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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo sistematizar a história de constituição da Escola 
Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e da Escola Municipal Luiz Real, situada no 
distrito de São Martinho, pertencente ao município de Rolândia no Paraná. A 
pesquisa foi predominantemente qualitativa, tomando como fontes os documentos 
escritos das escolas, tais como os Projetos Políticos Pedagógicos, contando 
também com fotos de estudantes, documento de inauguração e objetos que 
representam a história das escolas. Outra fonte utilizada foi a coleta de 
depoimentos, feita por meio de entrevistas com os sujeitos envolvidos na história 
das escolas. Essa pesquisa foi possível, também por meio de vivências próprias da 
autora na escola, bem como o motivo que justifica a escolha do tema. Este estudo 
foi dividido em três itens que resumem o percurso histórico das escolas. O primeiro 
se trata de uma apresentação teórica do tema: história das instituições educativas, 
precedendo sua base que é a história da educação. A junção dos olhares do 
educador e do historiador propõe uma análise da história, que faz relação do 
passado com o presente, mas que por meio do olhar do educador também é 
possível rever as práticas. Neste sentido a história das instituições educativas vem 
para trazer um novo olhar historiográfico, voltado para o registro e sistematização da 
história das escolas, que em seus interiores possuem um trânsito de informações 
que envolvem aspectos sociais, políticos e culturais. Para aprofundar o estudo, a 
Cultura Escolar busca atribuir características às escolas estudadas que as tornam 
únicas e que só poderão ser diferenciadas por suas vivências e práticas presentes 
em seus interiores. Assim sendo, a história das escolas do distrito de São Martinho 
possuem características próprias que revelam uma Cultura Escolar, que é cercada 
por práticas que devem ser objetos de reflexão. 
 

Palavras-chave: História da Educação. História das Instituições Educativas. Cultura 
Escolar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Experiência da escola, marca a vida de todos. Isso nos remete a 

pensar a cerca do que a escola já representou e o que ainda representa na vida das 

pessoas. A escola sempre esteve muito presente no dia a dia das pessoas, sendo 

uma das principais influências de seus futuros. Assim como as pessoas vivem pela 

escola, a escola também reflete nas pessoas que a compõe e que estão ao seu 

redor.  

Assim como a maioria das pessoas, minhas primeiras lembranças 

são do período inicial na escola. Ao entrar no ensino fundamental no ano de 1998 

entrei na primeira série da Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares. No ano 

seguinte, passando para a segunda série, tive que trocar de escola, passando para 

a Escola Municipal Luiz Real, que mudou apenas a forma de escrever, pois 

continuava indo para o mesmo prédio, com a mesma turma e até os mesmos 

professores. Isso causava muitas dúvidas, pois ao mesmo tempo em que tinha 

mudado o nome da escola no meu uniforme escolar eu continuava indo para o 

mesmo lugar.  

A Escola Municipal Luiz Real está localizada no distrito de São 

Martinho que pertence à cidade de Rolândia. Nessa escola, permaneci até o ano de 

2002 quando voltei a estudar na Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares, 

situada no mesmo prédio da Escola Municipal Luiz Real. As escolas sempre foram 

elogiadas por sua organização e disponibilidade em projetos culturais e interação 

com a comunidade. Sendo as únicas do distrito, as escolas não ofereciam o ensino 

médio, portanto, os alunos terminavam a oitava série e eram transferidos para as 

escolas da cidade de Rolândia.  

Quando completei o ensino fundamental, fui transferida para o 

Colégio Estadual Souza Naves na cidade de Rolândia. Todos que entravam no 

colégio sentiam muita falta da escola de São Martinho, que de certa forma era mais 

acolhedora e unida, por se tratar de uma escola pequena. No ensino médio, já se 

começa a pensar no futuro profissional, e no meu caso não foi diferente. A primeira 

opção que escolhi foi história, pois tive experiências muito positivas com a disciplina 

no ensino médio, no entanto, profissionalmente tinha mais interesse em trabalhar 

com crianças e por isso precisava de um curso mais específico. Escolhi então fazer 

pedagogia, que pensava ser mais adequado ao meu interesse profissional. Ingressei 
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no curso de pedagogia na Universidade Estadual de Londrina no ano seguinte a 

minha formação no ensino médio.  

Na universidade, percebi que poucos dos meus companheiros de 

turma do ensino fundamental tiveram o interesse ou talvez a oportunidade de 

continuar estudando, muitos até não completaram ao menos o ensino médio. Isso 

me fazia pensar em como eu poderia entender o processo que me levou a chegar 

até aquela situação, o processo educativo estava fadado a formar apenas uma 

pequena parte de seus alunos? Ou isso era uma especificidade da escola em que 

estudei? E o mais importante, o que eu poderia fazer para entender e para contribuir 

para essas instituições que me fizeram o que sou hoje?  

Eis que o curso de pedagogia me apresenta uma área que 

conciliaria parte das minhas pretensões: A história da educação. Nesse momento, 

percebi que poderia seguir em uma perspectiva educativa voltada para uma visão 

ampla do processo educativo que a pedagogia nos proporciona e ao mesmo tempo, 

entraria em um campo que sempre tive interesse em explorar. Apesar disso, ainda 

não tinha encontrado uma forma de voltar uma pesquisa para as escolas em que 

estudei.  

Isso permaneceu até o segundo ano do curso, quando entrei para 

um projeto de pesquisa da universidade, Localização e Catalogação de Fontes para 

pesquisa em História das Instituições Educativas de Londrina e região, onde conheci 

um campo da História da Educação chamado: História das Instituições Educativas. 

Foi aí que encontrei uma forma de trazer a história das escolas em que estudei para 

um estudo mais aprofundado como o trabalho de conclusão de curso. 

É preciso entender a justificativa de se registrar a história de uma 

instituição educativa. A Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e a Escola 

Municipal Luiz Real, nunca foram temas de uma pesquisa histórica, isso faz com que 

a esse trabalho se torne necessário, pois é por meio desse registro histórico que 

uma instituição pode entender o processo que a levou aos dias de hoje, rever suas 

práticas e impedir que suas lembranças e sua identidade se percam no tempo. 

Assim como para a educação como um todo, que não descarta a importância 

desses registros para prosseguir suas pesquisas em torno de melhorias no ensino 

brasileiro, que conta com as práticas escolares passadas para que possam ser 

revistas e melhoradas.  
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Nessa perspectiva, o trabalho a seguir busca entender e registrar 

parte da história dessas instituições escolares, assim como fundamentar a 

importância de uma pesquisa dessa natureza. Para isso, será apresentado de forma 

breve como se dá a pesquisa em História das Instituições Educativas e a 

possibilidade de se compreender esse novo olhar historiográfico que é a Cultura 

Escolar, e que será utilizada na busca pela identidade dessas instituições. 

No item 2 será abordado o tema História das Instituições Educativas, 

que fará uma introdução ao estudo, sintetizando a importância de se registrar a 

história de uma instituição educativa, bem como sua origem que é a História da 

Educação. Prosseguindo com tema o item 2.1 trata a Cultura Escolar que de certa 

forma é base da presente pesquisa, pois é por meio da Cultura Escolar que se 

entende a importância das práticas educativas para a busca da identidade da 

instituição, sendo necessário ter muita cautela com as fontes de pesquisa e com as 

vivências dos sujeitos para que a instituição possa ser apresentada de forma que 

acompanhe os períodos históricos da educação brasileira, mas que seja 

considerada única. 

