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Resumo 

 

Pesquisar o Grupo Escolar Antensina Santana nos remete a questões importantes da 

historiografia da educação brasileira, ou seja, o estudo das instituições escolares,  

especificamente dos grupos escolares, um marco da educação republicana em nosso país,  

ainda pouco pesquisado. Os estudos existentes sobre o Colégio Antensina Santana são 

superficiais. Assim, estudar o primeiro grupo escolar de Anápolis é certamente relevante, por 

lançar luz sobre uma instituição educacional pouco estudada contribuindo com o alargamento 

do conhecimento sobre grupos escolares e em especial, sobre o grupo escolar de Anápolis. 

Esta pesquisa tem como objetivo  analisar a criação e denominação do primeiro grupo escolar 

de Anápolis. O período delimitado para este estudo é o que ocorre entre 1925 e 1945. A 

eleição de ambas as datas não é arbitrária. A primeira abriu o caminho a uma nova forma 

escolar, a criação do grupo escolar e a segunda foi o momento em que o grupo escolar foi 

(re)inaugurado passando a ter uma nova sede e um novo nome. De acordo com a literatura 

existente sobre a história do grupo escolar no período entre 1926 e 1945 a unidade de ensino 

recebeu três denominações: Grupo Escolar “Dr. Brasil Caiado” (1926), Grupo Escolar “24 de 

outubro” (1930) e Grupo Escolar “Antensina Santana” (1945).  Elegemos para o 

desenvolvimento deste estudo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa e análise documental, e os 

dados foram complementados por meio de uma entrevista com uma ex-aluna e ex-professora 

da escola. A entrevistada fez o curso primário na unidade de ensino entre 1930 e 1931 e foi 

professora na instituição entre 1950 e 1938. 
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Introdução  

 

Pesquisar o Grupo Escolar Antensina Santana nos remete a questões importantes 

da historiografia da educação brasileira, ou seja, o estudo das instituições escolares,  

especificamente dos grupos escolares, um marco da educação republicana em nosso país,  

ainda pouco pesquisado. Estudar essas unidades de ensino na sociedade brasileira é desvendar 

o sentido que estas instituições formaram, educaram, instituíram criaram e fundaram em 

nosso país, bem como trazer à luz histórias de instituições que ainda não foram estudadas. 
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Os estudos sobre os grupos escolares no Brasil são recentes, Santos e Jacomeli 

(2009) analisaram as pesquisas apresentadas nas Jornadas e Seminários realizados pelo 

HISTEDBR3 que abordaram os grupos escolares como objeto de análise.  Após a realização 

das leituras dos resumos das pesquisas apresentadas nos eventos, verificam que há poucas 

investigações sobre grupos escolares4 e identificaram a localidade e/ou regionalidade dos 

trabalhos realizados. 

A análise dos dados revelou que os trabalhos realizados foram: 

 

[...] no Paraná 18, Mato Grosso 7, Alagoas 1, São Paulo 8, Minas Gerais 11, 

Goiás 1, Sergipe 2, Rio Grande do Sul 1, Distrito Federal (RJ) 1, 

Pernambuco 1 e Mato Grosso do Sul 1; e que vários Estados não aparecem 

no mapeamento: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.(SANTOS; JACOMELI, 

2009, grifos nossos). 
 

 A Sociedade Brasileira de História da Educação realizou de 2000 a 2011 seis 

Congressos e nestes foram apresentados 32 trabalhos sobre grupo escolar, e publicou 23 

volumes da Revista Brasileira de História da Educação e nestes volumes apenas dois 

trabalhos sobre grupos escolares. A Revista Brasileira de Educação publicou 42 volumes e 

nesses tem apenas um artigo sobre grupos escolares
5
. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2011a, 2011b). 

No cenário brasileiro destacam os trabalhos de Rosa Fátima de Souza (1998) e 

Luciano Mendes de Faria Filho (2000), que discutem respectivamente, a implantação dos 

grupos escolares em São Paulo e em Belo Horizonte. 

No que diz respeito à produção sobre o tema em Goiás
6
 localizamos a tese de 

doutorado de Miriam Fábia Alves, defendida em 2007 na Universidade Federal de Minas 

Gerais, que faz a análise das relações políticas e da escolarização em Goiás durante a Primeira 

                                                           
3
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República e a conformação de um novo modelo de escola, a escola graduada ou grupo 

escolar. E a cidade escolhida para esse estudo foi Morrinhos. 

Há um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq que estuda o ensino primário 

em 15 estados brasileiros, e Goiás é um dos Estados pesquisados. Entretanto, até o presente 

momento foram divulgados apenas resultados parciais desta pesquisa (LOPES; SOUZA, 

2011). 

O trabalho de Maria da Felicidade Alves Urzedo e Eloy Alves Filho, intitulado: 

“Grupos escolares em Minas Gerais e Goiás: tempos diversos, objetos comuns?” analisa a 

diferença no processo de organização dos grupos escolares nos dois estados. O estudo de Ana 

Maria Gonçalves denominado: “Ordenação do ensino público goiano (1889-1930)”, analisa a 

ordenação das escolas primárias goiana no final do século XIX e início do século XX. 

