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RESUMO 
 
 

O trabalho que se insere possui como eixo articulador a Pesquisa em História das 
Instituições Educativas, deste modo, o principal objetivo é poder apresentar a 
história da Escola Rural Municipal Amador Bueno, por intermédio de relatos de 
memória a fim de demonstrar também, as principais características acerca  desta 
instituição que fez parte da escolarização rural do Município de Londrina-PR. Deste 
modo, no primeiro capítulo, inserimos uma breve discussão acerca da Pesquisa em 
História das Instituições Educativas e algumas possibilidades de pesquisa em 
insituições educativas rurais, com o objetivo de demonstrar o campo de pesquisa no 
qual nos debruçamos. Para tal discussão utilizamos de alguns autores como Justino 
Magalhães, Flávia Obino Corrêa Werle, Demerval Saviani, José Luis Sanfelice, entre 
outros. No segundo capítulo, apresentamos as principais características acerca do 
Ensino Rural Londrinense e as Escolas Rurais Isoladas, isto porque este ensino fora 
o pontapé inicial para a constituição do sistema educacional vigente do Município de 
Londrina-PR. Para complementar esta discussão, inserimos uma pequena 
abordagem que sinaliza para a caracteriação do professorado rural, para isto, o texto 
inserido fora composto por discursos de professores entrevistados sobre as 
condições, dificuldades, características, lembranças, pontos positvos e negativos, 
além de outros aspectos que configuram a figura do professor e professora rural. 
Neste capítulo, procuramos situar o leitor sobre a especificidade das escolas rurais 
isoladas, espeficamente da escola pesquisada. Finalizando o trabalho, ficara 
exposto no último capítulo, alguns relatos de memória acerca das principais 
características da E.R.M Amador Bueno, escola esta que configura-se como o 
principal objeto de pesquisa deste trabalho, os relatos apresentados neste último 
capítulo foram realizados por meio de entrevistas semiestruturadas com os principais 
sujeitos que fizeram parte do ideário da escola pesquisada. Desta forma, 
entrevistamos uma das primeiras e o último professor, um dos supervisores e um ex-
aluno para que pudéssemos obter uma visão global das práticas, história, 
características e memórias acerca desta instituição. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Instituições Educativas. Ensino Rural 
Londrinense. Escolas Rurais Isoladas. Memória. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho possui como eixo articulador a Pesquisa em 

História das Instituições Educativas, especificamente a história da Escola Rural 

Municipal Amador Bueno (1959-2001).  

Pesquisar a história desta instituição, significa pesquisar parte da 

minha história de vida, uma vez que meu pai, um dos entrevistados, lecionou nesta 

instituição durante minha infância, deste modo, me recordo dos momentos em que 

estive presente na mesma. 

 Quando iniciei meu processo de escolarização, sendo este não em 

uma escola rural isolada, mas na escola-núcleo, percebia quanta diferença existia 

entre as duas realidades escolares. A escola-núcelo era uma escola maior, com 

várias salas de aula e dividas por séries, bem diferente das “escolinhas” rurais 

isoladas, que possuiam um único professor e eram totalmente desprovidas de 

recursos materiais e espaço adequado. 

Já na Universidade, nas aulas de História da Educação, ministradas 

pela Profª. Simone Burioli Ivashita, orientadora deste trabalho, me interessei  pelo 

assunto que se tratava dos métodos de ensino. Em um deles a professora 

explicitava exatamente a caracterísitica das escolas rurais, onde os alunos mais 

adiantados auxiliavam os alunos com dificuldades, na mesma hora, fiz analogia com 

os métodos utilizados nas escolas rurais, logo pensei, esta discussão norteará o 

tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

No ano seguinte fiz parte do Grupo de Pesquisa da área da História da 

Educação, no Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Educação (LEPHE) 

da Universidade Estadual de Londrina, as discussões elaboradas pelo grupo se 

davam acerca das Instituições Educativas, estas auxiliaram de modo significativo 

para a construção deste trabalho. 

A metodologia utilizada foram revisões bibliográficas por intermédio 

de autores que tratam dos temas explicitados no trabalho e entrevistas 

semiestruturadas1 com os sujeitos que fizeram parte do ideário do sistema de ensino 

e da escola pesquisada. As entrevistas foram gravadas por meio de aparatos 

                                                 
1
 Segundo Triviños (1987), podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 
vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
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tecnológicos como câmera digital e celular, posteriormente tais entrevitas foram 

transcritas. As mesmas ocorreram no local de trabalho e na casa dos entrevistados. 

Além disso, contamos com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação de 

Londrina (SME), que nos forneceu documentos biográficos sobre a E.R.M Amador 

Bueno. 

Como problemática central do presente trabalho, buscamos (re) 

construir a história da E.R.M Amador Bueno, por meio de relatos de memória dos 

principais sujeitos que fizeram parte do ideário desta istituição. Deste modo, para 

realizar a discussão acerca da história da referida instituição, fez-se necessário, 

apresentarmos algumas características acerca do Ensino Rural Londrinense. 

 Este ensino delineou-se por intermédio da necessidade dos 

primeiros habitantes do Município em obter um local para seus filhos ficarem durante 

o trabalho dos pais nas lavouras cafeeiras. Sendo assim, estas escolas foram se 

estendendo por todo o Município e aquelas que ficaram localizadas em sítios e 

fazendas, foram denominadas Escolas Rurais Isoladas. Deste modo, as “escolinhas” 

rurais isoladas perduraram durante algumas décadas e foram desestruradas pelo 

projeto de Nucleação, uma política educacional que, segundo alguns estudos 

começou a ser implantada no Município no ano de 1994. O mesmo visava extinguir 

as escolas rurais isoladas para que todas se instalassem na escola-núcleo e/ou 

sede, estas que ficavam no perímetro urbano dos Distritos.  

Ainda hoje, poucas escolas podem ser encontradas, e estão em 

péssimas condições, totalmente  depredadas e abandonadas. Como os terrenos 

eram fruto de doação dos fazendeiros, muitas delas foram demolidas para o 

reaproveitamento da área doada, restanto hoje, apenas fotografias e memórias 

sobre as mesmas. 

Para organizar nossa discussão, o trabalho está subdivido em 03 

(três) capítulos, sendo o primeiro intitulado, “Pesquisa em História das Instituições 

Educativas”. Neste capítulo apresentamos as principais considerações acerca deste 

campo de pesquisa da História da Educação, pois, nosso ato de pesquisa esteve 

totalmente voltado para as Instituições Educativas, logo, tornou-se indispensável 

problematizarmos tal. Porém, este capítulo está seguido de um subtópico que traz 

algumas possiblidades de se pesquisar Instituições Educativas Rurais, pois, este 

espaço educacional foi o foco de nossa pesquisa.  

No segundo capítulo, intitulado, “Apontamentos sobre o Ensino Rural 
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Londrinense: As Escolas Rurais Isoladas”, apresenteamos brevemente como este 

ensino se instalou no Município de Londrina e quais as principais características do 

mesmo, deste modo, o presente capítulo segue de um subtópico que mostra a 

realidade do professor e professora da área rural, para que torne-se mais evidente 

as reais características do Ensino Rural em Londrina.   

No terceiro e último capítulo, apresentamos a história da E.R.M 

Amador Bueno (1959-2001), por intermédio das entrevistas gravadas com os 

principais agentes desta instituição e com os documentos cedidos pela SME de 

Londrina.  

Chegamos a conclusão de que a pesquisa em torno de uma 

instituição educativa, nos possibilita (re)construir a sua história e a entender de 

forma mais abrangente o fenômeno educativo, pois, é possível perceber que todos 

os aspectos que envolvem o ideário de uma instituição, são aspectos que sempre 

possuem um fim único, a educação.  
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2. PESQUISA EM HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

 

Na área da História da Educação, muito se discute acerca dos 

campos de pesquisa a fim de compreender o processo histórico do fenômeno 

educativo, não levando em conta somente seu fator cronológico, mas, em primeira 

instância sua essência, aglutinado a pesquisas que buscam valores, ideais, projetos, 

concepções, mitos, questionamentos, progressos e retrocessos da educação. 