No próximo capítulo, serão apresentadas as histórias da Escola 

Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e da Escola Municipal Luiz Real, de forma 

que, os parâmetros norteadores são os projetos políticos pedagógicos das 

instituições, além de documentos e depoimentos. Dessa forma, os aspectos que 

envolvem a construção dessas instituições educativas serão resumidos no item 3, 

que destaca os principais fatos históricos que ocorreram antes, durante e após a 

construção das instituições, marcando um período de grandes mudanças e 

permanências na organização escolar, no perfil dos alunos, professores e 

comunidade, além das reformas educacionais que redirecionaram o curso dessa 

história. 

Para melhor representar cada momento marcante na história dessas 

instituições, o item 3 foi subdividido em outros três tópicos, 3.1 que aborda a história 

do Grupo Escolar São Martinho, bem como a comparação com a trajetória dos 

grupos escolares no brasil. O tópico 3.2 que apresenta a história da Escola Estadual 

Doutor Lauro Portugal Tavares, mostrando um período de muitas reformas que 

ocorreram na organização do ensino e suas nomenclaturas. E por último o tópico 

3.3, que trata a questão da municipalização do ensino, entendendo como foi esse 
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processo em São Martinho, sendo que, é nesse momento que nasce a Escola 

Municipal Luiz Real.  

Além da análise de documentos escritos, foi utilizado o recurso de 

coleta de depoimentos por meio de entrevista com os sujeitos envolvidos no 

percurso histórico das instituições. Os objetivos que orientaram a organização do 

roteiro de entrevistas foram: (a) entender o processo de implantação da escola no 

distrito de São Martinho; (b) mapear a existência das escolas isoladas que formaram 

o grupo escolar; (c) esclarecer as questões referentes à ordem cronológica dos fatos 

históricos das instituições. 

A entrevista, considerada instrumento básico para coleta de 

dados em pesquisas que priorizam a abordagem qualitativa, configurou-se essencial 

ao estudo. Ela possibilitou: “[...] o aprofundamento de pontos levantados por outras 

técnicas de coleta de alcance mais superficial.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.34). Assim, ao optar pela entrevista semiestruturada, “[...] direcionada por um 

roteiro previamente elaborado, composto geralmente por questões abertas” 

(BELEI et al., 2008, p. 189), buscou-se ter maior flexibilidade, de maneira a ser 

possível ampliar os questionamentos, a partir das respostas enunciadas. A 

elaboração do roteiro de questões para a efetivação entrevista se deu em 

consonância com o objetivo do estudo, abarcando questões que favorecessem aos 

participantes explanar acerca de suas vivências. 

Alguns cuidados são necessários ao realizar uma entrevista 

(FIORINI; MANZINI, 2011). Um destes cuidados refere-se à escolha do local, horário 

e disponibilidade do entrevistado. Por isso, inicialmente, procedeu-se a contato 

telefônico para agendamento das entrevistas. Foram os concedentes que 

informaram dia, horário e local mais convenientes. Outro cuidado foi cientificar a 

respeito do uso das informações, razão pela qual, no início de cada entrevista, os 

concedentes foram cientificados acerca do uso das informações prestadas, firmado 

novo termo de consentimento livre e esclarecido. Outro cuidado é ouvir com atenção 

e respeito, evitando manifestações de concordância ou contrariedade em relação ao 

conteúdo informado. Por isso, procurou-se deixar o entrevistado à vontade, para 

pronunciar-se respondendo ao que lhe foi perguntado. 

Não foi possível a utilização de um gravador do momento da 

entrevista, portanto, o registro foi feito a punho. As entrevistas foram registradas 
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integralmente com as palavras dos entrevistados, todavia, em um segundo 

momento, passaram por processo de correção gramatical – de maneira a tornar 

mais fácil a leitura quando seu conteúdo foi integrado ao texto do estudo. 

O presente trabalho, busca apresentar a Histórias dessas 

Instituições Educativas como forma de tornar memorável suas identidades e 

entender todo o processo de construção que uma pesquisa dessa natureza exige, 

sendo necessários todos os cuidados na coleta de dados sejam eles documentados 

ou em forma de depoimentos, além da importância de se atentar ao que os autores 

apresentam sobre o assunto, para nortear a pesquisa. 

Com isso, é possível perceber que a História da Educação no distrito 

de São Martinho está relacionada com a História da Educação em âmbito nacional. 

No entanto, em São Martinho há um certo descompasso com o âmbito nacional, pois 

as características da Cultura Escolar demonstram sua especificidades diante da 

educação como um todo. 



15 

 

 

2. HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 

Com o objetivo de introduzir o tema e entender alguns aspectos 

relevantes para o desenvolvimento deste trabalho, esse primeiro capítulo traz 

questões relacionadas à importância do estudo da História de uma Instituição 

Educativa, bem como sua base que é a História da Educação e a Cultura Escolar 

que abrange todo o contexto escolar de acordo com o seu período histórico.  

É importante ressaltar que existem duas possibilidades de estudo, 

de um lado o olhar do historiador que busca a relação dos fatos atuais com o que 

ocorreu ao longo da história, do outro o educador, que constantemente deve pensar 

suas práticas de forma que elas possam se adequar ao tempo e as renovações da 

educação. No entanto, quando o assunto é História da Educação não se deve 

estabelecer distância entre esses dois olhares, pois esse estudo busca tanto a 

utilização do que é coletado na procura da história, quanto para a existência 

educativa e pedagógica. Nesse sentido, Nóvoa (2004) defende essa situação pelo 

qual há uma junção entre historiadores e educadores, como sendo totalmente 

necessária, assim como em outras áreas como a história da filosofia ou da arte. 

Pensando a História da Educação como sendo uma disciplina na 

formação de professores, é necessário que haja uma justificação em sua existência 

que por vezes foi criticada. Ainda refletindo a partir de Nóvoa (2004), sobre sua 

seguinte definição: “A teoria sem a história é vazia; a história sem a teoria é cega”, 

podemos partir do conceito de que qualquer disciplina que tenha origem científica 

filosófica precisa partir do princípio de que o estudo da história é o início de todo o 

processo de preparação do que está por vir.  

Ao passo que alguns autores buscam desmerecer o estudo dessa 

área, outros a defendem com toda a base necessária para responder aos 

questionamentos de sua existência, como é o caso de Antônio Nóvoa que é, 

justificadamente, o autor que apresenta entre as melhores defesas a essas 

questões. Entre elas estão algumas respostas à pergunta “Para que a História da 

Educação?”, que traz conceitos a partir da compreensão das diversas identidades 

existentes nas comunidades, da consciência de fazer um elo entre os problemas 

atuais com o estudo do passado, da explicação da mudança a partir da história e 
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principalmente, no caso da educação, os indivíduos como sendo não somente parte, 

mas geradores da história. De acordo com (NÓVOA 2004, p. 11). 

