio mais avançado de implantação, e serviriam de 

imagem para espelhar a forma da mudança na educação mineira.  

Dessa forma, Minas Gerais, um estado de grandes fronteiras territoriais, tentou balizar 

em seu território as diferenças sociais e educacionais. Surgem assim normativas, definições e 

instruções públicas que regulamentam o ensino público mineiro na intenção de conformar a 

população ao pensamento republicano.  

Por referência, houve empenho para a mudança da nova capital de Minas Gerais, no 

então desconhecido Curral D’el Rey, a construção tanto da chamada Belo Horizonte quanto dos 

ideais republicanos. Os novos atores surgem e firmam seus lugares no complexo e tumultuado 
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cenário que necessita ser normatizado. Para tanto, houve a necessidade da contribuição fundamental 

da educação, a educação republicana.  

Segundo Faria Filho (1990) a educação seria não apenas para Minas Gerais, mas para as 

demais regiões um dos mais poderosos remédios contra qualquer tipo de moléstia ainda persistente 

do Império e do trabalho escravo.  

Contudo, para que esta arma funcionasse de maneira efetiva seria necessária a 

organização do ensino. As cadeiras existentes por muitas vezes possuía professores desqualificados 

e parciais para com suas atividades e para com o governo, pois não exprimiam a realidade da escola 

(livro de registro dos alunos, matricula e frequência dos alunos) e eram superestimados para manter 

a cadeira funcionando. (FARIA FILHO, 2000).  

O Estado também não cumpria seu papel, os professores mal remunerados e a profunda 

precariedade em que viviam a grande maioria das escolas de ensino elementar. (VEIGA, 1999).  

A busca pela modernização não seria uma tarefa fácil e muito menos uma batalha que o 

governo iria vencer sozinho. Dessa forma, surgem várias instruções públicas para nortear os 

trabalhos dos então atores do universo escolar (diretores, professores, inspetores e secretários).  

Dentro das reformas propostas pelo estado nenhum surtiu mais efeito que a Reforma de 

1906, proposta por João Pinheiro.  

 

João Pinheiro da Silva nasceu no Serro - MG no dia 16 de dezembro de 1860 e faleceu em 

25 de outubro de 1908, na cidade de Belo Horizonte – MG. Diplomou-se pela Faculdade de 

Direito de São Paulo em 1887. Paralelamente aos estudos dedicou-se a outras atividades, 

como o jornalismo, o magistério e a política. João Pinheiro mudou-se para Ouro Preto, 

local onde estabeleceu um escritório de advocacia. Na cidade, foi um dos organizadores do 

Clube Republicano e em julho de 1888 liderou a organização do primeiro Partido 

Republicano Mineiro, passando a dirigir o seu jornal “O Movimento”. Em 1889, 

candidatou-se ao cargo de Deputado Provincial, e no ano seguinte foi nomeado pelo 

governo provisório, Secretário do Estado de Minas Gerais. Foi o primeiro vice-governador 

do estado de Minas Gerais no governo de Cesário Alvim. Em fevereiro de 1890 substituiu 

este ultimo na direção do governo mineiro e permaneceu no cargo até julho do mesmo ano, 

quando renunciou. Após deixar o governo, elegeu-se Deputado Federal e foi escolhido 

representante de Minas na Primeira Assembleia Constituinte Republicana. No ano de 1899 

assumiu a presidência da Câmara Municipal de Caeté e exerceu também a função de agente 

executivo nesta mesma cidade. Em 1903 presidiu o primeiro congresso agrícola, industrial 

e comercial de Minas Gerais. No ano de 1904 foi eleito para o Senado Federal, cargo que 

exerceu por pouco tempo, pois em 1906 tornou-se presidente de Minas Gerais. Como 

presidente, dedicou-se principalmente as tarefas administrativas buscando por em pratica as 

estratégias que julgava apropriadas para tirar Minas da situação de estagnação econômica 

em que se encontrava. Empenhou-se também na solução das questões políticas, sociais e 

educacionais do Estado. Deu inicio a reforma do ensino primário e técnico profissional, e 

criou a Escola Normal de Belo Horizonte e fundou o Instituto Histórico e Geográfico de 

Minas Gerais. (ARQUIVO PUBLICO MINEIRO, 1966). 

 

De acordo com Vago e Oliveira (2010) a reforma de 1906 possibilitou a constituição de 

uma nova cultura escolar na capital e em toda Minas Gerais. Fazer com que o novo estado de 
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governo fosse legitimado através dessas estratégias sendo o pilar principal a educação, no seu 

sentido redentor busca estimular as famílias mineiras.  

A problematização da universalidade desses aspectos foi realizada à luz de estudos que 

têm explorado áreas novas e férteis da história da educação, como as que correspondem à história 

das instituições escolares, história de práticas educativas e das disciplinas escolares.  

Quando partimos do primeiro ponto a respeito da história das intuições escolares, os 

trabalhos de Justino Magalhães (1996) e Décio Gatti Júnior (2002) nos mostram a complexidade 

que possui um estudo a respeito de uma instituição escolar, levando-se em consideração toda a sua 

dimensão, permeada por uma cultura pedagógica, cercada de práticas, ideias, desejos e interesses 

diversos, de acordo com suas funções, seus membros, os conteúdos que ministram.  

No estudo das práticas escolares, em especial daquelas que se encontram presentes no 

cotidiano da escola, utilizei como categoria de análise a cultura escolar. Para explicitar essa opção, 

busquei nas contribuições de Frago e Escolano (1998) e Julia (2001) a compreensão da definição de 

cultura escolar. 

Como André Chervel (1990), salienta a importância do estudo histórico dos currículos e 

disciplinas escolares pelo fato de possibilitarem o esclarecimento das relações entre as muitas 

concepções educacionais que dão origem a políticas e programas educacionais materializados na 

elaboração de currículos, hierarquização de disciplinas, seleção e ordenamento de conteúdos 

escolares.  

Ao realizarmos um estudo histórico acerca do Grupo Escolar de Diamantina, 

recorremos a autores que versam sobre a história das instituições educativas, entre eles: Décio Gatti 

Júnior (2002), Justino Magalhães (2004) e Demerval Saviani (2007). Estendendo o olhar sobre as 

pesquisas sobre a história da educação em Minas Gerais, apresentadas por: Faria Filho (2000) e 

Irlen Gonçalves (2004), espera-se que os estudos desses autores tragam um embasamento teórico 

para problematizar o grupo enquanto uma instituição legitimadora de saberes e conhecimentos da 

infância diamantinense.  

Dessa forma contribuir para a compreensão da existência histórica do Grupo Escolar de 

Diamantina, de modo a conhecer a identidade dessa instituição escolar.  

Nessa direção, Justino Magalhães afirma que, no plano histórico, uma instituição 

educativa pode ser descrita a partir do:  

 

Marco teórico de base colhido da análise institucional permite combinar uma descrição e 

uma representação dinâmicas da instituição e da realidade educacional, num complexo 

histórico-geográfico definido, operacionalizando um quadro de reflexão/ação 

multidimensional e multifatorial. A descoberta do sentido resulta de uma dialética entre 



30 
 

evolução/representação/apropriação, com objetivo de construção de uma identidade 

histórica. (MAGALHÃES, 2004, p.138).  

 

Nesse sentido foi possível pensar a escola como uma construção de sentidos e 

significados resultante das ações dos seus sujeitos.Além disso, conforme explicitam Chervel (1990) 

e Julia (2001), uma instituição de ensino produz uma cultura particular, a cultura escolar. Esse 

conceito também norteou as análises que realizamos neste trabalho na medida em que procuramos 

indagar que tipo de cultura escolar foi produzida no Externato.  

Por fim, as apreciações de Klinke (2003) contribuíram para construirmos um panorama 

mais geral no que tange ao processo de busca de uniformização do ensino da leitura e da escrita que 

ocorreu no Brasil e, em especial, em Minas Gerais, no início do século XX. É importante ressaltar 

que a incursão por essas novas áreas da história encontra-se em um contexto de significativas 

transformações da concepção de história, de expansão dos objetos, abordagens e fontes utilizadas na 

pesquisa. 

Os relatórios de inspeção do início do século XX constituíram as principais fontes de 

pesquisa. Foram examinados os relatórios do diretor do GED e dos inspetores municipais (pois 

houve inspetor substituto) e inspetor estadual, não apenas do período investigado, mas também de 

anos anteriores, com intuito de obter mais informações a respeito do GED. 

As informações coletadas nesse corpo documental foram cruzadas com as fotografias e 

decretos, de maneira a gerar narrativas históricas elaboradas através da junção dessa documentação. 

O acervo de documentos consultado permitiu coletar dados não apenas do GED, mas 

também de outras instituições de ensino em funcionamento em Diamantina entre o século XIX e 

inicio do século XX. Embora o GED seja o objeto de estudo em questão também serão apresentadas 

algumas informações das demais cadeiras. 

Nesta dissertação foi utilizado o método de pesquisa documental, que segundo Fachin 

(2001, p.152), consiste na coleta, catalogação, seleção e na utilização para compreender e dar 

argumentação ao objeto de pesquisa, compreendendo também as técnicas e métodos que facilitam a 

sua busca e a sua identificação.  

A pesquisa documental se caracteriza por ser um caminho sistemático e reflexivo para 

conhecer uma dada realidade que, a princípio, utiliza-se de fontes primárias. (MARKONI; 

LAKATOS, 1990, p.57). 

Os documentos utilizados nessa dissertação são de natureza variada, sendo estas: 

relatórios dos inspetores escolares, escritos no Livro de Visitas offciaes, actas e termos de exames e 

promoção, atas da Câmara Municipal de Diamantina, Livro de Ponto do GED e iconografias. 