É imprescindível mencionar que, no âmbito de pesquisas que 

envolvem a busca pela explicação do fenômeno educativo, especialmente na área 

da História da Educação, se observa um crescimento das mesmas em torno das 

Instituições Educativas, isto porque, este campo de pesquisa contribui não somente 

para o conhecimento da identidade da instituição pesquisada, mas, à sua cultura, ao 

entendimento de sua estrutura social. Segundo Sanfelice (2007, p.192) “[...] vem se 

solidificando e quantitativamente se ampliando o número de pesquisas que se 

dedicam à História das Instituições escolares e/ou educativas.”. Entretanto, no texto 

que se faz presente, nosso propósito é de apresentar algumas discussões acerca da 

pesquisa em instituições educativas. 

Faz-se jus, mencionarmos uma breve concepção do que 

entendemos sobre História, para que possamos compreender de forma mais 

explícita o que se entende pela História da Educação. Segundo Bloch (2001, p. 54), 

o objeto da História é, por natureza, o homem, ou seja, os homens, pois, esta é uma 

ciência da diversidade. Sendo assim, tudo que o homem diz ou escreve, tudo o que 

fabrica, tudo o que toca pode e deve informar sobre ele. 

Desta forma, entendemos que, sendo os homens, objetos da 

História, podemos compreender que, o homem é seu próprio feitor, pois, deixa seus 

marcos através de um esforço intelectual. E é por isso que a História não deve ser 

concebida como um arte, mas, como uma ciência, que busca entender os 

questionamentos que acontecem à todo instante. Porém, se a História é a ciência 

dos homens, esta se fez em algum tempo, algum lugar, em determinado tempo 

histórico, esta é a essência: o tempo, mas não só ele, o que se presa são os homens 

no tempo.  Sendo assim, Bloch (2001, p. 55) nos explicita que, “[...] “Ciência dos 

homens”, dissemos. É ainda vago demais. É preciso acrescentar: “dos homens, no 

tempo”.  
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 Levando em consideração, o que o autor acima nos revela, 

entende-se que a História é dotada pelos feitos dos homens no tempo, pois, não é 

apenas a essência humana quem controla os feitos da História. Da mesma forma 

nos transferimos para a História da Educação, que tem como seu objeto de 

pesquisa, o fenômeno educativo, mas não somente ele, antes se desdobra os 

olhares para os sujeitos e os locais onde este fenômeno está inserido. Logo, para 

compreendermos tal fenômeno, é necessário que recorramos às fontes de pesquisa 

que a História da Educação nos dispõe, desta forma, será discorrida neste capítulo a 

pesquisa em torno das Instituições Educativas, que muito nos revelam sobre a 

essência do fenômeno educativo. 

Quando se fala em Instituições Educativas, logicamente estamos 

nos remetendo a um local onde a educação foi institucionalizada, não que a 

educação não provenha de qualquer espaço, mas, neste denominado instituição, ela 

ocorre de forma sistematizada, pois, as mesmas nos relevam a importância que 

seus espaços oferecem para o campo cultural, educacional, social, político, 

econômico entre outros.  

É por isso que configura-se como de suma importância a (re) 

construção da identidade de uma instituição educativa. Porém sabe-se que este 

trabalho caracteriza-se por obter certa complexidade. Desta forma é plausível 

afirmar que para que se possa (re) construir a história e ou identidade de uma 

instituição educativa, é necessário mergulhar em seu interior, não descartando a 

relevância de um olhar externo à instituição. 

Em se tratando de espaços internos e externos é possível mencionar 

que as instituições representam seu corpo material, concreto e objetivo o que nos 

permite levantar algumas hipóteses. A estrutura material de uma instituição se faz 

como elemento importante na (re) construção de sua identidade, ou seja, por mais 

irrisório que pareça, o olhar externo torna-se imprescindível nesta obra de (re) 

construção, uma vez que nos permite olhar para a estrutura espacial de 

funcionamento da escola.  

Ao se tratar de materialidade institucional Werle (2004, p. 112), nos 

releva que: 

 

No caso de instituições educativas, a materialidade de seu prédio as 
localiza frente às demais escolas e no espaço da cidade como um 
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todo. A institucionalidade material da escola não é um aspecto 
circunscrito à comunidade escolar – alunos, professores, 
administradores, funcionários, pais -, mas ampliado para a cidade. 

 
 

Desta forma, pode-se analisar que o espaço físico, ou o prédio 

escolar não fica restrito ou limitado apenas à comunidade escolar, mas sim a todos 

aqueles que possam verificar a paisagem da instituição, ou seja, quando a mesma 

se torna uma unidade visível, configura-se como objeto de análise aos sujeitos 

externos à sua materialidade. 

Ademais, é de suma importância caracterizar que, as instituições 

também possuem sua “não materialidade”, ou seja, um espaço subjetivo, onde estão 

suas vivências, relações construídas, diálogos, desejos, visões e memórias. O 

subjetivo de uma instituição nos transfere para uma discussão de que a memória 

torna-se uma fonte valiosa, uma vez que se configura como um baú de palavras, 

frases, histórias, contos de quem por lá viveu, estudou, trabalhou ou até construiu. 

Estas narrativas ou propagações são de grande valia, pois nos trazem um leque de 

possibilidades, hipóteses e revelações.  

Acreditamos ser absolutamente interessante, colocarmos em pauta 

a questão da organização de uma instituição educativa. Pois bem, é verossímil 

apontar que no plano histórico exista essa organização, uma vez que as instituições 

apresentam uma cultura de práticas cotidianas. Deste modo, é oportuno analisar que 

nesta organização há disposições a se pesquisar como o espaço físico, áreas de 

organização, estruturas sociais, administrativas entre outras.  

Ao espaço físico, assim como mencionamos anteriormente, o 

mesmo configura-se como elemento de vasta importância e por isso a estrutura 

arquitetônica e seus elementos são instalados a fim de suprir as necessidades das 

instituições, sejam elas de acessibilidade, definição ou ocupação, estes elementos 

são de considerável importância para a pesquisa acerca da identidade de uma 

instituição, pois, oferecem subsídios acerca dos papéis que eram assumidos por 

cada personagem que contemplara o ideário de tal instituição. 

Em questão das áreas de organização, torna-se imprescindível 

mencionarmos a área didática, pedagógica e de direção. Assim como nos explicita 

Magalhães (1999, p. 71): 
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 [...] na área pedagógica e didática, a relação entre professores, 
alunos e funcionários é fundamental (sendo, contudo, central a 
relação entre o corpo docente e discente), na área de direcção e 
gestão, quer os alunos, quer os professores, são secundados, vindo 
de cima os órgãos de chefia e poder. 

 

 

A esta estrutura organizacional de administração, fica evidente que o 

ideário de uma instituição é travado por relações humanas, logo, sociais e culturais. 

Devido a isto, é de suma importância para a construção significativa da identidade 

de uma instituição educativa, que possamos mergulhar neste interior de relações, 

uma vez que, ao entender quais ideais, discussões, desejos, e quais relações 

existiram e existem no plano histórico de tal instituição a ser pesquisada, estamos 

levando para as entrelinhas de nossa pesquisa a verdadeira essência de uma 

instituição, a essência cultural e relacional. 

Ademais, podemos compreender como funcionam as comunicações, 

as relações de poder, hierarquias, decisões e a participação de agentes externos, de 

modo com que podemos ir além dos muros da instituição, pois, ao pesquisarmos 

este ambiente administrativo e organizacional, estamos também recebendo 

informações dos arredores da instituição, ou seja, da sociedade que ali está inserida, 

deste modo o trabalho de pesquisa fica mais rico e informativo. 