 

A reflexão histórica, mormente no campo educativo, não serve para 
“descrever o passado”, mas sim para nos colocar perante um patrimônio de 
ideias, de projetos e experiências. A inscrição do nosso percurso pessoal e 
profissional neste retrato histórico permite uma compreensão crítica de 
“quem fomos” e de “como fomos”.    
 

Nesse sentido, podemos aprofundar o estudo para a compreensão 

da História das Instituições Educativas, sendo este o ponto principal do capítulo. O 

estudo da história desses espaços formais de educação, denominado por 

instituições educativas, tem evoluído ao longo do tempo, assim como a História da 

Educação. O olhar historiográfico volta-se cada vez mais para uma busca detalhada 

de cada instituição, fazendo com que elas sejam reconhecidas por suas 

especificidades.  

Dentre as várias renovações pelo qual passa esse processo de 

investigação da história, a utilização e preservação das mais variadas fontes 

existentes no âmbito escolar são fatores de grande preocupação. De acordo com 

(MAGALHÃES, 1999 p.63): 

 

É um processo de investigação onde se cruzam informações de várias 
naturezas – orais, arquivísticas, museológicas, arquitetônicas, fontes 
originais e fontes secundárias – um manancial de informação cujas 
exploração e utilização carecem de uma cuidada vigilância hermenêutica. 
Um vaivém esclarecido entre memória e arquivo. 
 

Deste modo, são muitos os aspectos que devem ser considerados 

na construção histórica de uma escola, uma busca cuidadosa e variada de 

informações torna-se essencial para revelar sua identidade. Ao iniciar a construção 

histórica de uma instituição educativa, é preciso que haja cautela por parte do 

pesquisador quando se trata da abrangência que irá sua coleta de informações, 

sendo assim, deve-se entender não só o que envolve a instituição, mas também o 

que está em torno do que a envolve.  

Justino Magalhães (1999) revela um novo olhar para a pesquisa 

historiográfica de uma instituição escolar, no qual define um “cruzamento de 

informações” a forma de sistematizar as informações coletadas durante a pesquisa, 

ou seja, a todo o momento as informações devem entrar em conflito, positivamente 
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falando, e assim elas possam se relacionar, além de contracenar com o tempo, o 

espaço e a realidade educativa como um todo, para que assim sua existência seja 

condizente com o período histórico.  

Quando se mergulha na dinâmica escolar para conhecer e 

compreender sua existência histórica, é necessário um “olhar crítico e revelador” 

como descreve (GATTI 2002), quando faz referência à leitura e interpretação do 

material existente na instituição, que vai desde livros de registro, relatórios e 

documentos, a uma simples foto que pode ser interpretada e revelar através de 

detalhes, informações preciosas para a pesquisa.  

A História de uma Instituição Educativa é marcada por idas e vindas, 

relações hierárquicas, aspectos materiais e humanos, com isso, faz referência à 

questão apresentada por (MAGALHÃES 1999), em que uma pesquisa desta 

natureza, no caso histórica, só poderá ser feita entre a memória e o arquivo, e 

acrescenta “construir um discurso que traduza com aproximação toda essa 

complexidade exige, sem dúvida nenhuma, uma via metodológica problemática 

relacional.” (GATTI, 2002 p. 74). O autor ainda completa a respeito da memória:  

 

Explicar as relações de hierarquia e valores tanto entre as coisas como 
entre as pessoas, pois tudo o que nela acontece não é em vão nem tão 
pouco se perde, às vezes permanece ou se transforma. (GATTI 2002 p.74-
75). 
 

Ver-se-á que, uma pesquisa que busca compreender e revelar a 

identidade e a existência histórica de uma instituição educativa compromete-se com 

uma construção que acontecerá a partir de um leque de informações, das mais 

variadas fontes. Magalhães faz a definição completa para melhor entender todos os 

aspectos relevantes a se considerar no estudo sobre a história de uma instituição 

educativa: 
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Constituem testemunho histórico de capital importância, não apenas toda a 
documentação escrita, produzida nos quadros nacional, regional e local, 
mas também a documentação bibliográfica e museológica. Arquivo, 
biblioteca e museu são os três núcleos de informação fundamental. Mas 
não apenas a documentação escrita e preservada com maior ou menor zelo 
pelas instituições, como também toda a documentação lateral e a memória 
oral. (MAGALHÃES, 1999 p. 74). 

 

Ao investigar uma instituição educativa, é importante lembrar que 

além das fontes já citadas, a História Oral deve ser levada em consideração. 

Entendemos que a História Oral não deve ser vista como forma de preencher os 

espaços entre as informações existentes na escola, ou seja, utilizar a História Oral 

para encontrar respostas das dúvidas que surgem durante a pesquisa nos arquivos, 

mas perceber que é pela História Oral que se pode chegar a uma dimensão afetiva e 

cotidiana que não será encontrada em documentos e arquivos escritos.  

Quando se utiliza como fonte de pesquisa os depoimentos de 

pessoas envolvidas no processo educativo, é possível identificar os mais profundos 

detalhes do interior de uma escola que poderão ser cruciais para entender o 

contexto social e cultural em que a instituição se encontra. No entanto, deve-se 

considerar algumas divergências entre os fatos relatados, isso não significa dizer 

que as pessoas estariam equivocadas, mas os depoimentos podem apresentar 

olhares diferentes sobre os fatos devido ao envolvimento pessoal e sentimental que 

elas trazem, portanto cabe ao pesquisador analisar a melhor forma de utilizar esta 

fonte. 

Décio Gatti (2002) elenca alguns itens para se formar um roteiro de 

pesquisa que é seguido pela maioria dos pesquisadores. Preocupa-se com a criação 

da instituição e seu desenvolvimento; as transformações em sua arquitetura; as 

mudanças de perfil que ocorrem com os professores e os alunos e as diversas 

formas de transmitir e sistematizar o saber. Em geral, os aspectos apresentados 

pelo autor, como sendo as principais preocupações da maioria dos pesquisadores 

em História das Instituições Educativas, conferem uma base completa dos aspectos 

relevantes a se considerar em pesquisas dessa natureza, não deixando de 

considerar questões que surgem no decorrer dos trabalhos. 

Com isso, a investigação da História de uma Instituição Educativa 

depende de vários fatores que os pesquisadores elencam como sendo necessários 

nesse processo, e que buscam um sentido social para a mesma, ou seja, a busca 

pelos elementos que constitui sua identidade. 
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No próximo item, discutiremos a Cultura Escolar, que é uma forma 

de estudo da História das Instituições Educativas. Esse novo olhar busca novas 

fontes, novas preocupações, onde o objetivo é aprofundar-se no cotidiano escolar e 

formar a identidade da instituição. Para isso, é fundamental que haja também uma 

nova visão de história, que relacione a história geral com as especificidades da 

instituição pesquisada, formando assim sua história e consequentemente sua 

identidade. 

 

2.1 CULTURA ESCOLAR 

 

Como já citado anteriormente, são muitas as fontes a serem 

utilizadas em uma pesquisa sobre a História de uma Instituição Educativa. No 

entanto, quando entramos nos estudos de Cultura Escolar no sentido histórico, 

vemos que nesse campo as pesquisas passam a abranger um universo escolar mais 

amplo, onde a Cultura Escolar pode ser considerada não só uma fonte de pesquisa, 

mas também uma ferramenta utilizada na discussão a cerca de problemas atuais da 

educação como um todo. 