Segundo Pádua (1997, p.62 ):  
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Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporânea ou 

retrospectiva, considerados cientificamente autênticos (não fraudados); tem sido largamente 

utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos 

sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...]. 

 

A proveniência de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, que 

constituem o que se denomina de fontes primárias. As fontes revelam o conhecimento histórico, não 

por si mesmas, como afirmam os positivistas, mas pela leitura, análise e interpretação do 

pesquisador.  

Como afirma Le Goff (1994, p. 548). 

 

No limite, não existe um documento-verdade. Todo o documento é mentira. Cabe ao 

historiador não fazer o papel de ingênuo. [...] porque um monumento é em primeiro lugar 

uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. É preciso começar por 

desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de 

produção dos documentos-monumentos.  

 

Neste sentido é necessário definir de forma a dar clareza o que seriam as fontes 

primárias utilizadas nesta dissertação segundo Markoni e Lakatos (1990): 

 

Fontes primárias estão incluídas todos aqueles documentos que trazem a informação final 

procurada por um pesquisador, para aprofundar o conhecimento de um problema, ou 

encontrar contribuições produzidas e publicadas por outros pesquisadores, que lhe 

permitam dar sequência segura ao seu trabalho. Nesta categoria de documentos estão 

incluídos os livros temáticos, os artigos de periódicos de conteúdo científico ou técnico, os 

relatórios técnicos, os trabalhos apresentados em congressos, as dissertações e teses [...] 

 

A pesquisa documental é de certa forma, muito parecida com a bibliográfica, sendo sua 

diferença essencial na natureza das fontes, pois a pesquisa documental orienta-se por meio de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002, p.62-3). 

Um dos aspectos singulares para uma pesquisa documental é compreender que as fontes 

aparecem de maneira diversa apresentando um espaço de dispersão ao longo do tempo, sendo que, 

muitas destas podem ser reunidas em um arquivo.   

Nesse caso, o arquivo é o espaço onde os documentos são localizados, estabelecendo 

um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter 

público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 

pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

(MEDEIROS, 2003, p.1).  
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Importante ressaltar a natureza dos arquivos pesquisados, pois o conceito de arquivo 

abrange um universo amplo de interpretação, pois vai além do campo oficial e toma espaços do 

cotidiano. Sendo assim, em uma concepção simplista os arquivos podem divididos em duas 

categorias: públicos ou privados. Os arquivos públicos podem ser municipais, estaduais e nacionais. 

No caso desse estudo foram analisados através de arquivos escolares, estes por sua vez, 

também podem ser públicos ou privados.  

Na maioria das vezes, ao se tratar de escolas, os arquivos não podem ser entendidos 

como um espaço físico determinado, mas como o conjunto de documentos que a escola produz, 

recebe e acumula ao longo de sua existência. (MEDEIROS, 2003). 

A metodologia dentro da pesquisa documental foi desenvolvida e estabelecida em 

quatro etapas.  

A primeira, de empreender ações na identificação da existência de fontes de diversas 

naturezas, documentais, iconografias com representação de instituições educativas, práticas 

comemorativas que envolvem atividades vinculadas à GED.  

Tais fontes foram localizadas em instituições educativas públicas, bem como nas 

bibliotecas da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, Biblioteca da Faculdade do Vale do 

Jequitinhonha, da Biblioteca Antônio Torres, localizados em Diamantina, MG. 

A partir das fontes identificas no 2º Semestre de 2013, foi possível desenvolver a 

elaboração e delimitação do problema, bem como a base teórica e início da catalogação das fontes 

já identificadas, bem como a busca por identificar fontes complementares com foco no objeto de 

pesquisa, o GE da cidade de Diamantina. 

 Na segunda procedeu a catalogação das fontes selecionadas e preparação para seu uso 

nas etapas sequentes. Em sequência continuação da revisão bibliográfica com levantamento das 

hipóteses que conduziram ao melhor foco da argumentação baseada na expectativa de encontrarmos 

vestígios das vertentes da reforma republicana, em Diamantina, no período do final do século XIX e 

início do século XX.  

Há fundamentação da pesquisa através do registro histórico dos documentos 

encontrados sobre o GED, sendo tais documentos identificados e organizados para serem base do 

corpo documental do GEPFDHE_Vales, e para servir a outras pesquisas. 

A terceira se pautou por análise das fontes obtidas, contextualizando-as em um cenário 

de uma sociedade de mais de três séculos, com fortes estruturas tradicionais na sua cultura, buscou-

se a constituição desse conjunto de fontes pela perspectiva de investigação do método indiciário. 

Segundo Ginzburg (2004, p.114), a investigação baseada em indícios deve levar em 

consideração todo o universo em que está inserido seu objeto de estudo, sendo as fontes históricas 
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uma composição da narrativa, compondo com um método que permite apenas uma parte de 

processo de investigação. 

 

(...) a postura, hoje difundida, em relação às narrativas historiográfica me parece simplista 

por que examina, normalmente, só o produto literário final sem levar em conta as pesquisas 

(arquivísticas, filológicas, estatísticas etc.) que o tornaram possível. Deveríamos, pelo 

contrário, deslocar a atenção do produto literário final pra as fases preparatórias, para 

investigar a interação recíproca, no interior dos processos de pesquisa, dos dados empíricos 

com os vínculos narrativos. Há muitos anos, Lucien Febvre observou que as fontes 

históricas não falam sozinhas mas só se interrogadas de maneira apropriada. Hoje isto nos 

parece óbvio. Menos óbvia é a observação de que as perguntas do historiador são colocadas 

sempre, direta ou indiretamente, em formas (destaco o plural) narrativas. Essas narrações 

provisórias delimitam um âmbito de possibilidades que, frequentemente, são modificadas 

ou até descartadas no curso do processo de pesquisa. Podemos comparar essas narrativas a 

instâncias mediadoras entre questões e fontes, as quais influem profundamente (ainda que 

não de maneira exclusiva) sobre os modos pelos quais os dados históricos são recolhidos, 

eliminados, interpretados – e, por fim, naturalmente narrados (GINZBURG, 2004, p.114). 

 

Tal método suplementa a interpretação de indícios como uma orientação de pesquisa 

baseada na investigação dos detalhes, que encaramos como memórias, pistas, sinais ou sintomas.  

Como orientação da pesquisa, o método indiciário pode ser definido como o uso do 

indiciarismo enquanto ferramenta para pesquisa. Neste sentido foi utilizado este método para 

discussão das fontes, atentos para evitar dispersão e lacunas na documentação, bem como na 

exposição e publicação dos resultados em comunicações em eventos científicos.  

Além das fontes primárias já dispostas, buscaram-se novos acervos, com fontes 

primárias de outras cidades da região, bem como fontes secundárias, produções bibliográficas de 

autores que possibilitam a elaboração de um alicerce teórico, constituído de argumentos conceituais 

vinculados às áreas temáticas da história, da história da educação, das ciências sociais e aplicadas, 

na busca da constituição de um espaço de interseção interdisciplinar e construção do texto científico 

no campo da História da Educação.  

Com as parcerias entre os pesquisadores, estas fontes passam a ser comuns entre os 

mesmos, possibilitando a ampliação do acervo de fontes para a realização de pesquisas documentais 

no campo da História da Educação. 

A última etapa foi a realização da elaboração do texto dissertativo final, bem como 

preparação para exposição do mesmo à banca avaliadora. Assim com o término da pesquisa foram 

realizadas as ações de preservação das fontes identificadas e catalogadas para a constituição corpo 

documental, organizado, sistematizado e oportunamente disponibilizado para pesquisadores, com vistas a 

servir de fontes primárias para outras pesquisas.  
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3 NOVO MODELO DE EDUCAÇÃO EM DIAMANTINA-MG 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar as influências que levaram a 

efetivação da instalação do GED através de algumas reflexões a partir da Reforma João 

Pinheiro. Diamantina uma cidade no interior de Minas Gerais, onde o ensino público 

primário, no final do século XIX e até meados do XX, era realizado nas chamadas “Escolas 

Isoladas”. (MARTINS, 1996). 

Este termo remete à organização do ensino primário público do Brasil que 

prevaleceu durante o século XIX e que continuou existindo no país mesmo após o processo de 

implantação dos grupos escolares, que teve início em São Paulo em 1893, a partir da reforma 

de ensino empreendida por Caetano de Campos. As escolas isoladas eram constituídas por um 

ou mais grupos de alunos, sob a responsabilidade de um (a) docente. A partir de 1906, em 

Minas Gerais, as escolas isoladas, singulares ou cadeiras públicas de ensino, como também 

eram chamadas - que podiam ser masculinas, femininas ou mistas passaram a apresentar a 

graduação por classes, cada uma correspondente a um ano diferente: 1º, 2º, 3º ou 4º ano. Essa 

temática é bem explorada por Luciano Mendes de Faria Filho (1996), Karina Klinke (2003) e 

Cynthia Veiga (2007). 

Estas escolas funcionavam em casas particulares, algumas em prédios públicos ou 

até mesmo nos espaços cedidos pela igreja.  

Esses aspectos estão entre os verificados por Faria Filho (2000), onde este 

argumenta que além do vínculo doméstico e religioso, a Escola Isolada trás em si as 

conveniências dos sujeitos que a utiliza.  

 

Num meio onde a escola até então era uma instituição que se adaptava a vida das 

pessoas – daí as escolas isoladas insistirem a terem seus espaços e horários próprios 

organizados de acordo com a conveniência da professora, dos alunos elevando em 

conta os costumes locais. (FARIA FILHO, 2000, p.69). 
 

Havia certa instabilidade apresentada pelas Escolas Isoladas, isto era demonstrado 

pelos relatórios e pelas notícias que circulavam nessa época, seja nos órgãos públicos, seja 

nos particulares. 

