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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Escola Estadual Desembargador Canêdo 

Proteção Legal Existente:   ( X ) Municipal   (     ) Estadual   (     ) Federal   (     ) Inventário    Dec. de Tombamento 
Nº 2.331 de 11/04/2003 

Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Prédio de importância histórica para o município e de características arquitetônicas singulares. Nele 

estudaram diversos prefeitos e outros cidadãos importantes. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir as pichações, estão sendo realizadas algumas ações de conscientização quanto à 

importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, que gerou bom resultado. 

Em conversa com a diretora, procuramos estimular ações dentro da escola para conscientizar os alunos quanto à 

educação do Patrimônio Histórico. 
Proprietário atual: Governo Estadual de Estado de Minas Gerais/ 23ª Superintendência Regional de Ensino 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 a edificação encontrava-se passando por uma reforma completa, eliminando 

todos os problemas encontrados anteriormente. 
Fatores de Degradação: O uso intenso devido ao grande número de alunos causa um natural desgaste na edificação como um todo.  
Medidas de Conservação: Reformas constantes são necessárias para que o custo de uma grande reforma fique mais baixo. 
Intervenções:  
 Originalmente o muro frontal existente era bem baixo, conforme se pode ver na foto antiga do prédio. 

A visualização era bem melhor. A construção do muro se fez necessária pelo aumento de fluxo de automóveis, o 

que tornou a proteção dos alunos bem mais difícil. (Atualização de 2015). Em 2021 uma reforma completa foi 

realizada sem que mudanças significativas fossem notadas, a não ser nas cores. 
Dados Históricos:  Persiste uma dúvida quanto ao fato de o prédio da escola ter ficado fechado por mais de 10 

anos. No ano de 2021, o projeto de pesquisa “Grupo Escolar Desembargador Canêdo: trajetória, memória e 

cultura escolar” do IF Sudeste de Minas Gerais - Campus Muriaé, financiado pela FAPEMIG, levou os 

pesquisadores Luciano Dias Nunes e Thaís Reis de Assis a realização de uma série de consultas aos documentos 

do Memorial Municipal justamente para preencher esta lacuna. No jornal Gazeta de Muriaé de número 10, de 13 

de outubro de 1957, foi publicado um artigo intitulado “EM BUSCA DA VERDADE'' que relata um pouco 

mais sobre o misterioso processo de construção da escola. Cabe destacar, que foi localizado na pasta referente às 

“Correspondências Expedidas de 1935” uma carta emitida por Rodrigo Rogério Duarte de Castro relatando ao 

Presidente do Conselho Consultivo que havia ocorrido a visita de um engenheiro do Estado que escolheu a área 

ideal para se erguer o prédio do novo grupo escolar. No entanto, esta área não pertencia ao município. Foi 

localizado no Caderno de Atas da Câmara Municipal de 17 de maio de 1935 e no decreto nº 109 de 03/07/1935 

indicam que o terreno escolhido foi em parte adquirido por uma doação realizada pelo Major Antônio de Souza 

Castro e a outra parte foi fruto de uma permuta entre a prefeitura e o Sr. Sebastião Alves Pinto. Conforme 

registro fotográfico localizado no jornal “Progressista” de 24/05/1936, pode se afirmar que neste período o 

prédio destinado ao funcionamento do 2º Grupo Escolar de Muriaé já estava construído. Com base nos dados 

levantados, acredita-se que a obra tenha durado menos de 1 ano. Entretanto, as aulas começaram apenas no ano 

de 1946. O referido artigo “EM BUSCA DA VERDADE” é uma resposta a outro publicado no jornal Gazeta 

Municipal na edição de 06 de outubro de 1957 mas na coleção do Memorial não existe a referida edição. No 

artigo em questão existe um erro quanto a data de um dos decretos. Eis os decretos até o momento encontrados 

pelos pesquisadores nos livros de “Collecção das Leis e Decretos de Minas Gerais”: Decreto nº 9.592 de 27 de 

junho de 1930 que transforma em Grupo Escolar com a denominação especial de “Desembargador Canêdo” as 

escolas do Bairro da Barra; Decreto nº 11.496 de 21 de agosto de 1934 que cria um grupo escolar no Bairro da 

Barra; Decreto nº 2.149 de 08 de junho de 1945 que determina a instalação do grupo escolar criado pelo decreto 

9.592 de 1930; e Decreto 2.364 de 17 de dezembro de 1946 que dá a denominação especial de “Desembargador 

Canêdo” ao grupo escolar do Bairro da Barra.  

É o seguinte o texto do arquivo da Gazeta de 1957 mencionado acima (somente a parte onde conta a história da 

edificação:  

    “(...) Em 1929, por decreto do Presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrade então no Governo de 

Minas, por intercessão do deputado estadual Agenor Canêdo, já falecido, foi criado um grupo.  

 Posteriormente e ainda por sugestão do mesmo sr. deputado, foi o mesmo transferido para outra 

cidade, na zona de influência eleitoral do Sr. Agenor Canêdo. 

 Em 1934, na administração Municipal do Dr. Orlando Barbosa Flores, de saudosa memória, e a 

instâncias suas, foi criado o atual 2° Grupo Escolar de nossa cidade.  

 Isto se verificou precisamente a 21-8-1934 quando da visita do Sua Excia. o Sr. Benedito Valadares 

Ribeiro, a Muriaé. 

 O decreto de criação foi lavrado e assinado nesta cidade e recebeu o número 11.496, autorizando a 

construção do grupo. 

 O terreno para construção do prédio no local em que hoje se encontra foi gentilmente oferecido pelo 
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inesquecível Sr. Antônio do Souza Castro, em sua quase totalidade; e o restante, adquirido pela Prefeitura. 