Compreende as prescrições sobre o funcionamento da instrução pública nas regulamentações 

instituídas ao longo do Império e da Primeira República, de modo específico a implantação 

dos Grupos Escolares em Goiás (1919); momento em que se inaugura uma nova fase na 

educação pública no estado. 

Os estudos sobre o Colégio Antensina Santana são superficiais. Haydée Jayme 

Ferreira em sua obra: “Anápolis: sua vida, seu povo” (1979) dedica apenas seis páginas a 

referida instituição de ensino. Há um trabalho de conclusão de curso
7
 dedicado à instituição, e 

o mesmo repete o que está na obra de Ferreira (1979) e maior a parte do conteúdo desse 

trabalho se refere ao contexto histórico nacional, regional e local e desconsidera o processo 

histórico de criação e expansão dos grupos escolares no Brasil e o que o mesmo significou nas 

primeiras décadas do período republicano, bem como a historiografia da história da educação 

sobre o tema. 

A produção historiográfica educacional goiana e anapolina é incipiente, carece de 

estudos e pesquisas.  Há muitos aspectos da história da escola e da educação em Goiás em 

Anápolis a serem escritos, especialmente no que se refere aos grupos escolares. Assim, 

estudar o primeiro grupo escolar de Anápolis é certamente relevante, por lançar luz sobre uma 

instituição educacional pouco estudada contribuindo com o alargamento do conhecimento 

sobre grupos escolares e em especial, do primeiro grupo escolar de Anápolis.  

Nestes termos, estabelecemos como objetivo desta pesquisa: analisar a criação e 

denominação do primeiro grupo escolar de Anápolis. 

                                                           
7
  A monografia intitulada: “A instrução Pública em Anápolis (1925-1945)” foi apresentada como trabalho de 

conclusão do Curso de História, da Universidade Estadual de Goiás, na Unidade Universitária de Ciências Sócio-

Econômicas e Humanas, em 1999 pelas acadêmicas Dilma Faria Aniceto e Ranelany Vasty Batista Oliveira 

Cury. 
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O período delimitado este estudo é o que ocorre entre 1925 e 1945. A eleição de 

ambas as datas não é arbitrária. A primeira abriu o caminho a uma nova forma escolar, a 

criação do grupo escolar e a segunda foi o momento em que o grupo escolar foi 

(re)inaugurado passando a ter uma nova sede e um novo nome. De acordo com a literatura 

existente sobre a história do grupo escolar no período entre 1926 e 1945 a unidade de ensino 

recebeu três denominações: Grupo Escolar “Dr. Brasil Caiado” (1926), Grupo Escolar “24 de 

outubro” (1930) e Grupo Escolar “Antensina Santana” (1945).  

Elegemos para o desenvolvimento deste estudo a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa e análise documental, e os dados foram complementados por meio de uma entrevista 

com uma ex-aluna e ex-professora da escola. A entrevistada fez o curso primário na unidade 

de ensino entre 1930 e 1931 e foi professora na instituição entre 1950 e 1938. 

A pesquisa bibliográfica: “[...] abrange [...] [a] bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo [...]”. (MARCONI; LAKATOS, 1990, p.66). A opção por este tipo 

de pesquisa justifica-se pelo fato de que um levantamento bibliográfico pertinente“[...] 

oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também 

explorar novas áreas [...]” (MANZO, 1971, p.32 apud MARCONI; LAKATOS, 1990, p.66). 

Desta forma a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi tornado público, ela 

permite o exame de um determinado tema sob novo enfoque, nova abordagem, permitindo 

chegar a conclusões inovadoras. 

Assim, a pesquisa bibliográfica dará suporte às analises do objeto estudado, a 

partir das teorias apresentadas pelos especialistas em instituições educacionais, em especial 

sobre grupos escolares. 

A pesquisa documental é uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais 

e humanas; é indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase 

sempre a base do trabalho de investigação; é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. Utiliza-se de 

materiais que não receberam tratamento analítico e vive muito da crítica histórica. (ABREU, 

2008). 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, 

seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema. (LUDKE E ANDRÉ, 1986).  

Os documentos selecionados para a elaboração deste artigo foram: legislação 

educacional (estadual e local); os documentos escolares: livros (de atas de implantação do 
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grupo escolar; pontos de professores), certidões de registros de imóveis, fotografias, planta 

arquitetônica da escola; entrevista de ex-aluno e ex-professor; livro de atas do Conselho 

Municipal de Anápolis (1922-1923). 

 

A implantação dos grupos escolares no Brasil  

 

A implantação dos grupos escolares no Brasil foi um dos aspectos do projeto 

republicano de modernização da nação e civilização das massas. E esta escola primária foi um 

instrumento de divulgação dos valores republicanos. 

No cenário nacional, é fundamental destacar que o grupo escolar ganhou 

concretização no final do século XIX, com a implantação em São Paulo e se espalhou por 

outros estados brasileiros, ao longo da Primeira República. (ALVES, 2007). 

Souza (1998) e Faria Filho (2000) destacam o grupo escolar como uma das mais 

importantes inovações no ensino. Constituídos por uma organização administrativa e 

pedagógica concebida nos princípios da racionalidade cientifica e na divisão do trabalho.   