A esta altura já havia discussões regimentais no senado mineiro sobre o projeto 

nº119, que facultava ao novo governo reformar o ensino primário no estado. Tal projeto 

defendia novas metas para elevar o nível intelectual da população. 
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Figura 2 – Matéria de jornal sobre a reforma do ensino primário no Estado 

de Minas Gerais. 

 
FONTE: Jornal A Diamantina, 14 de setembro, 1906. 

 

Diante da expectativa do novo, da precariedade decorrente da ausência de um 

lugar específico para essas escolas e da conservação dos prédios públicos existentes, como 

também da falta de móveis e materiais diversos para o trabalho do professor, que recebia 

baixos salários e cuja formação era considerada insuficiente.  
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O então Secretário do Interior, Manoel Thomaz de Carvalho Brito, responsável 

pela instrução pública, logo em seu primeiro relatório, em junho de 1907, expressa sua crença 

no novo molde escolar:  

 

O regime dos Grupos Escolares deve ser generalizado, de modo que a escola isolada 

seja uma excepção condenada a desapparecer. Com o Grupo se consegue a divisão 

do trabalho, a fiscalização permanente, o estimulo dos professores, a execução 

uniforme do programma de ensino, a atracção do alumno para a escola, a frequencia 

assidua, o habito das creanças viverem em sociedade, corrigindo-se, modificando-se, 

aperfeiçoando-se, de modo que o ideal republicano da egualdade póde ser attingido 

naturalmente no trato de poucas gerações. (ARQUIVO PUBLICO MINEIRO, 

1907b). 

 

Quando aconteceu a proposta de reforma do ensino, havia se presumido que 

deveriam existir espaços próprios para a escola, reunindo ainda outros aspectos como articula 

Souza e Faria Filho (2006), sendo que existiram normas e preceitos pedagógicos que 

regulariam estas escolas. 

Tais normas criam outras concepções no cenário educacional, tais como, diretores 

dos grupos, inspetores escolares, e ainda estabelece a seriação do ensino, a graduação dos 

conteúdos escolares, estabelecimento dos horários das aulas e da duração do ano escolar. 

De fato é que o sistema utilizado em um período anterior onde as pessoas que 

estavam a margem tinham uma carência em relação ao ensino principalmente quando se 

tratava das Escolas Isoladas.  

Dessa forma, Minas Gerais, um estado de grandes fronteiras territoriais, tentou 

balizar em seu território as diferenças sociais e educacionais. Surgem assim normativas, 

definições e instruções públicas que regulamentam o ensino público mineiro na intenção de 

conformar a população ao pensamento republicano.  

Há, neste conhecimento, toda uma síntese e expressão do projeto republicano de 

educação, de escolarização da infância, posto em marcha em Minas Gerais. A inserção do 

Brasil e do Estado de Minas em um mundo ‘moderno’, que se complexificava e se 

industrializava, estaria na dependência de instruir e educar o povo, produzido como 

analfabeto, doente e despreparado para as novas formas de trabalho industrial.  

A partir desta reforma, o sistema público de educação primária de Minas Gerais 

experimentou um movimento de racionalização que visava dar conta de suas tarefas cada vez 

mais amplas e complexas, tendo “como finalidade última racionalizar o conjunto do social”. 

Os novos atores surgem e firmam seus lugares no complexo e tumultuado cenário 

que necessita ser normatizado.  
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A educação seria não apenas para Minas Gerais, mas para as demais regiões um 

dos mais poderosos instrumentos contra qualquer tipo de moléstia ainda persistente do 

Império e do trabalho escravo, pois o novo lema era “ordem e progresso”. Contudo, para que 

esta arma funcionasse de maneira efetiva seria necessária a organização do ensino.  

De acordo com Vago (2002) a reforma de 1906 possibilitou a constituição de uma 

nova cultura escolar na capital e em toda Minas Gerais. Fazer com que o novo estado de 

governo fosse legitimado através dessas estratégias, sendo o pilar principal a educação, que no 

seu sentido redentor busca estimular as famílias mineiras.  

À época em que o antigo Arraial do Tijuco se tornou a cidade de Diamantina 

ocorreram mudanças políticas, econômicas, sobretudo no padrão de trabalho onde estava 

fundamentado com a mão de obra escrava e com a extração de diamantes. (NEVES, 

REZENDE, 2006).  

Com um cenário educacional e político, Diamantina tem a instalação de um dos 

primeiros grupos escolares após a reforma João Pinheiro, através do decreto nº 2.091, de 20 

de setembro de 1907, cria o grupo escolar que almeja abrigar em um único prédio as escolas 

que se encontravam dispersas de cadeiras isoladas em vários povoados da cidade. (MINAS 

GERAIS, 1907b).  

Havia se ventilado a proposta da criação do Grupo na cidade, que já estava sendo 

aguardado como horizonte de designação por alguns, como descrito na solicitação feita ao 

Secretário do Interior: 

 

Ilustríssimo e Excelentíssimo 

Tendo exercido até ultimamente o cargo de inspectora da escola normal desta 

cidade, onde mantive sempre o ensino de trabalhos de agulha e estando em 

disponibilidade, espero da proverbial justiça de V. Ex. me seja designada a aula 

profissional para meninas, annexa do grupo escolar que se vai crear n’esta cidade. 

De acordo com os arts. 28 e 29 do regulamento que baixou o decreto nº 1960 de 16 

de Dezembro de 1906. 

Sendo de inteira justiça e de economia para os cofres do Estado esta minha 

designação, tenho a certeza de que V.Ex a decretará. 

Saude e Fraternidade 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Dr. Manoel Thomaz de Carvalho Brito 

D.P Secretario do Interior do Estado de Minas 

Diamantina, 30 de Janeiro de 1907. 

Realina Teixeira de Souza. (ARQUIVO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 1907c). 

 

Era grande a expectativa desse espaço moderno do saber, a escola como um 

ambiente próprio, reformulado e pensando para a transmissão do conhecimento, esboçado 

para atender as rigorosas tendências higienistas, sendo construído com uma única finalidade 

que é abrigar a escola (FRAGO, ESCOLANO, 1998, p. 69). 
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Figura 3– Fachada do prédio que abrigaria o primeiro Grupo Escolar de Diamantina, s/d. 

 
Fonte: Acervo da Escola Estadual Matta Machado, s/d. 

 

A figura 3 mostra onde seria abrigado o primeiro Grupo Escolar de Diamantina, 

sendo este localizado em um ponto central da cidade. O prédio do grupo escolar deveria 

exprimir todo ideal defendido pelos princípios republicanos. 

Em regra geral, a localização dos edifícios dos grupos escolares deveria funcionar 

como ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de 

um ideal republicano, uma gramática discursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime.   

Faria Filho (2000) argumenta que o processo de organização dos grupos escolares 

não é apenas um novo modo de ordenar e educar, mas, necessariamente, uma estratégia de 

ação na esfera educativa escolar, moldando práticas, legitimando competências e propondo 

metodologias do ensino através da produção e divulgação de novas representações escolares.  

Este privilégio foi concedido a poucas cidades devido a sua exigência financeira 

por parte do governo do Estado de Minas Gerais, prescritas no Decreto nº 1.960, de 16 de 

dezembro de 1906, onde consta em seu artigo 45 que o governo do estado de Minas Gerais 

daria preferência às localidades que o auxiliassem com dinheiro, prédios, terrenos ou mesmo 

materiais para a execução de seu plano de ensino, quanto à construção de prédios, mobiliário 

e material escolar (MINAS GERAIS, 1906b, p. 17).  

A partir dessa compreensão, Araújo (2006), informa que: 
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[...] para a disseminação de escolas isoladas e de grupos escolares, serão de 

preferência attendidas as localidades que corresponderem aos intuitos do governo, 

offerecendo ao Estado prédio onde o ensino se possa exercer de modo conveniente e 

eficcaz. (ARAÚJO, 2006, p. 248). 

 

O Regimento Interno dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas de Minas Gerais 

aprovado em 3 de janeiro de 1907 através do Decreto nº 1.969, logo em seu primeiro artigo 

orienta sobre as exigências que deveriam possuir as construções onde seriam instalados os 

grupos, que por sua vez tais especificações ficaram a cargo do engenheiro designado do 

estado José Dantas. (MINAS GERAIS, 1907a).  

Este por sua vez seguindo orientação do Secretário do Interior Carvalho Britto 

criou três tipos gerais de construção para implantação de um desses modelos que atendessem 

as especificidades locais bem como seus custos:  

 

Prédios escolares 

É uma questão seria a da installação das escolas em predios appropriados, de acordo 

com as necessidades hygienicas e pedagogicas.  

Não basta que a escola seja creada e provida; é necessário que seja installada 

convenientemente, para que se possa de facto aproveitar ás creanças que se 

matricularem. 

[...] A Secretaria do Interior tem á sua disposição o engenheiro José Dantas, 

incumbido especialmente de todo o serviço relativo á construcção e adaptação dos 

predios escolares.  

Mandei confeccionar três typos geraes, que devem ser observados na construcção de 

predios para Grupos Escolares. Na confecção desses typos foram estudados com 

cuidado as questões de economia de construcção, illuminação e ventilação das salas 

de aulas, hygiene e condições pedagógicas dos predios.  

O numero regular de alumnos para cada sala devendo atingir a 40, foram calculadas 

as dimensões dos salões, excedendo a área para cada creança de 1,m2 00 e a cubação 

de ar ambiente de 5,m3 00. O primeiro typo compõe-se de quatro salões de aulas de 

6,m 0 x 8,m 80 x 5,m 0, duas saletas de entrada, uma sala para museu, gabinete para 

o director e professores e um alpendre bem largo.  