 Dominique Julia faz uma breve definição de Cultura Escolar, 

onde expressa sua importância em vários campos de pesquisa, a autora afirma que: 

 
[…] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar 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 épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o 
corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 
facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais 
professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar 
identificar, em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir 
largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que não 
concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por 
intermédio de processos formais de escolarização [...] Enfim, por cultura 
escolar é conveniente compreender também, quando isso é possível, as 
culturas infantis (no sentido antropológico do termo), que se desenvolvem 
nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às 
culturas familiares. (JULIA, 2001, p. 10-11). 

 

Nesse sentido, é muito importante entender os aspectos mais 

profundos de uma instituição educativa, sendo a Cultura Escolar um meio de 

pesquisa que busca não só as formas de transmissão de conhecimentos, mas que 
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se atenta também aos comportamentos e práticas que se encontram na dimensão 

cotidiana dos sujeitos.  

Nos estudos sobre História das Instituições Educativas se analisa 

aspectos gerais como a legislação, projetos pedagógicos, como define Julia 

“normas”, que de certa forma tendem a seguir a mesma direção de acordo com sua 

época, deste modo, a Cultura Escolar propõe um olhar voltado às práticas escolares 

que traz a identidade de cada instituição, tornando-a única. 

É importante ressaltar que “os professores são essenciais nesta 

abordagem”, pois é por meio de suas aplicações dos conteúdos gerais, que é 

possível a diferenciação de uma escola para outra. “Também considera Cultura 

Escolar o que está além dos limites da escola”, ou seja, o que é ligado à escola, mas 

que esta na sociedade em torno dela. Portanto, essas práticas são formas de 

manobrar as normas gerais, assim cada instituição imprime sua identidade pelas 

diferentes práticas cotidianas. (SILVA, 2009 p. 1). 

A Cultura Escolar consiste em atribuir um sentido único à existência 

de uma instituição educativa. Seja por meio de fontes documentadas, de 

depoimentos dos participantes da história, enfim, o importante é perceber como 

cada instituição educativa possui uma história atrelada ao processo histórico geral 

da educação, mas que em seu interior traz experiências, vivências, lutas e práticas 

que a torne objeto de estudo, fazendo com que seus pontos positivos e negativos 

sejam parte de um estudo maior na construção de uma educação melhor. 
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1. HISTÓRIA DA ESCOLA ESTADUAL “DOUTOR LAURO PORTUGAL TAVARES” 

E ESCOLA MUNICIPAL “LUIZ REAL”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Fotografia tirada pela autora em 15/06/2012 

 

Como já discutido anteriormente, dentro da História da Educação um 

novo olhar historiográfico surge para atribuir outro sentido para a pesquisa da 

História de uma Instituição Educativa, voltando à atenção para a busca cuidadosa de 

fontes, que envolvem tanto os aspectos físicos, estruturais, arquitetônicos, quanto os 

humanos e pedagógicos. Nesse sentido, vemos que cada instituição escolar possui 

atributos que a torna única e digna de construir sua história, tanto como forma de 

inspiração para próximas práticas, quanto para entender o processo pelo qual ela já 

passou para chegar aos dias de hoje.  

Figura 1 - Faxada da Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e Escola 
Municipal Luiz Real 
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Como se pode perceber, historiar uma instituição educativa, tomada na sua 
pluridimensionalidade, não significa laudatoriamente descrevê-la, mas 
explicá-la e integrá-la em uma realidade mais ampla, que é o seu próprio 
sistema educativo. Nesse mesmo sentido, implica-la no processo de 
evolução de sua comunidade ou região é evidentemente sistematizar e 
re(escrever) seu ciclo de vida em um quadro mais amplo, no qual são 
inseridas as mudanças que ocorrem em âmbito local, sem perder de vista a 
singularidade e as perspectivas maiores. Este é o dilema de quem, ao 
mesmo tempo, precisa definir os contornos gerais da floresta, mas também, 
para não torná-la abstrata e genérica, precisa conhecer a especificidade de 
suas árvores. (BUFFA e NOSELLA, 1996 apud GATTI e OLIVEIRA 2002 
p.74). 
 

Desta forma, vemos que em São Martinho não é diferente. É preciso 

entender todos os aspectos relacionados a uma instituição em pesquisa, para que 

se possa ter a visão de um todo do processo histórico de uma instituição educativa. 

Sendo assim, no distrito de São Martinho, pertencente à cidade de Rolândia, estado 

do Paraná, a Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e a Escola Municipal 

Luiz Real, são exemplos de instituições educativas que podem não ter um 

reconhecimento amplo perante a sociedade, mas que possuem características que 

as tornam únicas diante do processo educativo como um todo.  

Essas instituições acompanham a evolução da educação de modo 

geral, mas em seus interiores possuem práticas, vivências e experiências de 

sujeitos, que além de viver no interior dessas escolas, também eram e são 

participantes de uma sociedade que necessita entender o processo que a levou aos 

dias de hoje.  

As instituições em pesquisa passaram por um longo processo de 

transformação. Em 20 de outubro de 1940, famílias que vinham de outras cidades 

do estado do Paraná e do estado de São Paulo, chegaram às terras próximas e 

pertencentes à cidade de Rolândia, onde possuíam propriedades. Resolveram então 

doar parte de suas propriedades para iniciar as construções, já que pretendiam viver 

ali. Nomeado como distrito de São Martinho, as famílias logo construíram suas casas 

e deu início a urbanização de São Martinho, com o apoio do Prefeito de Rolândia. A 

região era muito conhecida pela produção de café, portanto várias famílias já 

moravam em sítios e fazendas nas proximidades de São Martinho, e que continuam 

até hoje. (ZAGO, 2012). 

Em cada uma dessas fazendas e sítios tinha uma escola isolada que 

possuía um professor para várias crianças, filhos dos trabalhadores do café. Alguns 

nomes conhecidos dessas escolas isoladas são: Água do Barreiro, La Helia, José do 
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Patrocínio, Pedro Serpeloni, Tucum, Senhor Eduardo e a Escola Municipal São 

Martinho que era no distrito. Esse modelo de escola primária era mantido por várias 

turmas de vários níveis e idades diferentes para um professor. O professor lecionava 

em muitas turmas que eram divididas por horários, alguns na seguinte divisão: das 

08:00 às 12:00, das 11:00 às 15:00 e das 14:00 às 18:00, ou seja, a cada três horas 

o professor ficava com duas turmas para dar o tempo de cada uma. (KOBLITZ, 

2012). 

Conforme Rosa Fátima de Souza (2006, p. 113-114) descreve, as 

escolas isoladas foram substituídas pelos grupos escolares, sendo que: 

 
Nesse processo, a construção de uma representação exaltadora das 
vantagens dos grupos escolares, considerando-os escolas modelares, 
ocorreu sobre uma representação negativa das escolas isoladas e escolas 
reunidas. As primeiras como representantes do passado e as segundas 
como uma modalidade transitória, ambas medíocres e fadadas ao 
desaparecimento. 
 