A racionalidade pedagógica consistia na classificação dos alunos, no 

estabelecimento de um plano de estudos, na determinação de uma jornada escolar, resultando 

em um ensino mais homogêneo, padronizado e uniforme. O plano de ensino era enriquecido e 

enciclopédico, utilizando o mais moderno método de ensino, o intuitivo, o que exigiu o uso de 

novos materiais escolares, outro tipo de mobília escolar e abundante material didático. 

(SOUZA, 1998). 

Para Faria Filho (2000) os grupos escolares e seu processo de organização 

significaram mais que uma nova forma de organizar a educação, significou uma estratégia de 

atuação no campo educativo escolar, moldando práticas, legitimando competências, propondo 

metodologias, ou seja, impondo outra prática pedagógica e social aos profissionais do ensino. 

Faria Filho (2000) também ressalta em seus estudos sobre os grupos escolares de 

Belo Horizonte a relação entre a escola e a organização do trabalho fabril, e a criação dos 

grupos escolares como um dos momentos da produção do mundo urbano, da cidade. 

“[...] Com o grupo escolar se consegue a divisão do trabalho, a fiscalização 

permanente, a execução uniforme do programa de ensino”. (MINAS GERAIS, 1907c, p. 33 

apud FARIA FILHO, 2000, p.33). No contexto dessa divisão do trabalho, surge um novo 

personagem no cenário da educação escolar, o diretor. 

Essa nova modalidade de escola primária exigiu uma nova concepção 

arquitetônica, o edifício-escola, com a especialização dos espaços de acordo com as 
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finalidades do ensino, da pedagogia moderna: classes, bibliotecas, museus, laboratórios, 

oficinas, ginásios, pátios para recreio, auditório etc.(SOUZA, 1998). 

 

Monumentais os grupos escolares, na sua maioria, eram construídos a partir 

de plantas-tipo em função do número de alunos, em geral 4, 8 ou 10 classes, 

em um ou dois pavimentos, com nichos previstos para biblioteca escolar, 

museu escolar, sala de professores e administração. 

Edificados simetricamente em torno de um pátio central ofereciam espaços 

distintos para o ensino de meninos e de meninas. À divisão formal da planta, 

às vezes, era acrescido um muro, afastando rigidamente e evitando a 

comunicação entre os dois lados da escola. Esses prédios tinham entradas 

laterais diferentes para os sexos. Apesar de padronizados em planta, os 

edifícios assumiam características diversas, sendo-lhes alteradas as fachadas. 

Muitos projetos propunham uma variação do tamanho das salas em função 

da seriação do ensino. As salas das séries iniciais tinham dimensões maiores 

que as das séries finais do curso primário. Normalmente, os banheiros não 

faziam parte do corpo do prédio, mas eram a ele ligados por corredores 

cobertos. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.25). 

 

 

Os princípios que regiam as edificações dos grupos escolares pautavam-se pelas 

necessidades pedagógicas, estéticas e nacionalizantes e o ambiente deveria ser educativo 

(alegre com paisagem envolvente). As plantas davam visibilidade a vários aspectos dos ideais 

escolanovistas, incorporando ambientes como gabinetes dentários e médicos, laboratórios, 

entrada única para alunos de ambos os sexos consolidando os princípios da co-educação. 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000). 

De acordo com Souza (1998), essa nova organização da escola primária tornou-se 

o modelo cultural em circulação ao longo do século XIX em vários países (França, Inglaterra, 

Espanha e Estados Unidos), resguardadas às peculiaridades locais, e em poucas décadas 

também foi o modelo adotado em todos os estados brasileiros e por mais ou menos sete 

décadas constituiu no modelo preponderante de escola primária no Brasil. Extintos em 

meados da década de 1970. 

 

A implantação dos Grupos Escolares em Goiás 

 

Em Goiás, apesar do discurso reformador ao longo da Primeira República, a 

legislação em vigor até 1918 ainda estava pautada nas leis do final do século XIX e a 

realidade da instrução primária era descrita como precária, deficitária, inexistente. (ABREU, 

2006).   
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A literatura sobre o assunto diz que o inicio da mudança na educação vai ocorrer a 

partir de 1918, isso sé deve provavelmente, pela reforma educacional ocorrida neste ano, a Lei 

n. 613 de 2 de agosto de 1918 ( Reforma João Alves de Castro e Americano do Brasil), que 

organizou o ensino primário em Goiás. 

Segundo Alves (2007, p.30) “[...] [Até o momento – 1918] a instrução primária 

em Goiás não sofrera grandes alterações, [...], no que tange à expansão da rede escolar e ao 

atendimento às crianças, a formação dos professores, ou mesmo nos aspectos metodológicos e 

de organização das escolas primárias do estado” . 

 

Os sinais de mudança, ainda que tímidos, podem ser observados a partir de 

1918, quando o governo estadual efetivamente assumiu a criação e 

manutenção das escolas primárias, investiu na criação dos grupos 

escolares, ampliou a rede escolar e incentivou as mudanças pedagógicas 

estabelecendo novos parâmetros para a escolarização goiana. (ALVES, 

2007, p.33, grifos nossos). 