Mais do que uma estrutura física, administrativa e organizacional, as 

instituições educativas apresentam em seu ideário, uma estrutura social, pois 

confere atitudes e valores, uma vez que  estão em jogo os papéis assumidos por 

cada agente que faz parte deste espaço, tornando-se imprescindível analisar e 

caracterizar cada um deles, valorizando suas expectativas, diálogos, desejos e 

colaborações. Deste modo Werle (2004, p. 11) ressalta que: 

 
As instituições são lugares de ação sociais e como tal, marcados 
pelo tempo, espaços e pessoas, são formas sociais dotadas de 
organização jurídica e material, cujo estudo envolve a análise de 
suas origens, gênese, estabilidade, rupturas e processos de 
formação. Elas são o espaço real, tanto objetivo como subjetivo, no 
qual vivenciamos relações, valores, normas, poder, experiências de 
lideranças, rivalidades, conflitos e competição.  

 

Isto posto, compreende-se que ao pesquisar a história de uma 

instituição educativa, vários fatores influenciam para a elaboração do trabalho. São 

variáveis como espaço físico, estrutura administrativa, pedagógica, didática e de 
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gestão, estes elementos são os que constituem o ideário de uma instituição, sendo, 

portanto, fundamentais para o estudo vital da mesma. Entretanto, cabe acrescentar 

que, estamos lidando com fatores culturais, sociais, políticos, econômicos, 

educacionais entre outros, é por isto que devemos olhar para a singularidade da 

instituição, suas reais características, porém, não devemos esquecer-nos da 

totalidade, o entorno escolar, ou seja, dos fatores históricos, dos agentes e espaços 

externos, nos quais obtém sua colaboração para a construção da instituição. 

Sanfelice (2007, p. 198) nos esclarece o que fora explícito anteriormente, 

destacando sua posição: 

 
Penso então que o estudo das Instituições escolares e/ou educativas 
poderá acrescentar conhecimentos históricos à história da educação 
se além de revelar as minúcias das singularidades escolares, inserir 
a compreensão e a explicação delas na totalidade histórica.  

 
 

É notável considerarmos que, para que a pesquisa em torno de uma 

instituição educativa seja significativa e se dê de forma sistematizada é necessário 

esquadrinhar aos arquivos escolares, pois, estes nos possibilitam uma pesquisa de 

caráter aprofundado, de modo com que nos oferece subsídios autênticos sobre a 

instituição a ser pesquisada, ou seja, nos auxilia na reconstituição do ideário da 

instituição, nos caminhos percorridos e das ações desenvolvidas. 

A (re) construção da história de uma instituição confere como dito 

anteriormente à sua identidade cultural e educacional, portanto, entram em cena 

dois componentes essenciais para este trabalho, os mesmos configuram-se como 

memória e arquivo, estes atrelados ao tempo. 

Werle (2005) analisa o tempo como dimensão que se expressa tanto 

nos espaços subjetivos como objetivos, o mesmo está inserido em espaços da vida 

institucional, grupal ou individual. Sendo assim, tratando-se da memória, é de suma 

importância compreendê-la como fator essencial no trabalho de reconstituição da 

vida escolar, pois, os relatos, narrativas e concepções oferecem ao pesquisador 

diferentes abordagens sobre as relações que se travaram para a constituição da 

instituição. Além disso, valoriza os atores que colaboraram  com a constituição do 

espaço educativo e ou instituição educativa.  

Para compreender a importância da memória para a (re) construção 

da história de uma instituição educativa reflete-se o que Pereira (2007, p.86) 
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menciona, “É um esforço de construção de uma imagem da escola, não um relato ou 

recitação de acontecimentos, mas uma narrativa com interpretações”. 

Ao mencionarmos o arquivo como possibilidade expressiva no 

trabalho de (re) construção de uma instituição educativa, estamos diretamente 

ligados ao sistema documentário desta instituição, ou seja, aos documentos da 

mesma. Os mesmos são de suma importância, pois, são produtos próprios da 

sociedade e da história, porém, necesitam de análise. Assim como nos menciona Le 

Goff (2003, p.537/538): 

 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, resultado da 
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuou a ser manipulado […] o documento é uma 
coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 
evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar 
analisados, desmistificando-lhe seu significado aparente. 

 

O pesquisador pode se deparar com poucos documentos que lhe 

auxiliam no trabalho de reconstituição, devido a isto o mesmo fica em constante 

movimento, ora apela para a memória, ora para os arquivos, a fim de obter 

informações precisas para sua conclusão. Porém, vale ressaltar que os objetos 

também possuem seu caráter documental, pois, oferecem pistas palpáveis sobre a 

organização, metodologia, materiais didáticos entre outros, podendo ser estes o 

globo, lousas, provas, carteiras, armários, trabalhos, etc. 

Muitas vezes a pesquisa ao arquivo escolar fica restrita pela falta de 

conservação dos documentos, impedindo uma análise mais aprofundada e precisa. 

Deste modo, as instituições escolares devem voltar seus olhares para uma política 

de preservação dos documentos, pois, estes contribuem de maneira inquestionável 

para com o entendimento da prática escolar. Assim como nos mostra Ragazzini 

(2001, p. 25/26): 

 

 “[...] é de grande importância o desenvolvimento de uma consciência 
e de uma prática documentária de individualização, catalogação e 
conservação dos documentos. [...] Uma historiografia mais 
sofisticada requer uma inovação no uso de fontes e isto não será 
possível sem uma nova prática de pesquisa, uma nova prática 
arquivística e uma nova sensibilidade documentária”. 
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Deste modo, é notório que o arquivo escolar pode nos obsequiar 

elementos fundamentais para a construção de uma pesquisa relevante acerca das 

instituições educativas, pois, integrado à vida da instituição, o arquivo faz com que 

possamos refletir sobre os agentes, práticas e relações que ali existiram, a fim de 

disseminar a educação de forma sistematizada. 

Diante do exposto, fica claro que a (re) construção da história de 

uma instituição educativa, nos oferece subsídios fecundos sobre sua identidade 

cultural, educacional e social, ademais, nos revelam muito, pois, nos transporta para 

diferentes momentos históricos, propiciando-nos conhecer diversos aspectos 

fundamentais para a análise do fenômeno educativo, uma vez que estão em jogo 

ideias de homem, sociedade, educação e suas relações.  

Em outras palavras, nos explicita Saviani (2005, p.28): 

 
As instituições são, portanto, necessariamente sociais, tanto na 
origem, já que determinadas pelas necessidades postas pelas 
relações entre os homens, como no seu próprio funcionamento, uma 
vez que se constituem como um conjunto de agentes que travam 
relações entre si e com a sociedade a que servem. 
 
 

Mesmo destacando a importância da memória e dos arquivos para a 

(re) construção da história das instituições educativas, neste trabalho priorizamos o 

trabalho com as memórias por meio do relato das pessoas que fizeram parte do 

cotidiano da instituição tomada para análise. 

 

2.1    PESQUISA EM INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS RURAIS ISOLADAS: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES 

 

Pesquisar uma instituição educativa rural isolada é como pesquisar 

qualquer outra instituição educativa, o trabalho de pesquisa desenvolver-se-á por 

intermédio dos mesmos elementos de pesquisa, sendo eles sujeitos, localização, 

ideário, materiais, conteúdos, sociedade, comunidade escolar, valores, recursos 

físicos, humanos, pedagógicos, dentre outros aspectos, porém vale ressaltar que 

alguns pontos devem ser vistos sob outros olhares.  

