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O presente trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma investigação do 

Programa de Mestrado em Educação ( Àrea Temática: Educação Escolar / Linha 

de pesquisa: História e Historiografia da Educação). Visa desenvolver o estudo 

sobre as histórias das instituições escolares, especificamente sobre a Educação 

Pública Brasileira e o Grupo Escolar “Joaquim Saraiva”, surgido na cidade de 

Uberlândia – M.G. e pertencendo à rede estadual. Enfatiza sua criação em janeiro 

de 1963 no prédio localizado ao lado da Praça Vasco Gifoni no bairro Saraiva, sob 

a direção de Edna Morais Ferreira, com a denominação Escolas Reunidas da Vila 

Saraiva. 

 Em 28/01/64, através do Decreto nº 7386 passou a se chamar Grupo 
Escolar “Joaquim Saraiva”, transferiu-se para o prédio próprio ainda em 

construção, em 29/04/68, situado à Av. João XXIII, nº 68, bairro Saraiva. Recebeu 

a Autorização 270/73 publicada no MG de 24/02/76 pág 2, para o funcionamento 

da 5ª a 6ª séries em 1973. 

  Através da Resolução nº 1810/76 publicada no MG de 24/02/76 pág 06 col. 

01, a Escola obteve a extensão da 7ª a 8ª em 1976, 

 Assumiu a direção da Escola Juraci Corcino Borges em 01/05/95, 

substituindo a diretora Suely Castro Ferreira, afastada por motivos de 

aposentadoria. Permaneceu no cargo até 29/01/97 e  logo em seguida  assumiu a 

direção da Escola a Professora Maria Leonísia Roque Nunes, eleita pela 

comunidade Escolar, exercendo dois mandatos consecutivos em 30/01/97, 

permanecendo  no cargo até 15/02/04. 

O Professor Cláudio Batista dos Santos foi indicado pela comunidade 

Escolar sendo nomeado para o cargo de Diretor através de publicação no MG de 
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26/03/04, data em que assumiu a direção da Escola onde se encontra 

administrando atualmente. 

 Através da resolução de nº 1810/76 publicado no MG de 18/10/78, o Grupo 

Escolar “ Joaquim Saraiva “  passa a ser chamado de  Escola Estadual “ Joaquim 

Saraiva”. 

Assim, a abordagem investigativa se restringirá ao momento crucial de 

adaptação do educandário à demanda de ensino da cidade de Uberlândia e 

região, demonstrando assim sua enorme importância para o desenvolvimento 

educacional e sua vinculação com a busca crescente de popularização de ensino.  

   A escola agora atende aos alunos do Ensino Fundamental: ciclo 

complementar de alfabetização de 5ª a 8ª séries. Neste sentido, uma preocupação 

necessária consiste na busca da compreensão do contexto histórico do sistema de 

ensino do início do século XX, obtendo os elementos norteadores que 

proporcionam as condições essenciais para a gênese e a consolidação do grupo 

escolar do bairro. Em outras palavras, paralelamente à contextualização macro-

estrutural, haverá necessariamente a delimitação espaço-temporal da questão 

educacional de Uberlândia neste período e suas conseqüências históricas para a 

cidade, a região, o estado de Minas Gerais e o país. Por isso, esta pesquisa 

pretende estar em acordo com a atual tendência em História e Historiografia da 

Educação: a produção de novos conhecimentos referentes à questão do Sistema 

de Educação Pública.  

Pretende-sei investigar as especificidades relacionadas à  fundação e 

fortalecimento do Grupo Escolar Joaquim Saraiva no período de 1963 a 1980 

enquanto instituição influente no universo social uberlandense, através do resgate 

das motivações, da identidade dos docentes e dos discentes, das instalações 

inicias da escola e dos saberes veiculados. 

Apreender os elementos componentes das teorizações sobre representações 

sociais e sobre a História das Instituições Educacionais a nível nacional, por meio 

de ampla pesquisa bibliográfica; 

Entender o contexto educacional local e suas relações necessárias com o 

contexto regional, estadual e nacional, por meio do estudo de obras histórico-

educacionais. 

A escolha do objeto específico de estudo está diretamente relacionado com 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

2



o fato de pertencer grande parte de minha vida na cidade de Uberlândia – M. G, 

contribuindo muito nas várias instituições escolares de Uberlândia como também 

ter participado para o ensino fundamental com a participação de pais de alunos do 

Grupo Escolar Joaquim Saraiva e ainda por ter a oportunidade de durante grupos 

de estudos na UFU conhecer algumas temáticas relacionadas à produção 

científica em uma perspectiva histórica da reconstrução de uma instituição escolar. 