Em São Martinho, as escolas isoladas foram agrupadas em 1952, 

sendo assim, o distrito passou 12 anos sem escola. Com a queda na produção de 

café, os trabalhadores tiveram que ir para a cidade em busca de emprego, portanto, 

levavam seus filhos para estudar no grupo escolar que abrigaria as crianças das 

escolas isoladas da região. Em anexo é possível conferir o registro em ata da 

inauguração do Grupo Escolar São Martinho. 

O Decreto oficial nº. 16122 de 08/03/55 prevê o funcionamento do 

Grupo Escolar São Martinho, que possuía características diferentes das escolas que 

o compunha. Anteriormente as escolas possuíam um professor para várias turmas, 

no grupo escolar, a escola passaria a ter vários professores, um para cada turma, 

que agora se dividiriam em séries ou graus, como descreve Saviani (2006, p. 25): 

 
Portanto, as escolas isoladas eram não seriadas, ao passo que os grupos 
escolares eram seriados. Por isso esses grupos eram também chamados 
de escolas graduadas, uma vez que o agrupamento dos alunos se dava de 
acordo com o grau ou a série em que se situavam, o que implicava uma 
progressividade da aprendizagem, isto é, os alunos passavam, 
gradativamente, da primeira à segunda série e desta à terceira até concluir 
a última série com o que concluíam o ensino primário.  
 

Essas e outras características fazem com que, os grupos escolares 

substituíssem essas escolas isoladas, trazendo um novo modelo e organização 

escolar, mais adequado ao ensino, assim como aconteceu em São Martinho, onde o 
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grupo escolar possuía essas características diferenciadas das escolas isoladas e 

passou a acompanhar o processo de consolidação dos grupos escolares. 

Posteriormente, foi criado pelo decreto nº. 25479 de 16/09/1959 o 

Ginásio Estadual de São Martinho, que foi o primeiro distrito do Paraná a ter ginásio. 

O Ginásio Estadual de São Martinho esteve em vigor até a Lei nº. 6520 de 

03/01/1974, quando passou a se chamar Ginásio Estadual “Dr. Lauro Portugal 

Tavares”, que obteve esse nome por meio de uma votação entre os membros da 

escola. A permanência do ginásio e o ensino primário, o primeiro na parte da manhã 

e o segundo na parte da tarde, até o ano de 1981 quando nomeada: Escola 

Estadual Dr. Lauro Portugal Tavares Ensino de 1º Grau – Resolução nº. 2154/81 – 

D.O. E. de 17/09/81 e reconhecida pela resolução nº. 8472/84 - D.O.E. de 09/01/85. 

(PARANÁ, 2012). 

A Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares, desde o início do 

Grupo Escolar São Martinho esteve no mesmo endereço: Rua Voluntários da Pátria 

nº. 334 CEP: 86.609.000, distrito de São Martinho – Rolândia – Paraná. A instituição 

abrigava as séries iniciais (1ª à 5ª) e as finais (5ª a 8ª), até o ano de 1999 quando a 

Escola Municipal Luiz Real - Educação Infantil e Ensino Fundamental foi criada pelo 

Decreto nº 3181/98 e autorizada a funcionar pela Resolução nº 1.075/99 - D.O.E. de 

12/04/99. A criação da Escola Municipal “Luiz Real” aconteceu devido à lei de 

Municipalização, que torna o Estado isento de manter as séries iniciais do ensino 

fundamental, passando a responsabilidade para o município. (ROLÂNDIA, 2012). 

O nome da escola foi homenagem ao senhor Luiz Real, nascido a 

01/12/1908 em Ribeirão Preto, São Paulo e que era filho dos imigrantes italianos, 

senhor José Real e dona Maria Antonia Palace. Luiz Real ainda com 15 anos já se 

dedicava ao plantio de café em Guaiçara, estado de São Paulo. Quando chegou ao 

Paraná, Luiz Real ainda se dedicava ao café, mas exercia outras funções como a de 

motorista e músico. Era casado com Ana Campaner e teve nove filhos. Mudou-se 

para São Martinho em 1952, logo no início do Grupo Escolar São Martinho, onde 

construiu o Cinema Real e foi delegado de polícia de 1954 até 1960, quando se 

mudou para Rolândia até o seu falecimento em 1988. Assim como as outras 

pessoas que chegaram ao distrito, independentes de suas funções estavam sempre 

envolvidos com a escola, e no caso de Luiz Real, sua filha Fátima Real trabalhou no 

Grupo Escolar como professora. (ROLÂNDIA, 2012). 
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Contudo, a prefeitura não concedeu os recursos necessários para a 

construção de um novo prédio que abrigasse agora a Escola Municipal Luiz Real, 

restando instalar as duas escolas no mesmo local, ou seja, no mesmo prédio, mas 

em turnos contrários. Sendo que, no período matutino funcionava a Escola Estadual 

Doutor Lauro Portugal Tavares e no período vespertino a Escola Municipal Luiz 

Real, a primeira responsável pelas séries de 5ª à 8ª, e a segunda do pré-escola à 4ª 

série. (ROLÂNDIA, 2012). 

Atualmente, as escolas continuam no mesmo prédio apesar de ter o 

número suficiente de alunos para ocupar duas escolas em prédios distintos, uma 

medida provisória que permeia até os dias de hoje, mas que passou por mudanças 

positivas, como a melhor divisão da administração, dos recursos e das funções. O 

período matutino, ainda pertencente à Escola Estadual Doutor Lauro Portugal 

Tavares, abriga alunos do 6º ao 9º ano, com a diretora Vilma Aparecida Peinado e 

no período vespertino a Escola Municipal Luiz Real, que oferece a Educação Infantil 

– Pré 3 e 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, com a diretora 

Araceli Strassacapa. (ROLÂNDIA, 2012). 

As escolas atendem a comunidade de São Martinho e das 

proximidades rurais no raio de 15 km, o distrito possui em média 3.200 habitantes, 

sendo que, a Escola Municipal Luiz Real e a Escola Estadual Doutor Lauro Portugal 

Tavares, são as únicas escolas do distrito. Ao terminar o ensino fundamental (de 

nove anos) os alunos são transferidos para as escolas da cidade de Rolândia, que 

se localizam em média 15 km de distância, sendo necessário o aluno ir com o 

transporte que a prefeitura concede. Entretanto, a situação não seria a mesma se 

houvesse outra escola com o ensino médio no próprio distrito, evitando o transtorno 

de deslocar os alunos para o município de Rolândia. A maioria das pessoas que 

moram em São Martinho tem que se deslocar para as cidades próximas para 

trabalhar, pois os empregos ofertados no distrito são basicamente na área rural, de 

agricultura e pecuária. 

As instituições educativas em questão nos fazem refletir como um 

exemplo de que a escola reflete a sociedade em que está inserida. Em São Martinho 

as escolas representam algo que todos devem zelar, no entanto, alguns dos 

problemas das escolas são resultantes de uma construção que a comunidade faz 

em torno do futuro dos alunos, que pode ser influência de uma visão equivocada 

sobre a função e responsabilidade da escola. De um lado está a grande 
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criminalidade que aumentou no distrito e de outro, famílias tradicionais que ainda 

não entendem o valor da continuidade dos estudos e deixam seus filhos fadados ao 

trabalho rural, os limitando a educação básica. Ambos os lados, fazem com que a 

maioria dos alunos não tenha perspectivas maiores quanto aos seus futuros.  