 

Para Bretas (1991, p.442) nos “[...] anos imediatos após a proclamação da 

República [...] nada dizem em relação a uma mudança significativa no campo educacional 

[...]”. Para Silva (1975, p.233). A instrução primária “[...] limitou-se a prática rotineira 

herdada do império [...]”. 

Segundo Ana Maria Gonçalves (2006) a implantação dos grupos escolares 

inaugurou uma nova fase na educação pública do Estado de Goiás. 

  

Através da Lei nº 631, de 2 de agosto de 1918, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.930 – lei e regulamento redigidos pelo próprio Presidente do Estado –, 

reformou-se a instrução pública em Goiás. Dentre as novas determinações 

destacavam-se: a manutenção da direção e inspeção do ensino por parte do 

Estado, incluindo o ensino oferecido nas escolas municipais e particulares, 

as quais deveriam adotar os mesmos programas das escolas estaduais; 

adoção do método intuitivo, constando educação moral e cívica, educação 

intelectual e educação física; manutenção das escolas isoladas, com a 

criação do Grupo Escolar da capital; curso primário de 4 anos, com ano 

letivo de 10 meses. (GONÇALVES, 2006, grifos nossos). 

 

Para Silva (1975), Bretas (1991), Gonçalves (2006) e Alves (2007) as primeiras 

iniciativas de modernização da escola primária em Goiás iniciaram-se a partir de 1919, com o 

estabelecimento dos grupos escolares na província.  Com eles teve início a remodelação do 

ensino primário, tanto no setor administrativo como no setor didático.   

Entretanto, para Alves (2007) os grupos escolares não representaram um ponto de 

ruptura do processo de escolarização em Goiás, de implantação de uma nova forma escolar. 
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Para a autora a mudança significativa só vai ocorrer em 1930, pois, dos vários projetos de 

grupos escolares existentes no Brasil, Goiás tomou como referencia o projeto de São Paulo, 

ou seja, o modelo paulista. A implantação da reforma de 1930 deu-se com a contratação de 

técnicos paulistas, assim, a modernização da educação em Goiás só ocorrerá com a adoação 

do modelo paulista (ALVES, 2007). 

“O modelo de instrução primária paulista foi então apropriado pelas elites goianas 

e divulgado [...] como um ideal de superação do atraso da instrução primária em Goiás. Os 

grupos escolares em Goiás, representam um desses pilares de renovação”. (ALVES, 2007, 

p.162).   

O grupo escolar, mantido pelo governo estadual, instituiu uma forma escolar em 

que alunos e professores eram distribuídos em séries anuais, houve a ampliação e organização 

dos programas escolares que dividiam o conhecimento a ser transmitido entre os anos que 

formavam o curso primário, definindo o método de ensino e a classificação anual dos alunos. 

Essas alterações conformam um discurso de renovação educacional e colocou como uma das 

atribuições da escola primária a de formar uma sociedade civilizada e moderna.  (ALVES, 

2007). 

A criação dos grupos escolares representava a modernização em curso no país, ou 

seja, a das escolas de excelência, com prédios escolares próprios, mobiliário e material 

didático, melhor remuneração docente. Entretanto, a expansão destas unidades escolares não 

foi suficiente para substituir as escolas isoladas existentes no estado. O predomínio das 

escolas isoladas e os parcos investimentos a elas destinados deram continuidade aos antigos 

problemas da rede escolar goiana, “[...] a precariedade do local de funcionamento da escola, a 

falta de mobiliário e material didático, os péssimos salários dos professores, os problemas 

com a formação docente, a fiscalização”. (ALVES, 2007, p.123). 

Em Goiás, o grande desafio na expansão dos grupos escolares foi a construção dos 

prédios, uma vez que em muitos municípios não havia um infraestrutura que pudesse ser 

aproveitada. Ciente desse limite, o governo do estado em 1921, incluiu na lei de criação dos 

grupos escolares um artigo que estabelecia que o governo estadual  remuneraria os 

professores e comprar o mobiliário escolar se o município arcasse com a construção do prédio 

escolar e esse deveria ter sua planta aprovada pelo Poder Executivo, para garantir que o 

edifício era adequado para o fim a que se destinava. (ALVES, 2007). 

O primeiro grupo escolar do Estado de Goiás foi instalado no dia 28 de janeiro de 

1919 na capital do Estado (cidade de Goiás). Mas, somente em 1925, através do decreto n. 
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8.538 de 12 de fevereiro, que o governo regulamentou a organização dos grupos escolares em 

Goiás. (GONÇALVES, 2006) 

No interior do estado a difusão dos grupos escolares deu-se de forma lenta. Essa 

difusão só deslanchou no pós-1945. Após a inauguração do primeiro grupo escolar na capital 

goiana, somente em 1921 uma lei autorizou a abertura de cinco novos grupos, que começaram 

a ser implantados a partir de 1923. Entre 1918 e 1930 foram instalados, ao todo, 16 grupos 

escolares, e de 1931 a 1944 foram criados apenas mais 15, totalizando, para o período anterior 

a 1945, 31 grupos escolares. No entanto, em 1945 são criados, 25 novos grupos escolares no 

estado de Goiás. (URZEDO; ALVES FILHO, 2003). 