Torna-se importante, antes de se fazer a pesquisa, compreender o 

campo de pesquisa sobre o qual estamos nos debruçando. Para isso, é 
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imprescindível mostrar que havia a escola rural e a escola rural isolada, assim como 

nos esclarece Cervi, Filipak e Silva (1993, p. 29): 

 
[...] “escola rural é o estabelecimento de ensino localizado fora da 
sede do Município ou Distrito e que oferece as quatro primeiras 
séries do Ensino de Primeiro Grau. Como se pode ver, já na 
definição se relativiza a questão do isolamento das escolas rurais. 
“Fora da sede” pode representar uma relação de alguns metros e 
também quilômetros.”. 

 

As nomenclaturas muitas vezes utilizadas para definir estas escolas 

rurais isoladas são de cunho redutivo como “escolinhas”, “escolinhas do sítio”, 

“escolas-sala” entre outras. Ao pesquisar a história de uma instituição educativa rural 

isolada, devemos nos atentar para este ponto, uma vez que ao mencionarmos 

algumas dessas nomenclaturas, precisamos obter clareza sobre como, onde e 

porque as mesmas são e ou foram utilizadas. Em outras palavras nos explicita 

Capelo (1996, p. 52): 

 

Tomando o termo escola em sua acepção genérica, verifica-se que 
ela pode ser analisada mediante diferentes perspectivas: através das 
subjetividades e expectativas que para ela confluem, dos papéis 
político-ideológicos que desempenha no contexto da sociedade 
inclusiva, da realidade objetiva da própria escola. 

 

 

Outro aspecto importante refere-se ao caráter da pesquisa que será 

realizada no que condiz às escolas rurais isoladas. Por não mais permanecerem no 

atual ideário educacional é importante que a pesquisa possua caráter qualitativo. 

Nas palavras de Spindola e Santos (2003, p.120), “[...] a pesquisa qualitativa 

preocupa-se com os indivíduos e seus ambientes em suas complexidades, não 

havendo limites ou controles impostos pelo pesquisador.”. 

Deste modo este trabalho pode-se dar por intermédio de entrevistas 

livres ou semiestruturadas, como nos explica Oliveira (1982, p. 14): 

 

[...] a técnica de entrevista que mais se adapta aos estudos do 
ambiente educacional é a que apresenta um esquema mais livre, já 
que esse instrumento permite mais flexibilidade no momento de 
entrevistar os professores, os alunos, os pais, os diretores, os 
coordenadores, os orientadores.  
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Sendo assim, entrevistar os sujeitos que fizeram parte do modelo de 

ensino das escolas rurais isoladas é uma das sugestões mais proveitosas que se 

pode exercitar para com um resultado satisfatório, uma vez que estes agentes 

estiveram neste espaço e permaneceram nele até que o mesmo não resistisse mais 

ao tempo e as ordens políticas, econômicas, educacionais, entre outras que lhe 

foram impostas. 

As escolas rurais isoladas diferenciavam-se em quase tudo do 

modelo considerado padrão, deste modo pesquisar e analisar o espaço arquitetônico 

que é uma das principais diferenças das escolas rurais isoladas com as urbanas é 

de suma importância, pois nos transfere para outros campos consideráveis para a 

pesquisa, em outras palavras Capelo (1996, p. 52), nos explicita que: 

 

Ressalvando o fato de que a escola não se resume ao aparelho 
arquitetônico, creio que uma breve apreciação dos prédios que 
abrigam as escolas isoladas, será bastante útil para que se 
materialize uma espécie de retrato de suas condições objetivas, pois 
do espaço físico, emerge o espaço pedagógico [...].  

 

 

Diante do exposto acima, sabe-se que as escolas rurais isoladas 

obtêm arquitetura e espaço físicos peculiares, uma vez que os prédios das mesmas 

diferem-se em tudo das escolas que eram consideradas padrão, sendo assim, outra 

sugestão proveitosa é começar a pesquisa pelo espaço arquitetônico, pois este 

configura-se como pontapé inicial para a “descoberta” de outros elementos 

relevantes para a pesquisa. 

Mais um aspecto relevante refere-se ao professorado e aos agentes 

que fizeram parte direta ou indiretamente da vida da instituição. Pesquisar a atuação 

do professor da zona rural significa pesquisar parte de sua história de vida. Deste 

modo segundo Spindola e Santos (2003, p. 121) a pesquisa em torno deste aspecto 

“[...] possibilita o estudo sobre a vida das pessoas, penetrar em sua trajetória 

histórica e compreender a dinâmica das relações que estabelece ao longo de sua 

existência.”. 

É exatamente neste parâmetro que se encontra o professor da zona 

rural, o mesmo ao expressar sua trajetória como docente neste espaço, permite com 

que possamos compreender as relações, valores, sentimentos construídos e a 
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identidade do professor da zona rural, um sujeito valorizado e respeitado por todos 

os que faziam parte do ideário educacional rural.  

As fontes iconográficas por sua vez também apresentam relevantes 

informações para a pesquisa em escolas rurais isoladas, porém apresentam certa 

escassez devido à falta de recursos que permeavam na época, entretanto, alguns 

vestígios são existentes e podem enriquecer o trabalho, por isso devem passar por 

escolha, análise e interpretação por parte do pesquisador para que assim possa ser 

objeto de compreensão do texto para o leitor. 

Um ponto importante para finalizar a pesquisa em torno das 

instituições educativas rurais isoladas é poder colocar sobre a mesa comparações 

entre o passado e o presente, comparar, analisar e interpretar a escola considerada 

padrão (modelo) e a “escolinha”, é a partir desta perspectiva que poderemos 

encontrar a verdadeira identidade da escola rural isolada, através de suas diferenças 

e semelhanças para com o modelo padrão de instituição educativa. 

Diante do exposto, torna-se plausível considerar que pesquisar a 

história de uma escola da zona rural nos abre imensos horizontes para o 

entendimento sobre o que é a disseminação da educação, pois, estes espaços 

educacionais foram construídos em meio a dificuldades, improvisações, falta de 

recursos e precariedade, onde até nos dias atuais em meio as memórias, fotografias, 

arquivos-morto, as mesmas ainda buscam sua identidade, deste modo utilizar 

algumas destas sugestões podem tornar o trabalho mais significativo e proveitoso, 

podendo contribuir deste modo para com a (re) construção da identidade destes 

espaços.  

Isto posto, torna-se relevante informar que, as fontes utilizadas para 

construir este trabalho, foram exatamente as postas acima. Seria absolutamente 

interessante obter maiores fontes iconográficas, porém, esta foi a dificuldade de 

seleção das fontes, não encontramos fotos significativas da instituição pesquisada, 

porém, as que estão postas no trabalho, parcialmente puderam auxiliar para uma 

maior exposição das características da instituição pesquisada e por conseguinte à 

(re) construção de sua história.  
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3.  APONTAMENTOS SOBRE O ENSINO RURAL LONDRINENSE: AS ESCOLAS 

RURAIS ISOLADAS 

 

Nosso objetivo no presente capítulo foi apontar questões referentes 

ao ensino rural em Londrina, para isso fez-se necessário uma retomada sobre suas 

principais características, uma vez que este ensino fez parte do ideário da educação 

londrinense e sua constituição atual, isto porque a educação rural foi o primeiro 

projeto visando a educação no Município. Para tanto, vamos demonstrar alguns 

apontamentos necessários para a compreensão da educação rural em Londrina, em 

especial focar sobre as principais considerações acerca das escolas rurais isoladas 

e, por conseguinte conhecer e entender a história e as características da Escola 

Rural Municipal Amador Bueno, localizada na Fazenda Marília – KM 04 - Estrada 

Tamarana a Paiquerê no Distrito de Lerroville, Município de Londrina. Tais 

características serão abordadas no próximo capítulo. 