Esse typo, para um Grupo Escolar de 200 a 240 meninos, poderá ser construido com 

a despesa approximada de 10 a 14 contos, conforme a zona do Estado. O segundo 

typo contém seis salões, tendo cada um 6,m 0 x 8,m 8 x 5,m 0, com a capacidade 

para 40 a 50 meninos, saletas de entrada, vasto salão para museu, gabinete para o 

director e professores e alpendres. Esse typo comporta de 240 a 300 meninos, 

ficando sua construcção em 25 ou 30 contos.  

O terceiro typo contém 8 salões, tendo cada um a capacidade de 40 a 50 meninos, 

salão par museu, gabinetes para director e professores, saletas de 

entrada e vastos alpendres.  

Esse predio, que comporta de 320 a 400 meninos, poderá ser construído por 40 

contos. 

Em todos os typos figuram um serviço sanitario, jardim no centro do edifício e 

cobertas para exercicios physicos e trabalhos manuaes. Para a construcção desses 

predios devem os terrenos ser escolhidos na parte mais central da localidade, com 

uma area de 8 a 10 metros quadrados para cada creança e satisfazer ainda as 

condições de uma declividade regular, facilidade da installação sanitaria e alguma 

distancia de outras construcções. (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 1907a, p.33) 
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A Figura 4 é uma ilustração de como seria a planta que foi enviada a Secretaria do 

Interior. A planta enviada informa sobre as divisões e medidas existentes no prédio destinado 

ao grupo escolar. Apresenta, também, as medidas do porão, das janelas e das portas, bem 

como a altura das paredes. Quando necessário a adaptação deveria seguir rigorosamente as 

regras higiênicas e pedagógicas. 

 

Figura 4– Planta do Grupo Escolar de Villa de 

Santa Quiteria, enviada a Secretaria do Interior, com 

as suas divisões. 

 
Fonte:. Arquivo Público Mineiro, s/d. 

 

Voltando a preocupação para as questões relacionadas à organização interna da 

escola, que também passou por muitas inovações. Começando pelo programa de ensino, que 

foi aprovado através do Decreto nº1.947 de 30 de Setembro de 1906. (MINAS GERAIS, 

1906a, p. 62).  
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Mais um elo foi criado dentro da construção de uma cultura escolar, onde se 

coloca não apenas alteração das disciplinas e conteúdos, mas de fato um novo modelo de 

educação.  

Havia a expectativa que com a construção do prédio do Grupo Escolar desenhado 

para comportar oito salas de aula, seriam implementados aspectos fundamentais tais como: 

separação de meninos e meninas, seriação e nível de aprendizagem e o novo programa de 

ensino. Este por sua vez contava com doze disciplinas, como demonstrado no Quadro 1:  

 

Quadro 1. Distribuição das disciplinas no Ensino Primário proposta pelo Decreto n° 1.947, 

de 30 de setembro 1906.  

1. Leitura 2. Escrita  

3. Língua Pátria 4. Aritmética 

5. Geografia 6. História do Brasil 

7. Instrução Moral e Cívica 8. Geometria e desenho 

9. História Natural, Física e Higiene 10. Exercícios Físicos  

11. Trabalhos Manuais 12. Música Vocal 

Fonte: MINAS GERAIS, Coleção das Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa 

Oficial do Estado, 1907, p.62. 

 

Os programas de ensino foram reestruturados para que as disciplinas fossem 

ministradas de forma gradual, obedecendo à seriação do ensino. O método de ensino adotado 

pela reforma foi o intuitivo. 

Os novos objetivos do ensino público mineiro transformaram a instrução primária 

em um modelo de ensino.  

Segundo Gonçalves (2004) tais mudanças já haviam ocorrido em nações 

desenvolvidas no contexto educacional, assim eram comuns essas características, de 

classificação dos alunos, de sua divisão em salas em um mesmo prédio, com vários 

professores regendo, cada um deles, a sua própria sala e, sobretudo, praticando um ensino que 

tinha como fundamento uma concepção pedagógica que visava desenvolver na criança a 

faculdade da observação. 

A organização das disciplinas de forma gradual e seriada era desenvolvida através 

de proposta de classificação homogênea para os alunos, dividindo-se em várias salas em um 

mesmo prédio, com vários professores, cada qual com suas respectivas turmas.  
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As disciplinas do ensino primário distribuídas por semestre e divididas em quatro 

séries (ou anos) foram estabelecidas pelo novo currículo.  

Tendo o grupo escolar, então, sido autorizado a funcionar em dois turnos, as aulas 

tinham início às sete horas da manhã. Em verdade poderia haver por parte do diretor e das 

professoras uma tolerância pelo atraso dos alunos em virtude da distância em que moravam. 

(GONÇALVES. 2004). Assim, o que se praticava no interior do Grupo Escolar de Itaúna em 

seu cotidiano, é melhor entendido dentro da especificidade da instituição. Apesar das normas 

prescritas, diretor e professores adaptavam a organização interna do estabelecimento à sua 

própria realidade.  

Então, as práticas cotidianas devem ser compreendidas “não somente nos seus 

aspectos marcados pela estrutura social que uniformiza, padroniza, mas também, e sobretudo, 

nos aspectos relacionados às ações dos atores que produzem lance a lance, com conflito, mas 

também com criatividade esse lugar particular” (GONÇALVES, 2004, p. 152). Sendo, assim, 

é isso que justifica o fato de os meninos poderem chegar atrasados. 

O Decreto n° 1.947, de 30 de setembro 1906 traz consigo, ainda, horários 

possíveis para que fossem lecionadas essas aulas. As Figuras 5, 6, 7, 8 apresentam os quadros 

de horários proposto pelo Estado (MINAS GERAIS, 1906a). 

 

Figura 5 – Quadro de Horários das Aulas propostos pelo Estado 

de Minas Gerais para o 1º ano. 

 
Fonte: MINAS GERAIS, Coleção das Leis e Decretos do Estado de Minas 

Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1906, p.121. 
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Figura 6 – Quadro de Horários das Aulas propostos pelo Estado 

de Minas Gerais para o 2º ano. 

 
Fonte: MINAS GERAIS, Coleção das Leis e Decretos do Estado de Minas 

Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1906, p.129. 

 

 

Figura 7– Quadro de Horários das Aulas propostos pelo Estado 

de Minas Gerais para o 3º ano. 

 
Fonte: MINAS GERAIS, Coleção das Leis e Decretos do Estado de Minas 

Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1906, p. 137. 
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Figura 8 – Quadro de Horários das Aulas propostos pelo 

Estado de Minas Gerais para o 3º ano. 

 
Fonte: MINAS GERAIS, Coleção das Leis e Decretos do Estado de 

Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1906, p. 

146. 

 

Aliado a tudo isso o novo sistema da economia e a consolidação da sociedade 

capitalista tornava necessário homens preparados para o trabalho, para produzir, sendo a 

“mercadoria” oferecida pelo trabalhador a essa forma de governo, o seu corpo. De modo que, 

a escola era a imagem do regime que pretendia a construção de novos corpos e mentes, assim 

as práticas de exercícios físicos se tornavam “a cura” para aqueles moribundos que 

“desejavam” possuir um corpo saudável, ágil e disciplinado, apto ao trabalho e ao sistema de 

produção.  

Entedia-se que cuidar do corpo seria cuidar do próprio sistema capitalista, já que a 

força de trabalho produzida pelos indivíduos era fonte de lucro e prosperidade para a 

sociedade.  

Essa construção no Brasil no fim do século XIX e início do século XX constitui-

se por meio dos médicos higienistas com cuidados físicos com o corpo os quais incluíam a 

formação de hábitos como: tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, vistos 

exclusivamente como fator higiênico. Por outro lado uma vertente importante na construção e 

organização trabalhava exclusivamente com a prática, a instituição Militar.  
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As práticas nas escolas eram ministradas por instrutores físicos militares, que 

traziam para essas instituições os rígidos métodos militares da disciplina e da hierarquia.  

Através das práticas ministradas na escola buscava-se transformar os alunos em 

futuros cidadãos disciplinados, obedientes, submissos, encaixando-se dentro do sistema 

republicano sendo respeitador da hierarquia social. (VEIGA, 2011).  

As práticas de educação do corpo podem ser compreendidas pela realização nas 

escolas para alunos do sexo masculino através de exercícios militares, ministrados por 

oficiais, sendo na maioria das vezes evoluções militares, enquanto que para o sexo feminino 

seriam ensinadas prendas, trabalhos de agulha, e, especialmente, o “córte e a cofecção” de 

peças do vestuário masculino e feminino.  

A presença de militares na escola era muito comum, já que o ordenamento da 

reforma de 1906 permitia aos diretores solicitar aos comandantes que indicassem um soldado 

para ensinar evoluções militares e organizar batalhões infantis. (VEIGA, 2011).  

Apesar das grandes mudanças geradas a partir da criação do grupo, muitas delas 

positivas, alguns obstáculos e percalços tiveram de ser enfrentados. Diante da alteração do 

público escolar, a municipalidade e o Estado tiveram que combater os problemas para atender 

às novas demandas, para que fosse possível a promoção de mudanças que trariam benefícios 

para os alunos de condições de vulnerabilidade social. 

 

3.1 Cultura Escolar 

 

Com o entendimento de Julia (2001, p.10), pode-se compreender que a criação de uma 

cultura escolar permeia todo o universo em que a instituição está inserida com suas normas, 

condutas e práticas.  

 
[...] a um conjunto de normas que definem conhecimentos e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades 

que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização). 