De acordo com Nepomuceno (1991, p.109) os 16 grupos escolares criados em 

Goiás entre 1919 e 1930 estavam localizados nas seguintes cidades: Campo Formoso (atual 

Orizona), Rio Verde, Ipameri, Pirenópolis, Jaraguá, Itaberaí,  Goiás, Morrinhos, Bela Vista, 

Catalão, Trindade, Porto Nacional, Santa Rita do Paranaíba, Caiapônia, Anápolis e Jataí. 

E os grupos escolares relacionados por Nepomuceno entre 1930 e 1945 (1991,p. 

111-113) são os seguintes: 

N. DECRETO/LEI LOCALIZAÇÃO 

1.  Decreto n. 403 – 19/12/1930 Campo Formoso (atual Orizona). 

2.  Decreto n. 975 – 18/04/1931 Ipameri. 

3.  Decreto n. 1243 – 11/07/1931 Cristalina. 

4.  Decreto n. 1250 – 20/07/1931 Pirenópolis. 

5.  Decreto n. 2344 – 18/06/1932 Palmeiras. 

6.  Decreto n. 2964 – 21/03/1933 Goiás. 

7.  Decreto n. 3693 – 16/08/1933 Aracati. 

8.  Decreto n. 4656 – 23/05/1934 Goiandira.  

9.  Decreto n. 4974 – 19/09/1934 Corumbaíra. 

10.  Lei n. 9 – 04/11/1935 Rio Bonito (Caiapônia). 

11.  Lei n. 14 – 09/11/1935 Arraias. 

12.  Lei n. 14 – 09/11/1935 Bananeiras (Goiatuba). 

13.  Lei n. 14 – 09/11/1935 Boa Vista do Tocantins (atual Tocantinopolis). 

14.  Lei n. 14 – 09/11/1935 Santa Maria de Taguatinga (atual Taguatinga). 

15.  Lei n. 31 – 20/11/1935 Inhumas. 

16.  Lei n. 5267 – 30/01/1942 Mineiros. 

17.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Goiânia. 

18.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Araguacema. 

19.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Baliza. 

20.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Cavalcante. 

21.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Dianópolis. 

22.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Goialina (atual Petrolina). 

23.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Guapó. 

24.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Ipeguari (atual Santa Helena) 

25.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Iporá. 

26.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Itaguatins. 
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27.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Itapaci. 

28.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Itauçu. 

29.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Mossamedes. 

30.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Nazário. 

31.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Niquelândia. 

32.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Palmelo. 

33.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Paranã. 

34.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Paraúna. 

35.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Peixe. 

36.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Porangatu. 

37.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Quirinópolis. 

38.  Lei n. 67 – 30/07/1945 São Domingos. 

39.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Uruana. 

40.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Urutaí. 

41.  Lei n. 67 – 30/07/1945 Xixá (atual Itapuranga). 

 

 

É no contexto de criação e expansão dos grupos escolares no Estado de Goiás, que 

está a criação do primeiro grupo escolar de Anápolis. 

 

 A criação e inauguração do Grupo Escolar Antensina Santana  

 

 

No contexto de criação e expansão dos grupos escolares no estado de Goiás, 

destacamos a criação do primeiro grupo escolar em Anápolis, nosso objeto de estudo, que ao 

longo de sua história teve três denominações: Grupo Escolar Dr. Brasil Caiado; Grupo 

Escolar 24 de Outubro e Grupo Escolar Antensina Santana, bem como duas sedes. A 

primeira, inaugurada em 1926 situada na Praça Moisés Santana (atual Praça das Mães), na 

Rua Desembargador Jayme. A segunda, inaugurada e 1945, situada na Praça Santana, na Rua 

Arinesto de Oliveira Pinto (atual Rua Desembargador Jayme). As unidades foram inauguradas 

pelo Intendente do Municipal Graciano Antônio da Silva. (FERREIRA, 1979; MACEDO, 

2006). 

É importante ressaltar a relevância do grupo escolar na arquitetura urbana. 

Durante as primeiras décadas da República, estas unidades de ensino eram construídas na 

praça central, ao lado da Igreja Matriz, próximos aos principais prédios públicos, como por 

exemplo, o Palácio do Governo. Eram prédios imponentes que tentavam demonstrar a 

modernidade e o zelo dos republicanos com a educação do povo brasileiro, uma contraposição 

com as casas (casebres) que serviam de escolas durante o período imperial. 
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Segundo Souza (1998) o grupo escolar era uma nova modalidade de escola 

primária que exigiu uma nova concepção arquitetônica e, ao contrário, das escolas isoladas, 

passaram a ser construídos nos centros das cidades. 

 Segundo Souto (2013) em Anápolis não foi diferente, a implantação do Grupo 

Escolar Antensina Santana no tecido urbano ocorreu como na maioria dos grupos escolares do 

país, ou seja, na região central da cidade, em frente a igreja matriz e próximo às ruas de 

maiores fluxos. 