Faz-se jus, resgatar aqui uma breve introdução acerca da 

constituição da cidade de Londrina antes de adentrarmos para o campo educacional, 

uma vez que a implantação da educação em qualquer sociedade advém de 

problemáticas e questões levantadas em outros âmbitos como o econômico, político, 

social entre outros. Deste modo, para que se possa iniciar a discussão acerca da 

constituição do Município de Londrina, é necessário que possamos entender os 

primórdios deste processo, sendo assim, torna-se plausível destacar o que Baltar 

(1994, p. 20) esclarece: 

 

A colonização na região norte do Paraná começou a ser 
implementada na década de 20, mas teve seu auge nas décadas de 
40 e 50 devido à expansão de café. Este empreendimento resultou 
na formação de um núcleo inicial de pequenos produtores com 
propriedades variando entre aproximadamente 12 e 10 ha, 
distribuídos por uma área total de 1.321.499 ha. A cafeicultura na 
região, a partir da colonização, passou assim a ser organizada sob 
os moldes de pequenas propriedades, calcadas no trabalho familiar, 
que consorciavam o plantio do café com arroz, feijão e milho. 

 

 

Segundo o mesmo autor a empresa responsável por essa 

colonização denominava-se Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP, esta, 

constituída por empreendedores ingleses que buscavam lucrar através de produções 



 26 

em terras férteis e a comercialização dos lotes de terra. Mais tarde essa empresa foi 

comprada por empresários paulistas e transformou-se na Companhia de 

Melhoramentos do Norte do Paraná – CMNP. 

Terras férteis, esse era o objetivo desbravador da companhia já 

citada, porém, todo o primeiro passo de uma construção traz desafios a serem 

superados, assim como nos menciona Hoffman e Piveta (2009, p. 20): 

 
Havia muito que fazer. A cidade deveria ser construída no meio da 
mata de solo úmido, em região de chuvas constantes. O novo 
povoado tinha o essencial: terra fértil – atrativo que despertou 
interesses imobiliários da recém-criada Companhia de Terras Norte 
do Paraná (CTNP) [...]. 

 
 

Em 1929, os empreendedores da CTNP tomaram posse de uma 

grande parte do norte do Paraná e fundaram Londrina, logo, estava lançado o 

desafio, lotear e povoar a floresta, para isto, segundo as mesmas autoras citadas 

acima, uma primeira caravana chegara às terras de solo fértil e vermelho, onde mais 

tarde depois de várias nomenclaturas chamar-se-ia Londrina. Esta caravana era 

composta por dez homens sendo eles funcionários de confiança da empresa 

colonizadora, a CNTP. 

O número de habitantes foi crescendo por intermédio de 

propagandas de corretores de terras sobre os solos férteis e a possibilidade de 

acumular capital para mudar de vida. Devido a isto, inúmeras nacionalidades 

começaram a adentrar o solo paranaense, especificamente na região norte, em 

busca de melhor qualidade de vida e lucro financeiro. O povoado foi gradativamente 

crescendo, assim como nos mostra Beidack (2011, p. 143): 

 

Através da imensa propaganda pelo interior dos estados do PR, MG 
e SP, um imenso fluxo de migrantes nacionais e estrangeiros 
dirigiam-se para esta área. Desmatavam, construíam e plantavam o 
café e outros produtos. Entre 1920 e 1960, o Norte do Paraná 
cresceu mais que o restante do estado. 

 

 

Segundo Beidack (2011, p. 143) de 1929 a 1940, Londrina era o 

ponto convergente da população oriunda de vários pontos do país que procuravam 

terras para comprar. 
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Deste modo a cidade expandia física e territorialmente devido ao 

grande aumento de sua população. 

Com o aumento significativo da população, a educação dos filhos 

não poderia deixar de ser prioridade, apesar de algumas crianças auxiliarem no 

trabalho para com a renda familiar, o estudo fazia parte do ideário das famílias, logo 

então surge a necessidade da criação de escolas para que os filhos dos colonos que 

trabalhavam em fazendas e dos pequenos produtores rurais pudessem estudar e 

melhorar a condição de vida, traduz-se este aspecto na fala de Batista (1998, p. 9): 

 

 
A colonização se desenvolveu rapidamente com o aumento do 
número de propriedades, ocorrendo desta forma um crescimento 
populacional em curto espaço de tempo. Esta população passou 
então a reivindicar escola para seus filhos. 
 
 

Deste modo, entram em cena os primórdios da educação 

londrinense. Como já mencionado, sabe-se que a colonização do norte do Paraná, 

deu-se em razão da crescente expansão da cafeicultura, sendo assim, segundo 

Batista (1998, p. 3), “o município de Londrina consolidou-se numa economia cafeeira 

voltada para o mercado externo, tornando-se a capital mundial do café na década de 

60.”. 

Em decorrência deste fato, o índice de produção tornou-se crescente 

fazendo com que os donos das fazendas contratassem maior número de pessoas 

(colonos) para trabalhar em suas lavouras cafeeiras, com isto muitos colonos no 

chamado “Ciclo do Café”2 acumularam seu próprio capital e começaram a 

desenvolver o plantio e cultivo de culturas em terras próprias. Em razão deste 

advento, Batista (1998, p. 4) nos indica que: 

 

Com o aumento significativo da população rural, o número de 
crianças em idade escolar também era grande. A família do meio 
rural, apesar de ter a criança como um trabalhador necessário para a 
manutenção, sobrevivência e manutenção da vida rural, não abria 
mão da educação dos filhos. Então nesta época que ocorre o auge 
da expansão das escolas isoladas no município.  

 
 

                                                 
2
  Esta nomenclatura é dada ao aspecto de que na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o 

principal produto de exportação do mercado brasileiro.  



 28 

Em razão deste fato, pode-se considerar que no ensino rural as 

instalações precárias das conhecidas como “escolinhas do sítio”, foram o marco 

inicial da constituição da estrutura escolar e educacional do município de Londrina, 

isto porque estas “escolinhas” foram o primeiro projeto visando a educação da 

população londrinense. Como bem envidenciado no Hino de Londrina:  

 

“Das matas e das derrubadas, 
Londrina das roças de espigas dobradas! 
Das filas cerradas de pés de café! 
Dos grandes poentes das tardes douradas, 
De escolas ao longo das longas estradas!” 
(ALMEIDA JR, Franciso Pereira., grifo nosso)  

 

 

Estas escolas ao longo das estradas eram construídas a partir da 

necessidade da população que ali habitava, deste modo a construção das mesmas 

não obedecia a um projeto arquitetônico específico, basicamente eram instaladas de 

forma a “abrigar” os professores e os alunos, as escolas eram construídas em uma 

parte da fazenda, normalmente ficavam localizadas à margem estradas para facilitar 

o acesso, na maioria das vezes as escolas não possuíam cercas para delimitar o 

espaço, logo, ficavam instaladas juntamente com o restante da fazenda.  

Algumas escolas eram construídas, outras eram casas cedidas 

pelos fazendeiros, devido a isto as instalações eram precárias. Sua construção, 

como dito anteriormente não obedecia à um projeto arquitetônico específico, logo os 

materiais utilizados para sua construção não eram os melhores, as escolas eram 

construídas com madeiras, sem pintura e sem forro, os banheiros eram separados 

do prédio escolar,  não havendo vaso sanitário, apenas um buraco feito e ou cavado 

no chão, planejamentos de construção não faziam parte da vida destas escolas, 

como nos ressalta Cesar (1976, p. 58): 

 

A localização das Escolas Municipais dentro do espaço do Município 
não obedeceu a um planejamento, mas era feita de acordo com as 
necessidades manifestadas por pressões da população e à medida 
que o processo de colonização se desenvolveu ocupando novas 
áreas. Devido à baixa densidade demográfica, pois a população 
concentrava-se mais na zona rural, o Ensino Municipal teve que criar 
um grande número de pequenas escolas que assim mesmo se 
localizavam em pontos distantes entre si e da própria sede do 
município. 
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O ensino era ministrado por um único professor (quase sempre 

leigo), conhecido também como professor unidocente, as classes eram 

multisseriadas, ou seja, atendiam as quatro primeiras séries do chamado ensino de 

Primeiro Grau. A estrutura didática do ensino era elementar, isto é, as crianças 

aprendiam a ler, escrever e contar, sendo assim, o ensino era basicamente voltado 

para os preceitos da vida rural ou melhoramento do trabalho na roça. Em outras 

palavras Silva (1988, p. 46) a respeito das classes multisseriadas, nos explica que: 

 

As características das escolas com classes multisseriadas ou 
escolas isoladas (como chamávamos tempos atrás) são uma sala de 
aula, um só professor, atendimento a alunos das quatro séries 
iniciais (alunos com idades diferentes, alunos com dificuldades 
diferentes de aprendizagem, alunos que deixam a escola por vários 
motivos, alunos que ajudam os pais nos trabalhos do campo ou de 
casa, alunos que moram distante da escola). 