 

 

À medida que se reconhece os Grupos Escolares como espaços de construção de uma 

nova cultura escolar, onde o modelo republicano de educação permitia um maior controle 

sobre o corpo docente e sobre os alunos, foi possível apreender no GED, com as fontes 

analisadas, um momento de construção de uma nova organização escolar com: o ensino 

seriado, com classes graduadas pela idade e grau de conhecimento, um único professor por 

classe, o uso de exames com categorias “com distinção”,  “plenamente” e simplesmente” para 
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aprovação dos alunos, uma nova organização do tempo escolar, vários docentes sob uma 

direção, uma nova forma de organizar o currículo, além de uma nova identidade profissional 

para os professores, dentre outras mudanças.  

Assim a história do GED que está sendo remontada pode ser entendida a partir da 

educação, por ser ela própria uma atividade humana, precisa de espaços e de tempos 

determinados para ser realizada. Assim, a educação possui uma dimensão espacial e, por 

outro lado, o espaço juntamente com o tempo são elementos constituintes da atividade 

educativa.  

A escola, como local designado para ministrar a educação institucionalizada, não foge 

a essa premissa e, portanto, também tem a sua finalidade, entendida como a função social da 

escola. Essa é delineada no momento em que são elaboradas as políticas educacionais. 

O espaço, o tempo, a linguagem, ou seja, nossas vivências e 

representações das mesmas, constituem aspectos chaves para 

compreendermos o social, para organizar nossas vidas para viver e 

deixar viver. ( Frago, 1998, p. 26) 
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4 APROPRIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE DIAMANTINA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma descrição e representação do 

desempenho da implantação do Grupo Escolar na sociedade diamantinense, no ano de 1907. 
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Tem-se que por referência teórica o quadro de análise da totalidade de História de 

Instituições Educativas por Magalhães (2004). 

Esta análise será possível no campo de investigação da História da Educação, em 

que o próprio autor define ser “um campo em aberto, marcado pela construção de novos 

campos e objetos de investigação, por uma associação investigação-ação, por uma renovação 

conceitual e epistêmica de base interdisciplinar”. (MAGALHÃES, 2004, p.71). 

Saviani (2007, p.24) apresenta o esquema figurativo da análise de instituições 

escolares “envolvendo três aspectos: a materialidade (o instituído), a representação (a 

institucionalização) e a apropriação (a instituição).” 

A materialidade é uma dimensão composta por conceitos que expressam a 

estrutura e organização do funcionamento dos espaços escolares, permite por sua vez a 

descrição, compreensão e análise da instituição educativa. 

 Magalhães (2004, p.139) afirma que “a materialidade inclui condições materiais, 

espaços, tempos, meios didáticos e pedagógicos, programas, estruturas (organizacional, de 

poder e de comunicação) – instâncias basicamente objetivas e de funcionamento.” 

 De natureza semelhante, a representação incorpora pontos de ação no 

desenvolvimento concreto da institucionalização da instituição educativa. “A representação 

engloba os aspectos relativos às projectual da ação, ao grau de mobilização e de aplicação – 

pedagogias, currículo, estatutos, agentes. (MAGALHÃES, 2004, p.139). 

 Assim de modo a fazer uma vinculação entre a materialidade e a representação, 

tem-se a apropriação, que forma a identidade da instituição educativa. ”A apropriação refere-

se às aprendizagens, ao modelo pedagógico, ao ideário, à identidade dos sujeitos e da 

instituição, aos destinos de vida.” (MAGALHÃES, 2004, p.139). 

 

4.1 O instituído – a materialidade 

 

Ao examinar a chegada do novo modelo de educação regulamentada pela 

Reforma João Pinheiro na Diamantina, os representantes do legislativo municipal 

demonstraram grande interesse na instalação do Grupo Escolar na cidade, realizaram reuniões 

para debates de procedimentos legais que foram tomados, para que satisfizesse o suporte legal 

na implantação dessa nova instituição republicana.  

A imprensa diamantinense registrou à época este fato. O editor Arthur Queiroga 

do jornal O NORTE publicou no dia 20 de outubro de 1906, o registro de que o prédio teria 
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de ser aprovado pelo Secretário do Interior onde seriam apontadas melhorias que deveriam ser 

instaladas para o funcionamento do Grupo Escolar. (QUEIROGA, 1906). 

A Figura 7 verifica-se que o presidente da Câmara Municipal de Diamantina, o 

senhor Olympio Mourão recebeu do engenheiro David Jardim a planta do prédio municipal 

onde funcionava a Escola Normal Oficial de Diamantina, que foi fechada em 1905, para 

enviar ao Secretário do Interior Carvalho Britto, com vistas a que ele indicasse as 

modificações necessárias para a adaptação do prédio a ser um Grupo Escolar. 

 

Figura 9 – Matéria do Jornal O Norte que 

trata da implantação do Grupo Escolar em 

Diamantina. 

 
FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca Antônio 

Torres. Jornal O Norte. Matéria de Arthur Queiroga 

de 20 de outubro de 1906.  

 

O município de Diamantina dispôs de um prédio no qual poderiam haver 

adaptações para que nele funcionasse seu primeiro grupo. Dessa maneira a adaptação ou a 

construção de prédios destinados a serem grupos escolares era um trabalho meticuloso no qual 

era redigido um ofício a ser enviado para a Secretaria do Interior, geralmente por parte de um 

membro da Câmara Municipal, no qual eram descritas as necessidades de instalação do Grupo 

Escolar, com o número de cadeiras existentes funcionando, número de escolas unitárias e 

ainda a preocupação com orçamento que seria utilizado para a adaptação/construção. 
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Além disso, era necessário informar neste caso, qual prédio da municipalidade 

seria cedido, e se este teria condições de ser adaptado para o funcionamento do Grupo. Anexo 

a esse ofício seria também enviada uma planta e fotos da referida edificação. (KLINKE, 

2003).  

Tal planta não foi localizada apesar das investidas realizadas junto ao arquivo 

público da Câmara Municipal de Diamantina.  

Dessa forma foi utilizado uma planta do Grupo Escolar a ser instalado na Vila de 

Santa Quitéria, para ilustração comparativa de um dos modelos de prédios de Grupo Escolar, 

onde uma representava a planta atual à época e a outra a planta com as indicações das 

adaptações.  

O governo municipal mobilizou-se a fim da reforma não somente de um prédio, 

mas de uma primeira cultura escolar através deste lugar físico, que teria a frente um 

simbolismo republicano marcante, retirando a escola de lugares privados (casas e igrejas) para 

ocupar espaços públicos.  

Permitiu-se que a escola fosse conhecida e reconhecida ao menos no que se diz 

respeito a espaço físico, um bem público. 

Uma das exigências para a instalação do grupo escolar era um auxilio eficaz em 

dinheiro, com doação do prédio, de terrenos e materiais, o que certamente foi levado em 

consideração na 2ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Diamantina do ano de 1908, 

quando ali discutiam o desprendimento de verbas públicas para custeio do referido grupo: 

 

Em seguida o Sr. Presidente declarou a hora da apresentação de projectos e 

indicações. O Sr. João Felício apresentou p seguinte projecto n 1: A Camara 

Municipal de Diamantina considerando que é uma de suas primeiras attribuições 

crear escolas para a educação do povo, encaminhando verbas em seus orçamentos 

para manutenção das mesmas; Considerando que o Grupo Escolar desta cidade 

acha-se em condições precárias, não tendo, pela crise financeira que atravessa este 

município, uma Caixa Escolar para fornecer uniformes e material escolar a muitas 

crianças, que não se matriculam por deficiência de meios de obte-los; Considerando 

que, nessas condições, é seu dever socorrer para que esse instituto diffunda a 

instrução pelo maior numero possível de crianças que, mais tarde sejam cidadãos 

uteis a si e a sociedade. (CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 1908). 

 

Em vistas a atender esta demanda a Câmara Municipal de Diamantina, autorizou o 

município a cobrir os custos de implantação de modo a cumprir as exigências estabelecidas no 

Decreto nº 1.969, 3 de janeiro de 1907. (MINAS GERAIS, 1907a). 

 

Art. 1º - Fica o agente executivo autorizado a entrar em accôrdo com o Secretario do 

Interior sobre os concertos de adaptação do predio doado ao governo do Estado para 
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n’elle funccionar o Ensino escola d’esta cidade, podendo para tal fim transferir ao 

Estado o predio em que funcciona a escola normal, ou o das sessões d’esta Camara. 

Art. 2º - As despesas que houverem de ser feitas para tal fim correrão pela verba – 

Obras publicas, podendo o agente executivo, caso seja necessário, usar das 

attribuições que lhe são conferidas pela lei nº 169 de 16 de outubro do anno p. 

passado, art. 5 e fazer operações de credito. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 30-10-1907. 

Hilário S. de Figueiredo 

José Leite de Farias 

Luis Eusébio de Lima. (CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 1907)  

 

Através desse novo ordenamento, que foi instaurado para que a escola pudesse 

propagar a educação e ser instrumento de reforma social, começam a serem promovidas as 

reformas para adequação do prédio para que se enquadrasse dentro dos padrões de higiene da 

legislação estadual. 

A Figura 8 mostra a ilustre visita do presidente do Estado, João Pinheiro da Silva, 

em 1907. 

 

Figura 10 – Registro da visita do presidente do Estado de Minas 

Gerais, João Pinheiro da Silva, à Diamantina em 1907, Rua do 

Bonfim. 

 
Fonte: Acervo da Casa de Juscelino Kubistchek (1907). 

 

Considera-se que as obras foram iniciadas, com alguns serviços de adaptação no 

prédio, possivelmente as dificuldades financeiras que atingia todo o estado de Minas Gerais, 

incluindo Diamantina, fez com que as obras tivessem dificuldade de conclusão, por um 

período que se estendeu até quatro meses. 

As Figuras 11 e 12 ilustram a fachada do GED em uma época posterior a reforma, 

com uma localização estratégica no centro da cidade, tendo na sua frente a Igreja da Sé. 
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Figura 11– Prédio do Grupo Escolar de Diamantina, 1908. 