Em reunião ordinária do Conselho Municipal de Anápolis do dia 17 de março de 

1923, foi discutido e aprovado o projeto n.8/1923 que se transformou na Lei n.151/1923, que 

estabeleceu a criação de um grupo escolar na cidade. De acordo com a Lei Estadual n. 694, de 

27 de julho de 1921 (Art.1º), o estabelecimento de ensino deveria ter além dos professores, 

um porteiro e um servente, que soubesse ler e escrever, de livre nomeação do Intendente 

(Art.2º). E ainda autorizou o Intendente a abrir o crédito necessário para executar a lei. 

(Art.3º).(CONSELHO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, 1923). 

De acordo com a Lei n. 631, de 2 de agosto de 1918, o governo estadual pagaria 

ao governo municipal a metade das despesas com a construção do prédio escolar. (Art.23). 

Em contrapartida o governo municipal deveria doar para o Estado o prédio destinado ao grupo 

escolar. (Lei n. 155/1923). Somente em 1925 foi autorizado a aquisição de um prédio para o 

Grupo escolar (Lei n.204/1925). E com a Lei n.207 de 1925 autorizou as despesas para o 

Grupo escolar. 

No dia 16 de setembro de 1925 foi lavrada a escritura pública da doação do 

imóvel destinado ao grupo escolar ao Estado de Goiás pela intendência municipal de 

Anápolis. O prédio tinha as seguintes características: assoalhado e coberto de telhas com 

quintal fechado a muros, situado à Praça Moisés Santana (atual praça das Mães). E a doação 

só prevaleceria enquanto o Estado mantivesse o grupo escolar. (CARTÓRIO DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS DA 2º CIRCUSCRIÇÃO DA COMARCA DE ANÁPOLIS,1981). 

As despesas para a inauguração da unidade de ensino foi autorizada pela Lei 

n.210 de 1925. O grupo escolar Dr. Brasil Caiado foi criado pela Lei n.213 de 1925. E a 

inauguração aconteceu no dia 18 de março de 1926.  

A inauguração iniciou às 12:00 horas com a presença do Intendente municipal,  

Sr. Graciano Antonio da Silva, bem como do Diretor, o Sr. Alarico Torres Verano e as 

professoras interinas: D. Belmira Maia Azeredo  e Srta. Zanira Ferreira de Campos, além dos 

alunos e os representantes do poder estadual e municipal e as demais pessoas da cidade. 

(GRUPO ESCOLAR DR. BRASIL CAIADO ,1926). 



12 
 

O Intendente municipal Sr. Graciano Antônio da Silva fez a abertura oficial da 

inauguração e convidou o Dr. Jovelino de Campos (Juiz de Direito da Comarca) para presidir 

os trabalhos, uma vez que o mesmo apresentou um telegrama do Secretário do Interior e 

Justiça, Dr. Lincoln Caiado de Castro, investindo-o dos poderes legais para representá-lo na 

solenidade de inauguração do primeiro grupo escolar da cidade. Convidou também o Dr. 

Genserico Gonzaga Jaime, para secretariar a solenidade. (GRUPO ESCOLAR DR. BRASIL 

CAIADO ,1926). 

No ato inaugural o prédio recebeu a benção do Padre Angelo Cordovila. Logo 

após a benção o grupo foi declarado inaugurado, em seguida a banda musical executou o Hino 

Hacional.  Logo após a execução do Hino Nacional, o Dr. Carlos Alberto de Freitas proferiu o 

discurso oficial do evento. O deputado Arlindo Costa também fez uso da palavra, nas quais 

agradeceu o governo do Estado por ter acolhido a solicitação dos políticos locais e do povo 

anapolino, com a criação do grupo escolar. (GRUPO ESCOLAR DR. BRASIL CAIADO, 

1926) 

A solenidade foi encerrada com a apresentação de diversas alunas matriculadas no 

Grupo. (GRUPO ESCOLAR DR. BRASIL CAIADO ,1926). 

 

 

 

Fonte: Museu Histórico de Anápolis. 1ª sede do Grupo Escolar (1926). 

 

Com o passar dos anos o número de alunos foi crescendo e houve a necessidade 

de ampliar as dependências do Grupo Escolar. No ano de 1926 o Grupo funcionava com três 

turmas (1º, 2º e 3º ano) em 1944 o grupo funcionava em dois turnos com 8 turmas. Diante da 

necessidade de ampliação da unidade escolar foi adquirido outro local, pois a sede onde o 
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grupo funcionava não tinha espaço para ampliação. Para tanto foi adquirido um terreno 

também no centro da cidade  agora em frente a Igreja Matriz de Santana (local próximo da 

sede anterior). 

A escritura pública da segunda sede do grupo escolar foi lavrada no dia 22 de 

novembro de 1965, 20 anos depois da inauguração da nova sede escolar. E a doação ocorreu 

no dia 3 de setembro de 1970. Nos seguintes termos:  

 

Transcrição n. 56.569 feita em 03/09/1970, na qual o FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE ANÁPOLIS representada pelo Sr. Ilion Fleury 

[...] adquiriu o titulo de doação de Prefeitura Municipal de Anápolis, 

representado pelo Sr. Prefeito Jonas Ferreira Alves Duarte. Um prédio 

onde funciona o “Grupo Escolar Antensina Santana” [...]. 