 

 

Acerca da estrutura destas escolas, vale ressaltar que não somente 

sua estrutura física externa, como também sua estrutura física interna eram de 

cunho desprovido, pois, havia falta de espaço e mobília adequada, uma vez que na 

parte interna havia uma única sala que era a escola toda. Segundo Cesar (1976, p. 

58), “o mobiliário era tosco, constituído por grandes bancos e mesas ou por carteiras 

duplas, fixas no chão, o piso era assoalhado ou “atijolado”. O quadro negro era 

pequeno. Ainda existiam: armário, mesa e cadeira para a professora.”. 

As condições físicas, humanas e pedagógicas das escolas rurais 

refletem hoje o que podemos designar como um dos maiores desafios da educação, 

uma vez que apesar de hoje ainda existirem escolas precárias, o acesso, 

permanência e condições melhoraram  em grande escala em vista das primeiras 

escolas do Município de Londrina, de modo geral, as escolas rurais isoladas, como 

nos mostra Batista (1998, p. 14) encontravam-se neste aspecto: 

 

As escolas rurais isoladas mantém em todo o município o mesmo 
padrão, sendo constituídas de um prédio de 71m², deste total 54m² 
caracterizam a sala de aula e os outros 17m² são uma varanda e um 
depósito, que também serve de cozinha. Separado do prédio, 
geralmente num canto do pátio localizam-se os banheiros, na sua 
grande maioria ainda seguem o padrão usado no começo da 
implantação das escolas isoladas, caracterizado por buracos 
cavados no chão. A escola tem uma cor oficial: o verde, o piso é de 
tábua, encerado de vermelho. Ao lado das escolas de maneira geral, 
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ergue-se a caixa d’água, mas somente de alguns anos pra cá. A 
água continua sendo retirada de um poço, no pátio da escola. O pátio 
das escolas são cercados de madeira, que vivem precisando de 
reformas. 

 

 

Desafios, superações e obstáculos, estes aspectos faziam parte do 

ideário das escolas rurais isoladas, uma vez que a estrutura física, humana e 

pedagógica eram escassas, fazendo com que este ensino permaneça em nossas 

memórias como um ensino que apesar das dificuldades, pôde contribuir para com a 

escolarização primária dos alunos que ali estudavam. Nas próximas linhas serão 

apresentadas as questões referentes ao fim do ensino ministrado nas escolas rurais 

isoladas por intermedio do Projeto de Nucleação e as condições pedagógicas, onde 

a abordagem é centrada na figura do professor. 

 Como já mencionado anteriormente no início deste trabalho, 

algumas escolas rurais isoladas ainda existem, porém, totalmente abandonadas, 

cremos nós, que estas escolas que ainda permanecem em pé, foram deixadas no 

local pelos donos das fazendas como locais de memória, como no caso da E.R.M 

José Alberto Verçosa Silva, localizada no Distrito de Lerrrovile. Não soubemos 

quantificar quantas escolas ainda existem, a escolha da escola a ser demonstrada 

foi aleatória. Deste modo, consideramos pertinente demostrar tal imagem para que 

se possa obter maior clareza de como eram estas escolas em parciais aspectos 

como arquitetura e localização. A foto foi retirada em abril de 2015. Torna-se 

relevante informar que esta não é a escola pesquisada, pois, a mesma, já não é 

mais existente. Esta escola faz parte do grupo de escolas rurais isoladas que ainda 

existem, deste modo, o caráter desta imagem é demonstrativo, já que as escolas 

rurais isoladas eram padrão, ou seja, seguiam o mesmo modelo estrutural, 

consideramos interessante demonstrar como  estas instituições estão atualmente, 

pois, como não estão mais no plano concreto de ensino, de forma instituicionalizada, 

as mesmas são notáveis locais de memória e nos permite inúmeras análises, como 

a pesquisa em história das instituições educativas. 
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                    Figura 01: Prédio da  E.R.M José Alberto Verçosa Silva 
                        Fonte: Ana Caroline Macedo Domingues 

 

 
 

 
 

3.1.DECADÊNCIA DO ENSINO RURAL: O PROJETO DE NUCLEAÇÃO 
 

 
O termo “decadência” aqui utilizado não se refere a um possível 

fracasso do ensino ministrado nas escolas rurais, mas sim, ao término de 

ministração das atividades educacionais nessas escolas, pois, as aulas seriam agora 

ministradas nas escolas sede ou núcleo. 

Em outras palavras Vasconcellos (1993, p. 71) nos explica que: 

 

A motivação básica dos agrupamentos está associada à intenção de 
melhorar a qualidade do ensino oferecido às crianças rurais, bem 
como de aumentar as oportunidades e evolução intelectual e 
profissional dessas crianças. Por outro lado, a sua estruturação física 
se dá por meio do fechamento de pequenas escolas isoladas, e da 
transferência dos seus alunos para uma escola nova, maior e mais 
bem equipada – a escola “núcleo”. 
 
 

O projeto de nucleação iniciou-se no Município de Londrina  em 

meados dos anos de 1994, isto porque segundo Batista (1998, p. 40) “[...] a 
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Administração Municipal procurou adequar as escolas rurais isoladas que integram a 

rede municipal de ensino a um novo sistema denominado NUCLEAÇÃO.”  

As escolas rurais isoladas encontravam-se em situação precária, 

com inúmeros problemas como os que Sposti et. al (1993, p. 6) nos mostra: 

 

Construção em madeira, antigas e mal conservadas, com apenas 1 
sala de aula; Instalações sanitárias inadequadas, tipo “casinha” com 
fossa negra; Professores, em sua maioria, não habilitados; Classes 
multisseriadas; Interrupção do ensino de 1º grau, uma vez que se 
oferta as séries iniciais (1ª a 4ª); Restrição as condições de 
socialização e vivências interpessoais de professores e alunos; 
Inexistência de biblioteca e local apropriado para prática de 
recreação; Não oferta de merenda escolar; Distância das sedes dos 
Distritos, comprometendo o atendimento do serviço de supervisão de 
ensino 

 

 

Estas questões postas acima foram as que fizeram com que o 

projeto fosse desencadeado. Desta forma Sposti et.al (1993, p. 6) nos evidencia 

que: 

 

Na busca de soluções para estes problemas, foram elaborados 
vários estudos. A proposta de Nucleação, ou seja, a transferência 
dos alunos para  escolas-núcleo, com a extinção das “isoladas”, foi a 
alternativa que se apresentou mais adequada, por enfocar de forma 
mais abrangente todas as dificuldades apresentadas. 

 

 

No que se refere à Nucleação, Santos (1993, p. 36) nos afirma que 

“a nuclearização de escolas constitui-se num processo de agrupamento de 

pequenas escolas unidocentes de uma região rural em uma Escola-Núcleo, com 

características próprias de organização e funcionamento.”  