 
FONTE: Acervo da Escola Estadual Matta Machado (1908).  

 

Figura 12 – Prédio do Grupo Escolar de Diamantina, 1908. 

 
FONTE: Acervo da Escola Estadual Matta Machado (1908).  

Suntuoso com suas paredes recém-pintadas em branco, possuindo dezenove 

janelas, sendo dez na parte superior e nove na parte inferior, com uma ampla porta de entrada 

tendo a sua frente com forma inclinada quatro degraus. 

O GED deveria possuir oito salas nas quais seriam abrigadas as oito classes, 

separadas por sexo, onde o professor responsável lecionava para uma determinada classe 

dividida conforme a idade de cada aluno. 
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Segundo relatório anterior enviando ao Secretario do Interior conclui-se que o 

GED havia começado as suas atividades em quatro de novembro de 1907, contudo veio a ser 

instalado através de documentos oficiais datados de 09/12/1907 como consta no Livro de 

Pagamentos (FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Livro de Pagamentos do Grupo Escolar de 

Diamantina, 1907. 

 
FONTE: Acervo da Escola Estadual Matta Machado (1907).  

 

De acordo com o decreto que criou os Grupos Escolares – Decreto nº 2,091, de 20 

de setembro de 1907, mais especificamente em seu artigo 21, ficou estabelecido que tais 

instituições fossem constituídas por um número mínimo de Escolas Isoladas.  

O novo modelo de educação em Diamantina foi organizado a partir das quatro 

Escolas Isoladas existentes na cidade, das cadeiras da secção do sexo feminino a professora 

Liseta de Oliveira Queiroga e das cadeiras do sexo masculino as professoras Julia Kubistchek, 
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Agostinha de Sá Corrêa Rabello e Mariana Corrêa de Oliveira Mourão, compondo com outros 

professores como exposto no Quadro 2.  

  

Quadro 2: Distribuição de cadeiras por sexo, ano e professoras, do Grupo Escolar de 

Diamantina. 

Nº de 

Classes 
Sexo Ano Professor (a) 

1º Seccçao Masculino 1º Anno Mariana Corrêa de Oliveira Mourão 

2º Secção Masculino 1º Anno Agostinha de Sá Corrêa Rabello 

2ª  Masculino 2º Anno Julia Kubitschek 

3ª  Masculino 3º e 4ª Anno Eponina da Matta Machado 

4ª Feminino 1º Anno Custodia Brant 

5ª Feminino 2º Anno Liseta de Oliveira Queiroga 

7ª Feminino 3º Anno Nicia Corrêa Rabello, substituta de Hilda Rabello 

da Matta Machado 

8ª Feminino 4º Anno Edenia Corrêa Rabello 

Fonte: Escola Estadual Matta Machado, 1907. Dados do Livro de Visitas officiaes, actas e termos de exames e 

promoções, 1907. 

 

Assim era a divisão de classes no GED, onde a nova organização do ensino 

público mineiro hierarquizou a aprendizagem, dessa forma os alunos eram classificados por 

série, tendo cada professor a responsabilidade de ensinar especificamente a um grupo de 

alunos considerado homogêneo e estando na mesma etapa de desenvolvimento. A seriação era 

a base de uma nova cultura que estava sendo implementada nos grupos escolares, pois esse 

novo modo rompia com o velho preceito de aplicação do ensino na escola isolada quando 

apenas um professor era o responsável por ministrar todas as disciplinas e conteúdos numa 

mesma classe multisseriada. (GONÇALVES, 2004). 

Os exames iniciais foram realizados aos dezesseis dias do mês de janeiro de 1908. 

Como o grupo começou a funcionar apenas cerca de dois meses, os exames realizados foram 

apenas de descriminação de classes, conforme foi assinalado em atas remetidas a Secretaria 

do Interior. (CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, 1907). 

O grande número de pessoas pobres no estado representava à maioria da 

população, em Diamantina a escola deveria ocupar seu papel dentro desse novo regime 

civilizando corpos e mentes. 

Assim finalmente a população menos favorecida poderia ficar mais tranquila, uma 

vez que o grupo escolar surgiu com o objetivo de preocupar se com a educação de seus filhos, 
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e a população diamantinense, poderia esperar no grupo o cumprimento desta função de formar 

o caráter dos cidadãos. E não somente isso, mas, sobretudo, o que se ensinaria nele viria a 

extrapolar o que até então estava sendo ensinado, que não passava do ensinar a ler, escrever e 

contar.  

A Figura 14, tirada a frente do GED, mostra uma turma com seus alunos e alunas 

uniformizados, as meninas vestidas de saias e laços na cabeça e os meninos devidamente 

arrumados de meias compridas, gravata e sapatos. 

 

Figura 14 – Alunos e alunas do Grupo Escolar de Diamantina. 

 
FONTE: Acervo da Escola Estadual Matta Machado, s/d.  

 

 

As Tabelas 1 e 2 referem-se a quantidade de alunos que foram matriculados, 

divididos por sexo, no ano de 1908. 

 

 

 Tabela 1 – Representação do número de alunos do sexo feminino, 1908. 

Ano Quantitativo Percentual (%) 

1º Anno 93 52,89 

2º Anno 50 28,41 

3º Anno 22 12,5 
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4º Anno 11 6,25 

Total 176 100 
Fonte: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (1908). Dados de Livro dos Grupos Escolares 1908, 4ª Secção do 

Secretario do Interior.  

 

 

Tabela 2 – Representação do número de alunos do sexo masculino, 1908. 

Ano Quantitativo Percentual (%) 

1º Anno 89 (e 5 ouvintes) 55,28 

2º Anno 26 16,15 

3º Anno 37 23 

4º Anno 9 5,57 

Total 161 100 

Fonte: ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (1908) Dados de Livro dos Grupos Escolares 1908, 4ª Secção do 

Secretario do Interior.  

 

Os dados apresentados nas duas tabelas acima possibilitam perceber aspectos 

sobre o movimento de alunos matriculados nas séries do ensino primário do GED no ano 

1908. 

Pode-se verificar em ambos os sexos que a medida que avança a seriação ocorre 

uma redução no número de alunos matriculados. Sendo assim, as meninas do 4º ano 

representavam apenas 6,25% das alunas matriculadas no GED e os meninos 5,57%, do total 

de alunos do sexo masculino matriculados.  

A redução de alunos matriculados foi mais acentuada entre o 1º e 2º Ano do sexo 

masculino, que atingiu 39,13% em relação ao sexo feminino (24,48%). 

Ao considerar as cadeiras escolares nesta instituição (sexo masculino e sexo 

feminino), pode se notar que mesmo dentro da divisão há um número menor de alunos do 

sexo masculino em relação aos alunos do sexo feminino, respectivamente 161 e 176. 

Apesar de instalado, o GED apresentava dificuldades para realizar as reformas de 

adequação do prédio, sendo necessários constantes reparos e, além disso, o grupo apresentava 

grandes despesas, como no seu próprio funcionamento, no fornecimento de materiais aos 

alunos mais pobres que eram a sua maioria. 

Tal situação gerou certa indisposição entre Cícero Arpino Caldeira Brant e o 

governo. Pois haviam passados os meses e a adaptação do prédio continuava com 

contratempos, como no relatório do próprio diretor do GED: 
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As aulas d’este estabelecimento começaram a funcionar em 4 de Novembro do anno 

passado. Em dezembro, achando-se o prédio ainda em trabalhos de adaptação, eu 

vos remeti um relatório completo das obras que se iam effetuando e das 

necessidades mais urgentes do Grupo Escolar. 

Nestas condições, eu resolverá mandar o outro relatório de que trata o Art.62 do 

Decr.nº1.969 de 3 de Janeiro de 1907, em Dezembro do corrente anno de 1908, 

depois de completamente terminada a difficil adaptação do prédio. 

Mas, em obediência a vosso officio de 4 do corrente ano, apresso-me em vos enviar 

o relatório. (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 1908) 

 

Em Diamantina as dificuldades foram devidas a terrível crise que o município 

vinha passando, pois aparentemente o dinheiro não estava circulando e o município quase 

nada produzia.  

Como alternativa à crise, em todas as cidades de Minas Gerais onde havia Grupos 

Escolares, foram fundadas Caixas Escolares para a manutenção dos mesmos. Seguindo os 

passos dos demais municípios, a Câmara Municipal, na 2ª reunião ordinária do ano de 1908 

resolve assim aprovar: 

 

Art.1º- Fica creada a subvenção mensal de cinquenta mil reis para manutenção de 

um Caixa Escolar para respectivo Grupo. 

Art.2º- Esta subvenção será paga a contar-se do dia 1º de abril corrente pela verba 

Instrução Pública.  

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário. (CAMARA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINA, 1908). 

 

Apesar da subvenção paga as dificuldades permaneciam e, no final de dezembro 

de 1908, a imprensa vem a público denunciar as precariedades com que o processo de 

adaptação do prédio para o GED vinha ocorrendo. Nas palavras do redator, Cicero Arpino 

Caldeira Brant (1908a) do Jornal A Ideia Nova, há clara comparação entre as verbas anuais da 

antiga Escola Normal, que atingia a 1.200$000, e a mínima subvenção do governo para o 

atual GED que era de 50$000 oriundos da Câmara Municipal (FIGURA 15). 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Caixa Escolar no Jornal 

A Ideia Nova. 
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FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca 

Antônio Torres (1908). Jornal A Ideia Nova. 

Matéria de Cicero Arpino Caldeira Brant, de 

20 dezembro 1908.  

 

Os Caixas Escolares representaram uma certa melhoria, mas ainda assim, 

perduravam as dificuldades financeiras: 

 

Ultimamente o Director tentou mais uma subscrição para um importassimo 

melhoramento no Grupo: fornecimento de carabinas, tambores e clarins ao Batalhão 

Infantil. 