Desde a fundação das escolas de São Martinho, a influência política 

nas ocupações dos cargos da escola foi um dos fatores que contribuíram para uma 

Cultura Escolar de improvisos. A Cultura Escolar mostra um jeito próprio de ser e de 

manifestar os hábitos e valores da instituição educativa, portanto, reflete no que a 

instituição espera formar com seus objetivos e estratégias de ensino, além do seu 

papel na sociedade e qual aluno deseja formar. Neste sentido, Saviani (2006) reflete 

a cerca da descentralização das responsabilidades de manutenção da escola, 

situação semelhante às escolas de São Martinho: 

 
A política educacional que vem sendo implementada no Brasil, sob a 
direção do Ministério da Educação, caracteriza-se pela flexibilização, pela 
descentralização das responsabilidades de manutenção das escolas, 
induzindo os municípios a assumir os encargos do ensino fundamental e 
apelando para a sociedade, de modo geral, aí compreendidas as empresas, 
organizações não governamentais, a individualmente considerados, para 
que cooperem, pela via do voluntarismo e da filantropia, na manutenção 
física, administração e no próprio funcionamento pedagógico das escolas. 
(SAVIANI, 2006, p. 52). 
 

Como discutido anteriormente, a Cultura Escolar dessas instituições 

educativas vem sendo driblada pelo processo histórico-social e político. Dessa 

forma, Azanha (1991) faz a discussão em torno da visão que se tem da escola, onde 

se analisa o resultado e não se atenta ao processo. Assim como as escolas de São 

Martinho que, em geral, possuem bons resultados, mas em seus interiores existem 

práticas que fogem de uma realidade ideal: 

 
[...] essa visão empresarial da escola tem um significado e pode ser até 
mesmo muito importante para os que destinam ou manipulam os recursos 
financeiros para a educação. Mas, indiscutivelmente, essa visão é muito 
parcial e muito simplista porque se atém aos “resultados” da instituição 
escolar. (AZANHA, 1991, p. 67). 
 

Nesse aspecto, percebe-se uma Cultura Escolar que promoveu 

certas vezes situações de improviso, como por exemplo, a medida de instalação das 

duas escolas no mesmo prédio, onde se analisa somente os resultados, se “deu 

certo” já está bom, sem se importar com o processo que as escolas passam 

cotidianamente. Esses fatores podem ser considerados impedimentos para que as 
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escolas, que possuem sim seus méritos, ofereçam uma educação de qualidade e 

igualitária.  

Com isso, vemos a importância de se registrar e conhecer a História 

de uma Instituição Educativa, que traz o exemplo de que o conhecimento pode ser 

transmitido da mesma forma nas escolas, assim como as normas e regras da 

educação como um todo, no entanto, a Cultura Escolar que cada instituição possui, 

representada por suas práticas cotidianas e por todo seu processo histórico, não é 

simplesmente uma pesquisa baseada em documentos escritos de uma trajetória 

permanente, é uma busca de informações que estão em constantes transformações 

e consequentemente influenciados por aspectos sociais e políticos. 
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3.1 GRUPO ESCOLAR SÃO MARTINHO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia tirada pela autora em 15/06/2012 

 

Figura 2 - Quadro da primeira turma formada pelo Grupo Escolar São Martinho 
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Os grupos escolares criados em 1893, no estado de São Paulo, 

emergiram a partir da junção das escolas rurais isoladas que eram próximas à 

região. Essa organização escolar buscava seguir um modelo diferente das escolas 

primárias, onde os alunos eram distribuídos em classes internas seriadas “[...] em 

cada sala de aula uma classe referente a uma série; para cada classe um 

professor.” (SOUZA, 2006, p. 114). 

Nesse sentido, as mudanças ocorreram em muitos aspectos, desde 

o pedagógico, o arquitetônico até a racionalidade pedagógica. Esse modelo de 

organização escolar, ainda deixa vestígios nas escolas atuais, como sua 

modernização no mobiliário, a disciplina por parte dos alunos, ser pontual, não faltar, 

obedecer ao professor; além de outros aspectos ligados a sociedade como as 

celebrações cívicas. (SOUZA, 2006, p. 115 a 117). 

Portanto, os grupos escolares podem ser considerados como a 

evolução do ensino primário que anteriormente tinha outro modelo escolar, como 

apresenta SAVIANI (2006, p. 24):  

 
Na estrutura anterior as escolas primárias, então chamadas também de 
primeiras letras, eram classes isoladas ou avulsas e unidocentes. Ou seja, 
uma escola era uma classe regida por um professor, que ministrava o 
ensino elementar a um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de 
aprendizagem. E estas escolas isoladas, uma vez reunidas, deram origem, 
ou melhor, foram substituídas pelos grupos escolares. Cada grupo tinha um 
diretor e tantos professores quantas escolas tivessem sido reunidas para 
compô-lo. Na verdade, essas escolas isoladas, uma vez reunidas, deram 
origem, no interior dos grupos escolares, as classes que, por sua vez 
correspondiam às séries anuais.  
 

Com isso, podemos comparar a instituição em questão situada no 

distrito de São Martinho, pertencente à cidade de Rolândia, Paraná. No início do 

século XX, o Estado do Paraná adotou esse novo modelo de grupo escolar que 

anteriormente só existia em São Paulo. Em São Martinho o grupo escolar foi 

inaugurado em 1952 com o Decreto nº. 16122 de 08/03/55.  

A criação dos grupos escolares, foi também uma forma de contribuir 

para a sociedade “capitalista” como descreve Dermeval Saviani (2004) que, buscava 

a urbanização e a industrialização, sendo assim, na região da cidade de Rolândia 

havia uma alta produção de café, principalmente nas proximidades do distrito de São 

Martinho. As escolas rurais, também chamadas de escolas primárias, atendiam os 

filhos dos trabalhadores do campo, mas com a queda do café os trabalhadores 
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tiveram que sair das fazendas para trabalhar nas cidades, e assim todas as escolas 

rurais, foram agrupadas em São Martinho. 

 O Grupo Escolar de São Martinho foi constituído pela junção das 

escolas: Água do Barreiro, La Elia, José do Patrocínio, Pedro Serpeloni, Tucum (sítio 

da família Leonardi), Escola do Senhor Eduardo, entre outras que não são 

recordadas. As escolas isoladas abrigavam os filhos dos trabalhadores rurais, que 

foram obrigados a se mudar para a cidade quando a produção de café caiu, 

concentrando todas as crianças em um grande grupo, como era chamado o Grupo 

Escolar São Martinho, até o ano de 1984 quando foi criada a Escola Estadual 

“Doutor Lauro Portugal Tavares” Ensino de 1º grau, que vinha substituir o grupo. 

(KOBLITZ, 2012). 

Legalmente com os Grupos Escolares começam a ser extintos á 

partir dos anos iniciais da década de 70 a partir da Lei n. 5.692/71 que substituiu o 

Grupo Escolar pelo ensino de 1º Grau. No entanto, deve-se considerar todo o 

período em que os Grupos Escolares estiveram vigentes que foram de grande 

contribuição para a evolução da escola, que até hoje carrega características 

pedagógicas e arquitetônicas desse período. (BENCOSTTA, 2005). 