Este novo sistema que também poderia ser chamado de 

“agrupamento de escolas isoladas”, procurava agrupar as escolas rurais isoladas 

nas escolas sede ou núcleo a fim de melhorar as condições de ensino e 

aprendizagem dos alunos, isto porque nas escolas rurais isoladas, haviam inúmeras 

dificuldades para este processo, pois, a construção das mesmas mostravam-se 

precárias por serem de madeira mal conservada, professores em sua maioria não 

habilitados, instalações sanitárias inadequadas, multisseriação e  estrutura 
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pedagógica deficiente, além de outras precariedades. Deste modo, a solução 

encontrada para a resolução destes problemas foi o projeto de nucleação. O termo 

nucleação refere-se ao deslocamento e ou transferência dos alunos das escolas 

rurais isoladas para as escolas-núcleo ou sede. O projeto de nucleação elaborado 

pela SME de Londrina obtinha em suas entrelinhas objetivos geral, específicos e 

metas assim como nos mostra Batista (1998, p. 43) “o Objetivo Geral era de  agrupar 

escolas isoladas em um núcleo, com boa estrutura física e adequadas condições 

pedagógicas, propiciando a melhoria quantitativa do ensino na área rural.”  

No que concerne aos objetivos específicos e as metas, Sposti et.al 

(1993, p. 7) nos mostra tais: 

 

Objetivos Específicos: Eliminar o sistema de classes multisseriadas; 
Selecionar e racionalizar recursos humanos; Garantir a atuação de 
professores habilitados; Oportunizar a terminalidade de estudos com 
oferta das séries terminais do 1° grau (5ª a 8ª séries); Manter um 
sistema de transporte escolar; Possibilitar a participação dos 
professores em cursos, palestras e outros eventos do  Programa 
Permanente de Capacitação Pessoal, propiciando o intercâmbio 
entre professores e supervisores; Estender os serviços odontológicos 
e merenda já existentes nos Distritos, aos alunos do Projeto; Reduzir 
índice de reprovação. 
Metas: Eliminação em 100% das classes multisseriadas; 
Capacitação de 100% dos professores; Redução do índice de 
reprovação em 30% no 1º ano; Redução do índice de reprovação em 
50% no 4º ano; Atuação de 100% dos professores com habiltação 
específica de 1ª a 4ª série. 

 

 

Mesmo mostrando-se como um projeto inovador para o ensino, o 

mesmo perpassou por várias aprovações e reprovações, delineando-se em reformas 

na sua estrutura, deste modo, somente em meados dos anos 2000 as escolas rurais 

isoladas foram fechadas e transferidas para as escolas-núcleo. Foi a partir deste 

projeto que as escolas rurais isoladas foram extintas do ideário educacional da zona 

rural e deslocaram-se para a vida urbana, restando somente traços de memórias e 

outras fontes para contar, pesquisar e (re) construir histórias sobre essas escolas. 

Apesar das “escolinhas” serem extintas de um plano educacional 

que estava sendo traçado na zona rural, acreditamos que o mesmo foi uma 

alternativa importante, já que, traria melhoras para o ensino e aprendizagem destes 

alunos, pois, a escola-sede onde estas “escolinhas” foram nucleadas contava com 
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uma estrutura diferente das mesmas, fornecendo assim, uma educação de melhor 

qualidade para os alunos. 

 

 

3.1.1 EDUCADORES DA ZONA RURAL: A VOZ DOS PROFESSORES 
 

 

No presente tópico, destacamos as principais características acerca 

do trabalho docente na zona rural. Serão dispostas considerações acerca do 

planejamento docente, relação professor-aluno, organização do ensino ministrado 

nas escolas rurais, condições humanas e físicas da escola pela ótica docente, 

principais desafios, supervisão pedagógica, pontos positivos e negativos de ser um 

professor da zona rural dentre outros aspectos.  

Pôde-se perceber que um clima de nostalgia tomou conta dos 

entrevistados ao retomarem a memória para responder aos questionamentos, isto 

nos faz entender que, ser um professor da zona rural era mais do que ser professor, 

era ser amigo. Outro aspecto relevante é de que, ao pensar em entrevistar 

professores da zona rural, estando cientes dos desafios por já conhecer esta 

realidade, pensamos em entrevistar um professor e uma professora, pois, 

gostaríamos de perceber quais possíveis convergências e divergências nas repostas 

destes profissionais, por serem de diferentes sexos. Os entrevistados foram, a 

professora Mariza Aparecida Batista de Souza, professora há 19 (dezenove) anos, 

sendo desses um ano e meio lecionados em escolas rurais isoladas e o professor 

Claudinei Alves de Souza, professor há 26 (vinte e seis) anos, sendo desses 04 

(quatro) anos lecionados em escolas rurais isoladas. Na época ambos os 

entrevistados não possuíam habilitação específica para lecionar, pois, tinham como 

formação, somente o Ensino Médio. 

No que concerne ao planejamento docente na zona rural, ambos os 

entrevistados relataram que essa prática não era fundamentada como é hoje, em 

que elencamos temas, objetivos geral e específicos, metodologia, avaliação entre 

outros aspectos de um planejamento formal. Segundo os mesmos o trabalho de 

planejar uma aula, dava-se apenas no exercício de transcrever algumas atividades 

para um caderno, este que possivelmente seria o caderno de atividades do 

professor. Por exemplo, a professora Mariza diz que “se transcrevia pra um caderno 

as atividades que você ia trabalhar com os alunos, esse era o planejamento.” O 
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professor Claudinei relata seu exercício de planejamento da mesma forma que a 

professora citada, o mesmo responde que: 

 
 “[...] na verdade o planejamento era transcrever as atividades que 
você ia passar para os alunos né? Então era o caderno no qual tinha 
que estar todas as atividades que você ia passar pros alunos, então 
o supervisor vistava esses cadernos.”.(SOUZA, Claudinei Alves de. 
2014) 

 

Deste modo pode-se perceber que no que diz ao planejamento os 

professores nos relatam que este exercício era de cunho simplificado, sendo apenas 

exercida a tarefa de transcrever para um caderno as atividades que trabalhariam 

com seus alunos. A estrutura formal de um planejamento ou plano de aula era de 

longe conhecida pelos professores, isto porque ambos possuíam escolaridade 

básica quando adentraram as escolas rurais para exercer o ofício docente, em 

questão de formação acadêmica o professor Claudinei, ao ser indagado sobre este 

aspecto responde que quando iniciou o trabalho de professor da zona rural, tinha 

apenas o ensino médio como formação, assim também explicitou a professora 

Mariza.  

Pode-se dizer então que os professores da zona rural eram 

caracterizados como leigos por não obter formação docente para atuar neste campo 

de maneira formalizada. Sob este aspecto, Bastista (1998, p. 17) nos mostra que: 

 

Com a falta de profissionais surge em cena o professor leigo, que 
conduzia sozinho todo o processo de ensino desde o que ensinar e 
como ensinar. Era comum a contratação de pessoas sem o curso 
primário completo, até menores de idade, pois a escola era uma 
necessidade e para funcionar utilizava-se dos elementos disponíveis. 

 

 

Deste modo, percebe-se que os professores em sua maioria eram 

leigos e autodidatas, pois, utilizavam o pouco do que sabiam e recorriam a 

experiências anteriores para ensinar. Sendo assim, o ensino era de cunho 

dificultoso, porém trazia resultados, uma das maiores dificuldades dava-se no 

processo de alfabetização, assim como nos relevou a professora Mariza: 

 

“A parte mais difícil era a alfabetização, alfabetizar igual a gente que 
não tinha conhecimento nenhum, acho que era a parte mais 
complicada. Mais mesmo assim, mesmo trabalhando com quatro 
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turmas, sem se ter conhecimento do que que é ser professor, a gente 
ainda conseguia ensinar, a gente conseguia chegar no final do ano, 
se conseguia ver no final do ano que o aluno, os alunos mesmo na 
alfabetização se conseguia ver criança aprendendo a ler e escrever, 
com um professor leigo, com um professor que não sabia como 
ensinar né?” (SOUZA, Mariza Ap. B. de. , 2014) 

 

 

Acerca da avaliação da aprendizagem, aspecto importante nas 

instituições de ensino, segundo a professora Mariza, o docente é quem fazia todo 

este processo, sem auxílio da Secretaria de Educação. 