É um melhoramento muito útil, não só porque é um divertimento para os alumnos, 

como também porque assim farão exercícios gymnasticos. 

Demais, todos os Grupos Escolares do Estado já tem carabinas, tambores e clarins, 

ora fornecidos pelo commercio local, ora pelas Camaras Municipaes. 

Entretanto aqui em Diamantina, quasi nada rendeu a subscripção aberta pelo 

Director, para adquirir esses materiaes. (BRANT, 1908a). 

 

O auxílio aos alunos mais pobres eram oriundos do Caixa Escolar, que mesmo 

com seus poucos recursos, poderia cobrir despesas com materiais escolares, roupas, calçados, 

assistência médica em caso de moléstia grave, de acordo com o Regimento Interno dos 

Grupos Escolares e Escolas Isoladas do Estado de Minas Gerais. 
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4.2 Institucionalização – a representação 

 

Compreende-se que a representação apresentada por Magalhães (2004) é a forma 

pela qual uma instituição passa por um processo de transformação através de produtos 

multidirecionais e multifatoriais, onde a sua materialidade evolui para uma organização 

complexa.  

 

A institucionalização é uma abstração que envolve o quadro dialético mais profundo 

entre públicos e modelo, sendo a instituição um constructo teórico – prático, produto 

de um processo multidimensional e multifatorial, resultante de uma dialética entre 

uma combinatória horizontal de materialidade, projeção, mobilização, ação, numa 

sucessão de quadros probabilísticos e evolutivos, e uma verticalização contendo os 

passos de concretização dessa evolução. (MAGALHÃES, 2004, p.140). 

 

Nesta perspectiva lança-se a investigação sobre o GED, onde o método de ensino 

adotado pela Reforma João Pinheiro foi o intuitivo, que conforme noticiado por Leopoldo 

Miranda (1909) do Jornal A Diamantina, enfatizava a importância da observação das coisas, 

dos objetos, da natureza, dos fenômenos e da educação para sentidos como fundamental para 

o processo de instrução escolar (FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Grupo Escolar de 

Diamantina. 

 
FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca 

Antônio Torres (1909), Jornal A 

Diamantina. Matéria de Leopoldo Miranda, 

de 14 de outubro de 1909, p.12.  
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Era notório o entusiasmo da população com a instalação do grupo, em um 

comentário Paulo Kruger Corrêa Mourão (1960, p. 174), mesmo tendo seis anos de idade, 

relatou a sua lembrança da cerimônia de instalação: 

 

Guardo a lembrança da inauguração oficial do Grupo Escolar então criado. À noite, 

o estabelecimento a isto primorosamente preparado, em um prédio dos tempos 

coloniais, reformado e finalmente pintado pelo artista Joaquim Gasparino, foi aberto 

às visitas oficiais e públicas. Nos quadros-murais das diferentes salas havia pinturas 

que se referiam aos personagens e acontecimentos mais importantes da nossa 

história. Lá figuravam Tiradentes, a sua forca e a data de 1792; lá estavam 

evocações das principais batalhas da Guerra do Paraguai; lá havia painéis com os 

retratos de João Pinheiro e de Carvalho Brito, cercados de símbolos ou figurações de 

Minas Gerais. 

 

Em outro momento faz referência a composição do grupo através de uma das 

escolas isoladas onde lecionava a sua mãe:  

 

A transferência dos alunos da Professora Mariana Corrêa de Oliveira Mourão foi 

feita, certo dia, partindo os alunos do bairro do Macau, onde era a escola isolada, 

para o prédio, em marcha militar, comandada por um dos alunos que, muito mais 

tarde, seria o médico Dr. Catão Roberval Jardim. A formação atravessou solene as 

ruas da cidade e, sempre em marcha, percorreu as diferentes dependências do prédio, 

parando afinal e distribuindo cada classe para a sala respectiva. (MOURÃO, 1960, 

p. 174) 

 

Assim no dia sete de março de 1908, data pela qual foi designada pelo então 

Secretário do Interior Manoel Thomaz de Carvalho Britto, foram iniciadas as matrículas no 

Grupo Escolar de Diamantina.  

A expectativa que havia um número superior a quinhentos alunos em idade 

escolar no município. Conforme exige o regulamento da Instrução Pública, ficou marcado o 

prazo de sete a vinte e um de março do ano corrente, para que os alunos apresentassem se para 

a matrícula.  

Apesar de um número aparentemente grande de crianças em idade escolar, o 

número de matriculados neste primeiro dia foi de 318 (trezentos e dezoito) alunos, não 

atingindo o mínimo de matricula legal que seria de 320 (trezentas e vinte), em vista disso, 

como observado na Figura 17, o diretor e as professoras enviaram ao secretario do interior 

uma correspondência expondo as causas da falta de matricula legal. (ACERVO DA ESCOLA 

ESTADUAL MATTA MACHADO, 1908). 
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Figura 17 – Ata de Abertura do ano letivo de 1908. 

 
FONTE: Acervo da Escola Estadual Matta Machado (1908).  

 

Uma hipótese para o fato é de os pais diamantinenses não enviarem os filhos para 

a escola em razão de não compartilharem das mesmas representações dos políticos e 

governantes sobre o papel da educação. Outra hipótese, que justifica a ausência das crianças 

na escola seria pela necessidade da família contar com a mão de obra infantil nos afazeres do 

dia a dia. 
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No primeiro ano de funcionamento do Grupo, as professoras demonstravam um 

grande esforço em cumprir as determinações legais, o programa de ensino, os horários 

estabelecidos e isso foi bem enfatizado pelo inspetor técnico escolar. Segundo Porphyrio 

Fernades de Azevedo, no seu relatório de inspeção, enviado ao Secretário do Interior, em 

novembro de 1908:  

 

Em cumprimento às ordens do Excelentíssimo Senhor Doutor Secretário do Interior 

do Estado de Minas Gerais, visitei desde 11 até 19 do vigente mez, este grupo 

escolar dirigido pelo Senhor Doutor Cicero Arpino Caldeira Brant, encontrei-o com 

o maior asseio possível, com a matricula de 404 e com frequência de 225 alunos do 

sexo masculino e 248 do sexo feminino, presentes as lições desses dias.  

Alguns senões encontrados no archivo escolar e nas aulas foram, com devida 

explicação, sanada rapidamente.  

Durante os trabalhos escolares, examinados com escrúpulo, notei haver muita 

comprechensão no programa de ensino, ordem e adiantamento relativo nos seus 

alunos, grande esforço, nímia intelligencia, dedicação e competência no seu corpo 

docente.  

Attento a esses apreciáveis predicados entendo que, encerrada a matricula, feita nova 

classificação em algumas aulas e obtidas todas os materiais necessários ao 

funcionamento dellas, o citado grupo poderá se um dos melhores do Estado. 

Cumpra-se a disposição do nºXI, artigo 72 do Regulamento em vigor. (AZEVEDO, 

1908).  

 

De acordo com as observações do inspetor, o programa em vigor estava sendo 

cumprido, isso demonstrava “grande esforço, dedicação e competência” por parte do corpo 

docente daquele grupo.  

A matrícula e a frequência também foram suficientes para atender a base legal de 

funcionamento, todavia devido a pobreza de seus alunos, que não podendo comprar o 

necessário para que seja executado algumas aulas não eram realizadas como descritas no 

programa de ensino.  

 

É inegável que o grupo escolar tenha promovido mudanças no cotidiano da escola 

primaria mineira, alterados hábitos e criando novos símbolos e ritos. As mudanças 

promovidas foram importantes na dinâmica educacional, sendo que a adoção de um método 

de ensino, organização das disciplinas de forma gradual e seriada mudou o funcionamento da 

instituição escolar. 

Os exames no GED eram de suficiência e finais, sendo que os exames finais 

deveriam ser prestados “sobre as matérias do curso ou do último ano da escola e os de 

suficiência os que versarem sobre as matérias dos outros anos.”  

Como conta Cícero Arpino Caldeira Brant (1908b), novembro era a época prevista 

pela legislação para que os exames fossem prestados pelos alunos: “logo depois do 
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encerramento das aulas”, que deveriam ser iniciadas em 21 de janeiro e encerradas no dia 14 

de novembro de cada ano (FIGURA 18). 

A aprovação do aluno seria “com distinção, plenamente, ou simplesmente”. 

Aquele que revelar algum adiantamento terá a nota de “aplicado” (Decreto 1.960, art. 103). 

(MINAS GERAIS, 1906b). 

 

Figura 18 – Grupo Escolar no Jornal A 

Ideia Nova. 

 
FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca 

Antônio Torres (1908). Jornal A Ideia Nova 

Matéria de Cícero Arpino Caldeira Brant de 22 

de novembro de 1908.  

 

4.3 A instituição - apropriação 

  

Ao cerne da criação do GED, sua história não constitui uma abordagem descritiva 

ou justificativa da aplicação de uma determinada política educativa, como também se não 

confina à relação das instituições com o seu meio envolvente. (MAGALHÃES, 2004). 

Assim, seguindo a política de educação mineira, a Câmara Municipal de 

Diamantina estabelece a instrução pública do município. (JORNAL O MUNICIPIO, 1901). 
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Ao passo que o Estado apresentava números que mostravam o quanto era ineficaz o ensino na 

província de Minas Gerais em seus modelos, haviam 54.823 alunos matriculados em escolas 

mineiras, sendo destes 36.072 frequentes, apesar disso um número de aproximadamente 2.000 

alunos eram aprovados em exame final. (QUEIROGA, 1906). 

O governo do Estado compreendeu, portanto que era seu dever enfrentar o assunto 

com toda a dedicação e combater contra a ignorância com todo esforço e energia. 