Como discutido anteriormente, a Cultura Escolar como parte da 

construção da História de uma Instituição Educativa, busca conhecer o interior das 

escolas, suas práticas e vivências que a tornará única diante do processo educativo 

como um todo. Essas práticas e vivências podem ser chamadas de memória, que no 

sentido histórico tem sua importância na busca da identidade dessas escolas, como 

explica Stephanou e Bastos (2005, p.420):  

 
[...] “A memória é, então, também o lugar das permanências. [...] O que os 
sujeitos das memórias da educação pensam de suas vivências presentes, o 
que fazem, como vêem a si mesmos e o mundo, é disso que extraem suas 
memórias.” 
 

Assim sendo, os sujeitos podem trazer suas lembranças para o 

presente de forma que possam ser utilizadas historicamente.  

O Grupo Escolar São Martinho, pode ser mais bem compreendido 

por meio de depoimentos que trouxeram para essa pesquisa um grande número de 

fatos ocorridos no processo de constituição do grupo, comtemplando aspectos 

anteriores e posteriores ao mesmo. 
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3.2 ESCOLA ESTADUAL DOUTOR LAURO PORTUGAL TAVARES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Fotografia tirada pela autora em 15/06/2012 
 

Quando se inicia uma pesquisa em busca da História de uma 

Instituição Educativa, muitas fontes são elencadas para se chegar o mais próximo 

possível da realidade. Uma dessas fontes é a coleta de depoimentos, que é uma 

maneira de entender o processo histórico pelo qual uma instituição educativa 

passou, por meio dos depoimentos dos sujeitos envolvidos, neste caso, foi utilizado 

um roteiro de entrevista, onde as respostas foram registradas a punho pela falta de 

recursos no momento da entrevista. O processo de entrevista pode ser melhor 

esclarecido no item 1. Introdução. Essa fonte contribui no sentido que, cada um 

possui uma visão de como os fatos ocorreram, além dos detalhes dessa história que 

são descobertos somente com a coleta de depoimentos sobre as experiência e 

vivências dos sujeitos.  

A história descrita no item 3 aborda o processo que as instituições 

Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e a Escola Municipal Luiz Real, 

passaram ao longo do tempo até se tornarem o que são hoje. Entretanto, muitos 

aspectos importantes que rodeiam a História dessas Instituições Educativas, não 

foram apresentados por não se relacionar exatamente com os fatos descritos como 

oficiais, e que por meio dos depoimentos que as pessoas trazem de sua memória é 

possível entender outros lados da história, como descreve Stephanou e Bastos: 

Figura 3 - Lembrança de formatura de conclusão do ginásio da turma de 1974 
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A memória é uma espécie de caleidoscópio composto por vivências, 
espaços e lugares, tempos e pessoas, sentimentos, percepções/sensações, 
objetos, sons e silêncios, aromas e sabores, texturas formas. Movemos tudo 
isso incessantemente e a cada movimento do caleidoscópio a imagem é 
diversa, não se repete, há infinitas combinações, assim como a cada 
presente, ressignificamos nossa vida. Esse ressignificar consiste em nossos 
atos de lembrar e esquecer, pois é isso a memória, os atos de lembrar e 
esquecer a partir das evocações do presente. (STEPHANOU e BASTOS, p. 
420, 2005). 

 

Assim, a memória trazida pelos sujeitos envolvidos no processo de 

construção dessas escolas em pesquisa, fazem com que percebemos a grande 

importância de se considerar essas vivências para a compreensão do presente em 

relação às lembranças passadas. Aproximando-se da realidade em torno das 

instituições educativas em questão, no início de sua criação, o distrito de São 

Martinho abrigava algumas famílias que chegaram à região e que possuíam terras, 

assim algumas delas seriam concedidas para as construções necessárias para o 

distrito (ZAGO, 2012).  

Apesar de ser muito pequeno o local era rodeado por interesses 

políticos, que buscavam se aproveitar do rendimento que o distrito traria com as 

produções de café pertencentes na região. Nas fazendas e sítios próximos a São 

Martinho as pessoas que trabalhavam formavam em cada uma dessas propriedades 

uma pequena comunidade, onde já se podia perceber a presença de escolas, 

conhecidas como escolas isoladas ou escola primária, onde estudavam os filhos 

desses trabalhadores. Como já citado anteriormente, esse modelo de escola era 

composto por apenas uma professora que coordenava a escola dando aula para 

muitas turmas, em horários diferentes e em variados níveis de ensino. (KOBLITZ, 

2012) 

Essas escolas eram pertencentes à cidade de Rolândia e eram 

fiscalizadas por um inspetor que vinha de surpresa para ver se a escola estava em 

ordem. Nesse período, os professores não eram formados devidamente para 

ministrar as aulas que lhes eram concedidas. Alguns professores dessas escolas 

isoladas eram formados pela Escola Normal, que só existia nas cidades vizinhas, 

outros vieram de outras cidades, outros estados e até mesmo de outros países, 

trazendo as mais diferenciadas formações, sendo na área da educação ou não. 

Apesar de todas essas dificuldades os professores eram bastante respeitados pelos 

alunos e também por seus pais, professoras da época contam que em alguns casos 

chegaram a bater nas crianças que lhes faltavam com respeito, e os pais não se 
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opunham a atitude do professor. (KOBLITZ, 2012). 

Quando as escolas isoladas foram se extinguindo com a chegada do 

Grupo Escolar, iniciava-se um período de adaptações. O Grupo Escolar São 

Martinho teve seu início em 1952 como consta em ata e que se encerra em 1984 

com a implantação do ensino de primeiro grau, já com o nome de Escola Estadual 

“Doutor Lauro Portugal Tavares”, que também veio para substituir o Ginásio 

Estadual “Doutor Lauro Portugal Tavares” que anteriormente era chamado de 

Ginásio Estadual São Martinho. Atualmente, a escola continua no mesmo local 

atendendo alunos do 6º ao 9º ano. Como descrito no Projeto Político Pedagógico da 

escola, segue os decretos referentes a seu percurso: 

 

Tabela 1 - Percurso da Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares 
Decreto nº. 16122 de 08/03/55 Grupo Escolar de São Martinho 

Decreto nº. 25479 de 16/09/1959 Ginásio Estadual de São Martinho 

Lei nº. 6520 de 03/01/1974. Ginásio Estadual Dr. Lauro Portugal 

Tavares. 

Resolução nº. 2154/81 – D.O. E. de 
17/09/81 e reconhecida pela resolução nº. 
8472/84 - D.O.E. de 09/01/85 

Escola Estadual “Dr. Lauro Portugal 

Tavares” Ensino de 1º Grau  

Resolução Secretarial nº. 3120/98 –D. O 
E. de 11/09/1998. 

Escola Estadual “Dr. Lauro Portugal 

Tavares” Ensino Fundamental. 

Fonte: PARANÁ (2012 p.7) 

A Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares foi nomeada em 

homenagem ao secretário de educação do Paraná, Lauro Portugal Tavares. No 

entanto, não conseguimos informações suficientes para explicar por que a escola 

recebeu este nome, os populares indicam que foi por meio de votação, entretanto, 

não se confirma este dado nas fontes. Provavelmente foi uma espécie de 

homenagem política.  
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3.3 O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA 
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ REAL. 
 