“CONDIÇÕES”: que o imóvel ora doado deverá ser usado somente 

para fim educacional, com vem sendo usado até agora, não podendo a 

outorgante utiliza-lo para outro fins [...].” (CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2º CIRCUSCRIÇÃO DA COMARCA 

DE ANÁPOLIS, 2007, grifos do autor). 

 

O novo prédio escolar possuía 597,00 m2 de área construída em um terreno de 

2.200,00 m2. As dependências da escola era composta por 12 salas de aulas, 7 salas menores, 

um salão de festa, 15 banheiros, uma sacada, quatro corredores, uma escada no centro para o 

primeiro andar, uma escada na entrada, paredes de tijolos, cobertos com telhas francesas e 

instalações elétricas e sanitárias. (CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2º 

CIRCUSCRIÇÃO DA COMARCA DE ANÁPOLIS,2007). 

 

 

Fonte: Museu Histórico de Anápolis. 2ª sede do Grupo Escolar (1945). 
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As denominações do Grupo Escolar  

 

Ao longo de sua trajetória, a referida unidade de ensino recebeu várias 

denominações. Foi inaugurada com o nome de Grupo Escolar Dr. Brasil Ramos Caiado 

(1926). Em 1930 passou a se chamar Grupo Escolar 24 de Outubro.  Segundo a literatura 

analisada sobre a história da unidade escolar, em 1945, quando passou a ter uma nova sede  

foi denominado de Grupo Escolar Antensina Santana. Com a Portaria n. 336 de 21 de janeiro 

de 1975, o grupo passou a oferecer gradativamente de 5ª a 8ª series e passou a ser 

denominado de Escola Estadual de 1º Grau Antensina Santana. E quando a escola passou a 

oferecer o 2º grau ou ensino médio passou a ser denominada de Colégio Estadual Antensina 

Santana. 

A primeira denominação do grupo escolar “Dr. Brasil Ramos Caiado” foi uma 

homenagem ao Presidente do Estado de Goiás em exercício durante o processo de criação e 

inauguração do Grupo.  

A segunda denominação “Grupo Escolar 24 de outubro” foi também uma 

homenagem a data da vitória da Aliança Liberal. 

Analisando a documentação do grupo escolar, tais como o Livro de Ata de 1926 a 

1937 e os livros Ata de frequência dos professores de 1926 a 1950 observamos que a 

comunidade escolar não adotou prontamente a segunda denominação. O fato foi verificado 

nos livros atas acima mencionados. Nas atas do Livro de 1926-1937, após 1930, quando a 

unidade de ensino passou a ser denominada de “Grupo Escolar 24 de Outubro”, aparece as 

seguintes denominações: “Grupo Escolar” ou “Grupo Escolar de Annápolis”, somente na Ata 

de 5 de setembro de 1932 aparece a denominação de “Grupo Escolar 24 de outubro”. 

Nos livros Ata de frequência dos professores, nos termos de abertura, aparece: 

“Grupo Escolar 24 de Outubro” nos livros de 1931, de 1932 a 1935 e de1943 a 1944. Nos 

livros Atas de 1937 a 1942 aparece apenas “Grupo Escolar”.  

Parece que a comunidade escolar não concordou com a nova denominação da 

unidade escolar e criou uma que circulava entre o meio acadêmico. 

Na entrevista realizada com a ex-aluna da escola, também nos chamou a atenção o 

fato de ela ter sido aluna da escola nos anos de 1930, 1931, momento em que a escola passou 

a ser denominada de “Grupo Escolar 24 de outubro” e ela sempre se referir à escola apenas 

como o “Grupo Escolar”. Provavelmente foi como as pessoas passaram a designar a escola. 

Isto está presente nos documentos e na fala das pessoas. 
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O terceiro nome da escola “Grupo Escolar Antensina Santana” também não foi 

adotado de imediato pela comunidade escolar. A historiografia mostra que ao ser inaugurado 

a nova sede da escola ela mudou de nome, mas, a análise de alguns documentos da escola 

revelou que nos termos de abertura dos livros de Ata de frequência dos professores de 1945 a 

1948 consta a denominação de “Grupo Escolar 24 de Outubro” e não “Grupo Escolar 

Antensina Santana”, somente a partir de 1949 aparece nos termos de abertura dos livros de 

Ata de Frequência dos professores o nome Antensina Santana.  

A ex-aluna/ex-professora entrevistada quando foi questionada sobre a nova sede 

da escola, em relação ao espaço físico, ela se reportou à mudança do nome da escola, fazendo 

o seguinte comentário: “Eu não sei por que puseram o nome [Antensina Santana] ela não foi 

diretora, ela não foi professora, se foi professora ninguém ouvir falar dela, os meninos não 

sabiam nada dela, assim como eu também não sei [...] a única coisa que eu sei é que o pai dela 

foi Juiz de Direito [em Anápolis].” 

Outro aspecto que nos chamou a atenção na fala da entrevistada foi o fato de ela 

afirmar que quem denominou a nova sede do Grupo Escolar de Anápolis de Antensina 

Santana foi o Sr. João Luiz de Oliveira. 