 Construiu-se o Grupo ainda na administração Orlando Barbosa Flores. 

 Entretanto, depois de terminado o prédio, o grupo não funcionou, permanecendo de portas fechadas 

por longos anos. 

 Outros eram os administradores do município. Gozavam todos do beneplácito do Governo do Estado. 

 Porque o grupo não funcionava? Esperava-se, naturalmente, o momento propício, o que se verificou 

em 1946. 

 Por que só naquele ano, 1946, foi entregue ao povo a referida casa do ensino, se a mesma poderia ter 

entrado em funcionamento nas administrações anteriores que desfrutavam as graças do Governo Estadual?  

 Esperava-se, certamente, por determinada administração municipal. E essa verificou-se em 1946.  

 Inaugura-se o grupo. Pois era só o que faltava fazer para entrega-lo ao povo.  

 Íamos nos esquecendo: faltava também, o nome. Deram-lhe denominação. Inaugurado, foi entregue ao 

povo. 

 Que fez o PSD? Apenas deu nome ao Grupo e o inaugurou, fazendo nomeações de professores. Nada 

Mais. (...)” 

 A leitura do texto e a oitiva de relatos de historiadores e pessoas da época nos levam a crer 

que o prédio ficou sem uso por vaidade e por uma forte disputa política. Cabe destacar que o ciclo de 

criação e fundação do DECA perpassa por várias gerações políticas dos Canêdo. Agenor Canêdo, 

filho do Desembargador Canêdo, então deputado estadual, foi o responsável por realizar a 

movimentação política necessária para que fosse emitido o decreto de criação do segundo grupo 

escolar de Muriaé. Fato é que o Grupo Escolar Desembargador Canedo foi instalado em 1945 e 

começou a funcionar em 1946 durante a administração de Pio Canêdo, neto do Desembargador 

Canedo. Entre idas e vindas, aguardou-se o momento em que estivesse alguém da família Canêdo à 

frente da prefeitura para finalmente entregar o prédio para ser usufruído pela população como casa de 

ensino. Devo ressaltar que a edificação em si não foi construída pela família Canêdo nem por outra 

pessoa do partido deles e sim pelo partido de oposição.  

A escolha da primeira diretora recaiu na pessoa da Professora Adélia Bandeira de Melo, que era 

orientadora técnica do Grupo Silvera Brum. 

Com a Resolução nº4.051 de 03/03/1982, foi dada à Escola a extensão de série, tomando-se uma 

Escola completa de lº grau, da 1ª à 8ª série. Funciona, também, na Escola, classes de pré-escolar. 

Passaram pela direção da Escola, as seguintes Diretoras: Professora Adélia Bandeira de Melo - de 

1946 a 1971; Prof. Irene Monteiro Rogério de Castro - de 1971 a 1972; Prof. Anna Maria Monteiro de 

Castro - de 1973 a 1983; Prof. Maria de Lourdes Dutra de Souza - a partir de 13 de agosto de 1983; e 

vários outros.  

Diretor atual Wagner Correa da Rocha (2019) (Texto da atualização de 2021) 
Outras informações: No prédio da escola, funciona a quinquagésima (50º) seção eleitoral do município, mas que 

atualmente abriga as de número 62, 63, 65, 67, 68, 69, 208 e 257, totalizando 3.749 eleitores. 
Situação atual: O prédio está passando por uma reforma completa. (atualização de 2021) 
Ano do inventário: 2001 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
Inventários anteriores: 

 

     
     Atualização de 2003                                                                                    Atualização de 2009      
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  Atualização de 2015 
 

Registro Fotográfico Atual: 

 

 
27/10/2021. Fachada frontal da escola (atualização de 2021). 

Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
27/10/2021. Detalhe dos elementos ornamentais no frontão na fachada frontal 

(atualização de 2021). Autor: Everton Ribas Freitas 
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27/10/2021. Detalhe dos capiteis da jardineira abaixo das janelas na 

fachada frontal (atualização de 2021). Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
27/10/2021. Detalhe dos capiteis da estrutura do telhado na fachada 

frontal (atualização de 2021). Autor: Everton Ribas Freitas  

 

 
27/10/2021. Detalhe da escada do acesso principal a edificação. 

(atualização de 2021). Autor: Everton Ribas Freitas 
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27/10/2021. Vista do pátio interno da escola (atualização de 2021). 

Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 

 

 
27/10/2021. Detalhe das portas de 

acesso principal da escola 

(atualização de 2021). Autor: 

Everton Ribas Freitas 

 27/10/2021. Detalhe do piso 

(atualização de 2021). Autor: Everton 

Ribas Freitas 

  

 

 

 
25/10/2021. Wagner Rocha, atual diretor da escola. Fonte: 

Facebook. 
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Fotografia do Studio Fortunato vendido como cartão postal nos anos 1950 

 

 
Foto antiga de autoria desconhecida, feita provavelmente nos anos 1950/1960 

 

 
Professoras do então Grupo Desembargador Canedo em 1958. Estão nesta 

foto, em ordem:  

1 - Irene Rogério, Adélia Bandeira de Melo, Maria Anunciata Ferreira 

Cascelli, Terezinha Magalhães . 

2 - Marlene Raimundo de Almeida, Maria Celeste Corrêa do Prado, Fani. 

3 - Ana Maria, Rosa La Gatta, Dalva Soares Mendes. 

4 - Carmen Mércia Peres de Oliveira, Anizia, Dalva. 

5 -Amanda Gouvêa Araujo,  Elvira Gusman, Elza Rogério de Castro Renhe, 

Maria de Loudes Soares e Elvira La Gatta 
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Desembargador Antônio Augusto da Silva Canêdo (1828 – 1883) 

 

 
1ª Atualização: Fábio Almeida Vieira Data: maio de 2003 
2ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
4ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 