Modificado pela Lei Federal n.º 11.274/06, a responsabilidade pelo 

ensino fundamental passa ser prioridade do município, além da educação infantil. 

Nesse período, as escolas sofreram modificações em sua organização na divisão do 

ensino.  

Em decorrência das transformações que ocorreram no ensino a 

partir da municipalização, a cidade de Rolândia teve que se adequar a essa nova 

organização, passando a ser responsável pelas escolas que anteriormente eram 

mantidas pelo Estado. Portanto, o distrito de São Martinho, que é pertencente à 

cidade de Rolândia também teve que se reorganização no ensino.  

Anteriormente, o distrito de São Martinho possuía apenas a Escola 

Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares, que abrigava todos os níveis de ensino até 

a conclusão do ensino fundamental. Nos anos seguintes, após a lei, o município de 

Rolândia toma uma medida provisória para o distrito, por falta de estrutura física, o 

prédio onde já funcionava a única escola que pertencia ao Estado, passaria a 

funcionar duas escolas, a Escola Estadual Doutor Lauro Portugal Tavares e a Escola 

Municipal Luiz Real, que foi criada a partir do Decreto nº 3181/98 e autorizada a 

funcionar pela Resolução nº 1.075/99. A escola passou a funcionar no período da 

tarde, contrário ao período que funcionava a escola do Estado. (ROLÂNDIA, 2012).  

Com todas essas alterações legislativas, as escolas sofreram 

grandes mudanças em sua organização cotidiana, o que refletiu também no curso 

de sua história. As escolas passariam a ocupar os mesmos espaços, os mesmos 

materiais e no início os mesmos funcionários. Sendo assim, a Cultura Escolar seria 

totalmente modificada, como destaca Azanha (1991 p. 67): 

[...] O que interessa é descrever as “práticas escolares”, e os seus 
correlatos (objetivados em mentalidades, conflitos, discursos, 
procedimentos, hábitos, atitudes, regulamentações, “resultados escolares” 
etc.). Somente o acúmulo sistemático dessas descrições permitirá compor 
um quadro compreensivo da situação escolar, ponto de partida para um 
esforço de explicação e reformulação [...].  

Nesse sentido, o registro de uma escola vai muito além da sua 

situação perante a sociedade e o que está descrito nos papéis, é preciso conhecer o 

seu interior, suas práticas e vivências, ou seja, quando se modifica a Cultura 

Escolar, estamos falando de algo muito mais profundo, de mudanças que ocorreram 
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no espaço compreendido entre os limites da escola, onde se encontra uma dinâmica 

entre professores, alunos, funcionários e o próprio espaço físico, refletindo em suas 

ações e consequentemente na história daquela instituição. 

Uma medida provisória que as autoridades tomaram na época em 

que decidiram abrigar duas escolas em um mesmo espaço, permeia até os dias de 

hoje, no sentido de que uma escola está fortemente ligada a outra, mas ao mesmo 

tempo, tendo que separar totalmente em muitos outros aspectos, sendo que uma 

simples ligação telefônica informativa sobre um aluno da tarde, não pode ser dito no 

período da manhã, pois se deve retornar o telefonema no período em que o aluno 

estuda, mas no mesmo telefone. Isso significa que o percurso dessas escolas não 

seriam os mesmos se ambas estivessem em seus devidos lugares, para que não 

tivessem que dividir sua estrutura física, seus espaços, materiais e funções, enfim, 

tendo que dividir sua própria história. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante desta pesquisa, percebe-se a importância de se entender o 

processo histórico de uma instituição educativa, por meio de novos olhares, como 

pela Cultura Escolar. Nesse sentido, as instituições em pesquisa, foram inseridas ao 

contexto geral no que se refere a sua trajetória entre as mudanças e reformas da 

educação generalizada, porém, o aprofundamento está em conhecer as práticas e 

vivências no interior dessas escolas. 

Após uma breve apresentação teórica, o presente trabalho faz uma 

contextualização do percurso histórico das escolas por meio de decretos 

documentados, entrevistas com os sujeitos envolvidos e pesquisas em campo, como 

a utilização dos Projetos Políticos Pedagógicos das instituições. O capítulo que 

trabalha a história das escolas de uma forma geral subdivide-se em outros três 

tópicos: Grupo Escolar São Martinho, Escola Estadual Doutor Lauro Portugal 

Tavares e O processo de Municipalização do Ensino Fundamental na Escola 

Municipal Luiz Real.  

Essa divisão de tópicos busca apresentar os principais fatos do 

percurso dessas escolas, dando ênfase nas questões referentes às reformas da 

educação brasileira, como é o caso da extinção dos grupos escolas, das diversas 

nomenclaturas da educação básica e da municipalização do ensino, que foram 

reformulações na educação do Brasil de uma forma geral, mas que aqui se 

apresenta a forma que ocorreram essas mudanças nas instituições educativas de 

São Martinho, colocando as instituições de São Martinho par e passo com a História 

da Educação brasileira.   

As escolas em questão possuem muitas características marcantes, 

como o envolvimento que a comunidade tem com as ações das escolas e o trabalho 

pedagógico que é feito pelos profissionais que atuam, bem como a dedicação dos 

professores e funcionários. Porém, alguns pontos devem ser revistos, no que se 

refere às medidas provisórias tomadas no processo de construção dessas escolas. 

Podemos destacar a implantação das duas escolas no mesmo prédio, a falta do 

ensino médio no distrito e o desvio das responsabilidades de manutenção das 

escolas. Sendo assim, há uma necessidade de melhorias, já que é evidente que 

esses pontos desfavorecem o cumprimento do dever da escola de oferecer uma 
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educação de qualidade. 

Delimitando o percurso das escolas desde a década de 40 até os 

dias de hoje, é possível perceber a importância do estudo da História da Educação 

como um todo, fazendo a junção dos olhares de um historiador e de um educador. 

Nesse sentido, a História das Instituições Educativas que está inserida na História 

da Educação, busca revelar a existência e a identidade da instituição, como é o caso 

da pesquisa por meio da Cultura Escolar, que faz o estudo das experiências e 

práticas vividas nas escolas, tornando-as únicas. Sendo assim, é por meio do estudo 

da história que se constrói a base de qualquer disciplina de origem científica e 

filosófica.   

Este trabalho busca apresentar as histórias das escolas do distrito 

de São Martinho, que são exemplos de instituições que estão em constantes 

mudanças e que ao longo do tempo, vão se modificando de acordo com o processo 

que as envolve. Assim como a formação do pedagogo, que necessita estar em 

constantes transformações, sendo necessário um aprofundamento histórico de suas 

ações, para que em função da melhoria da educação, suas práticas possam ser 

revistas. Sendo assim, um trabalho desta natureza, proporciona uma reflexão a 

cerca do papel do pedagogo na sociedade em que está inserido, para que ele possa 

ter o discernimento de escolher entre mudar o contexto que está em sua volta na 

busca pela formação do ser social e crítico ou se limitar a discursos que o envolve 

em uma teia de improvisos em favor de uma sociedade capitalista. 
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ANEXO A 
Ata de inauguração do Grupo Escolar São Martinho. 