Segundo o jornal O NORTE, de 13 de outubro de 1906, o primeiro passo do 

governo foi convocar uma reunião, tendo em vista a utilizar-se dos professores que estavam 

desaproveitados no Estado, contudo os serviços que foram prestados estavam sobre o olhar 

rígido de uma fiscalização técnica, sendo esta a base do ensino. Os meios de fiscalização por 

intermédio dos inspetores e diretores, oi um dos padrões a fundamentais na reforma da na 

escola. 

A Figura 19 se refere à notícia do jornal A Ideia Nova, datado de vinte e dois de 

novembro de 1908, no qual apresenta a data marcada para os exames do GED, contando com 

a presença do inspetor escolar municipal Porphyrio Fernandes de Azevedo, do diretor do 

grupo Cícero Arpino Caldera Brant e a comunidade diamantinense, onde foi avaliado o novo 

método de ensino.  

De acordo com o Decreto 1.960, de 16 de dezembro de 1906, art. 103, os exames 

eram públicos e prestados diante de “uma comissão composta por três membros, da qual seria 

presidente o inspetor escolar ou delegado de sua nomeação e examinadores o professor da 

cadeira e uma pessoa qualificada, convidada pelo presidente da comissão examinadora”. 

(MINAS GERAIS, 1906b). 

Para cada série do GED foi montada uma comissão para os exames, estes exames 

realizados no GED eram classificatórios de suficiência, sendo que tais exames de suficiência 

teriam como conteúdo dos anos anteriores para progressão ao próximo ano, segundo a 

legislação da época, o mês de novembro seria a data prevista para realização dos exames. 

A aprovação do aluno seria “com distinção, plenamente, ou simplesmente”. 

Aquele que revelar algum adiantamento terá a nota de “aplicado”. (MINAS GERAIS, 1906b). 
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Figura 19 – Grupo Escolar no Jornal A Ideia Nova. 

 
FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca Antônio Torres (1908). Jornal A Ideia Nova Matéria de Cícero 

Arpino Caldeira Brant de 22 de novembro de 1908. Autoria do próprio pesquisador.  
 

continua 
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Figura 19 – Grupo Escolar no Jornal A Ideia Nova. continuação 

 

FONTE: Acervo Periódico da Biblioteca Antônio Torres (1908). Jornal A Ideia Nova Matéria de Cícero 

Arpino Caldeira Brant de 22 de novembro de 1908. Autoria do próprio pesquisador.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através desta investigação, tive como propósito jogar luz sobre o processo de 

implantação do novo modelo de escola no Estado de Minas Gerais, na cidade de Diamantina. 

De certa maneira são escassas as pesquisas sobre a história da educação diamantinense ou 

sobre suas instituições educativas. Foi necessário fazer um retorno ao século XIX para 

conhecer melhor o contexto em que a cidade de Diamantina estava inserida, de forma a 

compreender a trajetória discursiva sobre o modelo de educação que viria implantado no 

município. 

 O espaço-tempo de pesquisa histórica proporcionou indagar sobre a implantação 

e recepção da nova instituição diamantinense, contudo há lacunas que não foram preenchidas, 

devido ao próprio objetivo da pesquisa ou mesmo porque a constituição de um cenário através 

das FDH é um processo investigativo complexo que deixa rabiscos a serem decifrados. Foi 

também através da busca por informações sobre instituições escolares, que podemos perceber 

que esta categoria necessita de espaços que preservem seus acervos escolares, objetos da sua 

cultura escolar, objetos que revelam uma época, um contexto na história da educação 

brasileira.  

Mesmo reconhecido a importância destes documentos, ainda não há uma política 

de preservação da própria instituição, do acervo institucional que por sua vez acaba se 

perdendo com o tempo, deteriorando sua história, relevância e espaço de representação para 

conhecimento da sociedade. 

Como é apontado por Juliá, “a difícil reconstrução da história das práticas, uma 

vez que ela não deixa traço ou deixa pouco, e o historiador é dependente da conservação da 

escrita como fonte para fazer ver o seu trabalho”. Tais traços são deixados pela documentação 

histórica. 

São essas ausências que instigam a dar continuidade ao trabalho de pesquisa, pois, 

esta dissertação em sua montagem teve o benefício de encontrar um número considerável de 

fontes, contudo o cruzamento das informações e da escrita foi como a montagem de um 

enorme quebra-cabeça, na qual foram feitos agrupamentos dos dados em itens específicos, 

que por questões relativas ao tempo, não puderam ser analisadas de acordo como deveriam. 

Com o movimento de reconstrução de espaços e redefinição de práticas escolares, 

surge a Reforma de 1906, seguindo o que já estava sendo realidade em outros estados. É neste 

contexto que é criado o Grupo Escolar de Diamantina com uma identidade histórica 

educacional própria, numa sociedade com passado escravista. 
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Legitimar a criação dos Grupos Escolares na edificação de um espaço que foi 

instituindo de forma gradual uma nova cultura escolar, que por sua vez apresentava maior 

controle sobre o corpo docente e sobre os alunos, foi possível apreender no GED, através das 

fontes analisadas, um momento de construção de uma nova organização escolar na cidade de 

Diamantina.  

A fim de dar visibilidade a forma estatística como definidores dos registros 

escolares, veio ser apresentado dois quadros com número de alunos divididos por sexo, no 

intuito de chamar a atenção no sentido de tomar tais estatísticas não apenas como fonte, mas 

enquanto forma constitutiva do campo educacional. 

Assim levando-se em consideração os dados quantitativos relativos ao GED e 

tendo em vista a sua criação e a instalação, a disseminação do ensino público primário não 

ocorreu como era esperado pelo Estado.  

De fato os legisladores diamantinenses propuseram mudanças, muitas delas 

financeiras, para que a educação pudesse cumprir o papel dentro daquele novo contexto 

educacional. Um dos principais fatores que contribuíram para a criação do Grupo Escolar na 

cidade de Diamantina após a Reforma João Pinheiro de 1906, foi essa influência política que 

o município apresentava, dispondo prontamente de verbas, com dialogo junto a presidência do 

Estado, sendo que o próprio presidente foi em visita ao município.  

O GED foi implantado 1907, um ano após a Reforma João Pinheiro, passando por 

reformas em seu prédio, proposições de verbas para seu funcionamento, ainda que em 

dificuldade financeira o município sustentasse a criação do GED.  As FDH foram um fato 

decisivo para esta compreensão. 

As repercussões advindas da implantação do Grupo Escolar de Diamantina na 

escolarização da sociedade diamantinense, através do prestígio que o Grupo teve em relação a 

imprensa diamantinense, através dos periódicos da época, sendo os principais antagonistas: A 

Ideia Nova e O Norte. 

O Jornal A Ideia Nova teve suas primeiras tiragens em 15 de abril de 1906, a sua 

periodicidade era semanal, aos domingos, sua assinatura poderia ser feita de duas maneiras, 

anual e semestral com valores de 10$000 e 6$000 respectivamente. Os fundadores foram: 

Pedro da Mata Machado, Antônio Mota, João Edmundo Caldeira Brant e os professores 

Antônio dos Santos Mourão e Ataliba Pires. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1997).  

É importante ressaltar que o redator chefe em 1907 a 5 maio de 1908, foi o diretor 

do GED, Cícero Arpino Caldeira Brant, o então redator é solidário com o programa do jornal, 
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mas guarda inteira independência nas suas apreciações individuais, os artigos por ele 

elaborados incidem na exclusiva responsabilidade dos seus signatários.  

O jornal foi fundado para apoiar a política de João Pinheiro, então na presidência 

do Estado. Em 1907, órgão do Partido Republicano Mineiro, no município, facção local mais 

conhecida pelo “Partido dos 45”. Inicia veemente a campanha política contra a situação 

municipal apoiada por outra facção a do PRM, apelidada de “Partido 69”. Prestigia a 

fundação de uma sociedade secreta “Delenda Cartago” veiculando misteriosa publicidade. 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 1997). 

O Jornal O Norte começou as suas impressões no dia 3 de maio de 1906 sendo 

que sua periodicidade era semanal, entregue as quintas-feiras, poderia ser adquirido de três 

maneiras, realizando assinaturas anuais ou semestrais, nos valores de 10$000 e 5$000 e 

também poderiam ser vendidos avulso 200. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1997).  

O redator foi Arthur Queiroga até 1907. Fazia campanha política municipal de 

1907, sustentado a facção do Partido Republicano Mineiro – PRM, a quem deram o nome de 

“Partido dos 69”. Tendo a frente, no campo oposto, A Ideia Nova, com o qual mantém 

reconhecida polêmica. 

Partindo das propagandas e discussão desses dois jornais foi possível construir o 

cenário sobre o recém-chegado novo modelo de educação.  

As festas cívicas que o Grupo realizava nas ruas da cidade, muitas vezes 

retratadas em jornais, constituiu também interesse, uma vez que auxiliaram na compreensão 

do simbolismo que aquela instituição deveria exprimir para a sociedade. 

Com esta dissertação é oferecido também o resultado de um trabalho de 

organização de fontes históricas, que antes se encontravam dispersas, que podem servir como 

suporte para conhecimento da trajetória e do pensamento político educacional da cidade de 

Diamantina, frente às mudanças realizadas no Estado. 

Este trabalho não pretende concluir o estudo sobre o Grupo Escolar de 

Diamantina, não somente por acreditar que existem lacunas a serem preenchidas, como 

também entender que a história está sempre sendo reconstruída pelos homens de seu tempo.  

As considerações aqui expressas mostram aspectos que a pesquisa apontou a esse 

caminho, por isso fiz as escolhas esquisa, e que consegui analisar dentro de minas limitações, 

na esperança que este trabalho sirva de ponto de partida para novos estudos. 
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