A partir desta afirmação da entrevistada voltamos à literatura, na obra de Ferreira 

(1979, p.135) diz: “O Grupo escolar mudou novamente de nome, passando a se chamar Grupo 

Escolar Antensina, em homenagem à filha de Moisés Augusto Santana [...] A feliz sugestão 

daquele nome foi feita por João Luiz de Oliveira e unanimente aceita”.  

Júlio Alves (2007, p.1966) diz da seguinte forma: “O novo prédio [...] foi 

concluído por Graciano Antônio da Silva [...] Prefeito de Anápolis. [...] por sugestão de João 

Luiz de Oliveira, o Grupo mudou de nome novamente, passando a chamar Grupo Escolar 

‘Antensina Santana’, em homenagem à filha de Moisés Augusto Santana.” 

Ao analisar como as escolas municipais Anápolis são denominadas verificamos 

que quando elas são criadas, são identificadas pelo bairro onde serão construídas, depois da 

sede pronta normalmente os vereadores e em alguns casos os prefeitos sugerem o nome da 

escola, fazem isso por meio de um projeto de lei onde justificam a escolha da pessoa que será 

homenageada, sendo aprovado torna-se a lei de criação e denominação da escola. 

Assim, se o processo de denominação da escola ocorreu desta forma a nossa 

hipótese é a de que a escola não tenha mudado de nome em 1945, ano de transferência para a 

nova sede, mas em 1949, pois o Sr. João Luiz de Oliveira passou a ser vereador em 1948 isso 

justifica o fato de os documentos da escola até o ano de 1949, identificar a unidade de ensino 
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de “Grupo Escolar 24 de Outubro”. Até o presente momento da pesquisa não identificamos 

nos arquivos o documento que dá nova denominação ao grupo escolar de Antensina Santana.  

Antensina Santana era filha de Moisés Augusto Santana que nasceu na cidade de 

Goiás, mas que fixou residência em Anápolis. Segundo Adhemar Santillo (2010) Moisés 

Santana participou efetivamente na emancipação de Santana das Antas e sugeriu o nome de 

Anápolis para a cidade. 

Moisés Augusto Santana recebeu várias homenagens em Anápolis. No ano de 

1931 o prefeito da cidade, João Luiz de Oliveira fundou o grêmio literário em Anápolis e o 

denominou de “Gremio Literário Moisés Santana”. Também recebeu o seu nome uma praça 

no centro da cidade. E há um logradouro que leva o seu nome. (ALVES,J. 2007) 

Ao que tudo indica o vereador João Luiz de Oliveira com o objetivo de 

homenagear o seu amigo Moisés Augusto Santana denominou o Grupo Escolar de Anápolis 

com o nome da filha de seu amigo que falecerá precocemente aos 27 anos de idade, vítima de 

tuberculose pulmonar. (BORGES, 1980). 

Antensina Santana nasceu  em 29 de abril de 1903 na vila de Santana das Antas, 

por isso recebeu o nome de Antensina, uma homenagem à cidade onde nascera. Antensina 

vem do  gentílico de quem nasce em Antas, que é antense. E faleceu no dia 9 de março de 

1931. Casou-sem em 1927 com Nicanor Faria e foi professora na escola municipal de 

Itaberaí.  (BORGES, 1980). 

 

Considerações finais 

 

A criação do Grupo Escolar de Anápolis se insere no contexto de criação e 

expansão dos Grupos Escolares em Goiás, bem como no contexto de desenvolvimento 

econômico da cidade.  

No período entre 1910 e 1935 Anápolis iniciou uma agricultura comercial que 

proporcionou um incremento populacional com a vinda de várias famílias para a cidade. Entre  

1935 e 1961 teve como elemento principal para o desenvolvimento econômico a chegada da 

Estrada de Ferro Goiás, que transformou Anápolis no principal centro comercial da região, 

período que houve também um crescimento populacional significativo. 

A vinda de novas famílias para a cidade exigia o aumento do número de vaga nas 

escolas, talvez isso explique a necessidade de uma sede maior para o grupo escolar da cidade. 

O edifício escolar é aspecto fundamental quando se refere ao grupo escolar, pois, 

este tipo de unidade de ensino teve como objetivo romper com a forma escolar do império, 
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não só no aspecto físico bem como no pedagógico, com a adoção do método de ensino 

intuitivo. 

No que se refere a denominação da escola, hoje na memória das pessoas da 

cidade, está presente o primeiro nome e o atual, pouquíssimas pessoa se lembram que a 

unidade de ensino um dia foi denominada de “24 de Outubro”. 

Geralmente a escolha de um nome para denominar uma escola e feito de forma 

arbitrária, por um grupo de políticos locais, que querem prestigiar seus correligionários 

políticos e/ou parentes. No caso de Antensina Santana ao que tudo indica, o que mais pesou 

não foi o fato de ela ter sido professora, mas por ser filha de Moisés Augusto Sanatana e ter 

falecido muito jovem. Entretanto Moisés Santana não viveu para ver esta homenagem, pois 

faleceu em 22 de maio de 1922, assassinado por um inimigo político. 
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