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No contexto da história da educação, a história dos grupos escolares como instituição educativa
associa-se ao advento da república no Brasil. Nesse sentido, considera-se a forte influência do Estado na
disseminação de um modelo de ensino público que fosse capaz de contribuir para o projeto republicano e
nacionalista. O objetivo da pesquisa foi identificar a presença desse tipo de instituição escolar no meio
rural do município de Caxias do Sul, no período da primeira república. A perspectiva teórica sustenta-se
na História Cultural, dando destaque aos aspectos qualitativos, os sentidos e significados sobre os
processos de escolarização desenvolvidos neste espaço escolar. A metodologia baseou-se na pesquisa
bibliográfica e na análise documental histórica, acessando o arquivo público municipal João Spadari
Adami e do Centro de Memória da Câmara Municipal, valendo-se da seleção de diferentes documentos,
como: ofícios, decretos e livros de correspondências. Além disso, organizaram-se quadros e tabelas que
possibilitaram, mesmo que de forma inicial, mapear a presença de escolarização nos espaços rurais do
território que compreendia Caxias do Sul naquele período. Destacamos nesse trabalho que o modelo de
instituição utilizada para escolarização no meio rural não foi prioritariamente os grupos escolares. Além
disso, nas primeiras décadas do século XX, a presença dos grupos dava-se com maior frequência no
espaço urbano e, inclusive com nome de Colégios Elementares. No espaço rural, o ensino público se
desenvolveu nas escolas isoladas, além das escolas particulares, étnicas, paroquiais ou confessionais. Em
relação aos grupos escolares, neste período, o único encontrado foi o Grupo Escolar Rural de Nova
Vicenza, fundado em 1927, situado atualmente, no município de Farroupilha, na época 2º Distrito de
Caxias do Sul. Tratando-se de um estudo inicial, conclui-se que como em outras partes do nosso Estado, a
educação no espaço rural, não cumpriu por completo o projeto republicano dos grupos escolares, o
ensino ficou mesmo por conta das escolas isoladas ou multisseriadas preservando ainda tradições
docentes do “mestre escola”.<br />
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