Através destas contribuições, interessei-me profundamente pelo assunto e fiquei 

entusiasmada com a possibilidade de compreender melhor questões relacionadas 

à história, assim passei a refletir sistematicamente sobre o valor significativo do 

ensino de história e desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Assim, 

evidentemente, é fabuloso perceber o quanto um determinado estudo pode 

contribuir para a elucidação de aspectos históricos e se tornar um poderoso 

mecanismo na reestruturação social, atuando como elemento de transformação 

sobre o valor significativo do ensino de história . 

Através da abordagem da história das instituições escolares de Uberlândia, 

especialmente do Grupo Escolar Joaquim Saraiva, encontro a possibilidade de 

contribuir para a reconstrução e o resgate de parte significativa da vida cultural e 

social da cidade, especialmente do início do século XX. Além disso, vejo também 

a possibilidade de estar em consonância com a tendência nacional em História e 

Historiografia da Educação de estar realizando estudos voltados especialmente 

para a questão da Escola Pública no Brasil. 

 Neste sentido, percebe-se que nas últimas décadas, a pesquisa 

investigativa relacionada à produção de conhecimentos no campo da História da 

Educação está passando por um intenso processo de reformulação teórico-

metodológico, ampliando as possibilidades paradigmáticas de atuação. Assim, há 

a oportunidade de se realizar um trabalho de descrição, análise e reflexão 

buscando as razões e os efeitos da implantação da Educação Escolar no Brasil. 

Conforme GATTI, 2003. 

 

Percebe-se, por fim, que a pesquisa histórico-educacional 

beneficiou-se muito da renovação historiográfica recente, 

sofisticando suas ferramentas de trabalho e ampliando seu 

leque temático. Neste sentido, há uma série de 
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procedimentos historiográficos que vem se tornando comuns 

no trato das instituições educacionais, estabelecendo, dessa 

forma, condições mais favoráveis para o entendimento dos 

processos de escolarização vivenciados no País. 

       

 

  Assim, acompanhando as atuais alterações historiográficas, as 

pesquisas que se iniciam voltadas para o estudo das instituições escolares se 

demonstram extremamente relevantes, pois surgem num contexto de profundas 

alterações no campo do processo educacional em seus diversos âmbitos, ora no 

sentido de mudanças evolutivas em todo o sistema, ora na permanência de 

elementos tradicionais e conservadores. Por isso, há evidentes sinais de novos 

rumos na historiografia da educação: ampliação dos objetos de estudos, tanto 

qualitativa como quantitativa; profunda reforma metodológica; resgate da memória, 

enquanto receptáculo de tradições, reproduções ideológicas e experiências de 

vida; ênfase no presente, mesmo manifestado como pretérito; abordagem 

interdisciplinar para uma compreensão central dos fenômenos educacionais. 

 Por outro lado, percebe-se também a presença de novas orientações 

epistêmicas, fundamentando a renovação historiográfica; uma centrada na 

questão especialmente escolar, procurando esclarecer sua complexidade interna 

e, simultaneamente, sua relação com o exterior; a outra estaria centrada apenas 

em quadros explicativos exteriores à realidade educativa. Esta focalização e 

multidimensionalidade ressaltam a valorização do processo de escolarização 

como forma importante e notável de estruturação da modernidade e da  

contemporaneidade. Desse modo, a escola passa a ocupar um lugar de destaque 

no campo de pesquisa da História e Historiografia da Educação, no sentido de 

fundamentar a formação de novas categorias conceituais.  

Percebe-se então um intenso movimento de aproximação com o cotidiano 

escolar, abrindo perspectivas de diálogo no âmbito das ciências educacionais. 

Segundo MAGALHÃES, 1998. 

 

 

 A escola ora é tomada em si mesma como um todo em 
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organização, instituindo num contexto, ora é tomada como o 

principal referente e como eixo de estruturação de uma 

racionalidade pedagógica e formativa, estando reservada à 

abordagem historiográfica uma explicação e a inscrição da 

realidade educativa em quadros sócio-culturais e político -

ideológicos mais amplos. 

     

Esta pesquisa trata-se da busca e investigação de elementos norteadores 

responsáveis pelo surgimento e pela consolidação do Grupo Escolar Joaquim 

Saraiva e dada a necessária delimitação espaço-temporal caracterizando-se pelas 

principais obras e pesquisas de diversos procedimentos, traçando um paralelo 

com as informações coletadas seguindo a renovação e ampliação propostas 

relacionados à História e Historiografia da Educação. 

 O presente estudo tem como objetivo investigar, analisar e compreender a 

história e os fatores responsáveis pela origem do Grupo Escolar Joaquim Saraiva, 

bem como seu papel no contexto histórico da cidade de Uberlândia (Minas 

Gerais); 

Portanto, pretendemos com essa atual pesquisa, desvendar quais as 

transformações e mudanças políticas ocorridas em Uberlândia e o que ocorria no 

Estado de Minas Gerais no período de 1993 a 1980. 
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