 

”Provas, elaboradas pelo professor, nessa época que eu tava ainda 
não tinham essas provas da secretaria, não vinham provas da 
secretaria. Era o professor que elaborava, o professor que aplicava e 
dava nota, mais a nota era somente em cima daquilo que o aluno já 
tinha feito, o resultado que ele tinha na prova era o resultado que 
teria na nota.” (SOUZA, Mariza Ap. B. de. , 2014) 
 

 

Já o professor Claudinei, na época em que lecionou nas escolas 

rurais isoladas, nos disse que a Secretaria auxiliava neste processo. 

 

“No primeiro ano de trabalho, no primeiro eu não tenho bem certeza 
se só no primeiro ou no primeiro e segundo, a secretaria tinha uma 
prova padrão que era pra todos os alunos do município. Então a 
gente pegava essa prova que vinha pronta da secretaria com os 
conteúdos do planejamento bimestral que a prefeitura mandava e a 
gente tinha que trabalhar aquele conteúdo, e aí  tinha prova depois, 
ela passava por um processo, o professor corrigia com uma caneta, 
entregava as provas pro supervisor que recorrigia com uma outra 
caneta, e as vezes as notas, as coisas não batiam né? Num, corrigia 
de uma maneira o outro de outra, dai entrava num acordo pra ver 
qual seria a nota do aluno e essa nota era feita, na, na escola sede 
onde estava o supervisor e tinha a documentação que  era feita toda 
na escola sede, depois era levada pra Londrina, lá eles passavam as 
notas e faziam os boletins.” (SOUZA, Claudinei A. de., 2014) 

 

 

Outro aspecto relevante e que apresentou unanimidade nas 

respostas, deu-se acerca do questionamento sobre a relação professor-aluno, 

ambos os professores disseram que esta relação era de muito respeito e que a 

figura do professor era bastante valorizada, ademais, os mesmos destacaram a 
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diferença que há hoje, focando esta perda da identidade e valorização do professor. 

Sob este aspecto, a professora Mariza nos conta que: 

 

“Era muito respeito né, porque os alunos do sítio tinham muito 
respeito, os pais tinham muito respeito, pouquíssimos alunos que 
davam algum problema assim de indisciplina alguma coisa, mais era 
muito raro, era uma relação muito, muito gostosa. Bem diferente do 
que é hoje, era uma relação assim, a gente via que era de respeito, a 
diferença maior era o respeito sabe, assim, eles respeitavam muito.” 
(SOUZA, Mariza Ap. B. de., 2014) 

 

 

A professora citada acima nos revela em sua fala que o respeito 

entre professor e aluno configura-se como característica marcante desta relação, o 

professor Claudinei também menciona esta marca, porém, revela um pouco mais 

sobre a valorização do professor e a relação amigável que existia entre eles, quando 

nos conta que: 

 

“A relação professor-aluno é, eu acho que os alunos da escolinha 
rural distantes, como eram as escolinhas que a gente trabalhou, eles 
valorizavam muito o professor, a gente, eu lembro até hoje, no 
primeiro dia em que eu tava me aproximando da escola de bicicleta, 
as crianças andando pelo carreador, você ia passando por um e 
outro e eles iam falando “ah esse é o professor, esse é o professor!”, 
aí todos os dias de manhã você chegava e os alunos estavam na 
área da escola, que eles chegavam primeiro que você, ficavam 
sentados na área da escola, esperando, aí a gente ficava 
conversando ali bastante tempo, depois na hora do recreio, poucos 
alunos, o convívio na hora do recreio junto com o professor, eles 
levavam o lanche, o pão que a mãe fazia e queriam dividir com o 
professor, era o prazer deles repartir as coisinhas que eles levavam 
com o professor  era uma relação bem, bem amigável assim do 
professor com as crianças, muito gostosa. Muito diferente do que 
acontece hoje, mas, muito legal!” (SOUZA, Claudinei A. de., 2014) 
 
 
 
 

Ao falar do respeito e a relação professor-aluno, consideramos 

relevante questionar os professores sobre possíveis comparações com a escola 

rural isolada e a escola-núcleo, já que ambos lecionaram nestes dois campos. A 

professora Mariza, acerca desta comparação, nos evidenciou que: 

 

“É, quando eu sai aqui, ai fechou até mesmo essa outra escola, num 
tava (risos), tava ruim mais podia piorar, ainda fui pra lá e piorou a 



 38 

situação (risos), daí fechou lá também, fechou não, acho que a 
professora voltou pra lá não sei, daí eu fiquei como excedente, sem 
nenhuma escola, aí eu tive que, eu fui pra Londrina, fui parar no 
Irerê, fui trabalhar no Irerê, aí no Irerê já era escola de nucleação, de 
distrito tudo. A diferença é isso, que lá você tem diretor, tem 
supervisor, tem zeladora, tem merenda, tem material didático, tem 
tudo isso que a escolinha num tinha né? Então, a realidade é 
totalmente diferente, aí você tem um supervisor que cobrava mais, 
mais  que também te ajudava mais. Só que em compensação você ia 
trabalhar com uma turma de alunos só, só que a maneira, esse 
relacionamento professor-aluno é totalmente diferente, porque daí 
você já não tá mais com crianças como eu te falei lá da zona rural, 
que é um mundo diferente, que se tá em contato com crianças igual 
no Irerê, que era muito próximo à Londrina, então eram crianças que 
as vezes os pais usavam drogas, a maioria vivia com vô e com vó, 
num tinha aquela família que a gente né, aquela família mais 
estruturada, ficavam pra rua, eram, tinham bastante crianças de rua, 
então assim, foi uma realidade totalmente diferente, que a gente já 
tava acostumado.” (SOUZA, Mariza Ap. B. de., 2014) 
 
 
 
 

A professora nos deixou claro que, as diferenças se davam 

exatamente em questões pedagógicas e de recursos humanos. Já o professor 

Claudinei, nos mostrou que as dificuldades ainda existem, e que não são distantes 

das vividas nas escolas rurais isoladas.  

 

“É, até pouco tempo a gente conviveu com essa história de escola 
núcleo, escola isolada, escola que foi nuclearizada, alunos que 
vinham da zona rural e hoje ainda tem, nossos alunos hoje a maioria 
são os que vem do sítio ainda, a gente num tá muito distante do que 
tinha, nossos materiais ainda continuam escassos, o 
acompanhamento pedagógico continua com dificuldade, então eu 
acho que contribuiu pra que a gente pudesse ter uma visão diferente, 
mais a gente ainda passa por essas dificuldades que passava na 
escolinha isolada.” (SOUZA, Claudinei A. de., 2014) 

 

 

O respeito era característica marcante e isto fazia com que os 

professores sentissem orgulho da profissão e do trabalho que estavam exercendo, 

porém as dificuldades eram inúmeras. Uma delas configura-se como o 

deslocamento do professor, tal dificuldade era uma das quais apresentava-se como 

a mais árdua, assim como nos revela Batista (1998, p. 18), “[..] era comum os 

professores das escolas rurais isoladas com classes multisseriadas, caminhar 
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distancias enormes, escalarem morros, andarem a cavalo, enfrentando sol e chuva 

para chegar até seu local de trabalho.”. 

Sendo assim, o deslocamento do professor até a escola era de 

cunho imprevisível e dificultoso, muitas vezes os professores tinham que alojar-se na 

escola por conta das dificuldades, como nos conta o professor Claudinei: 

 

“Eu é, a escola que eu comecei a lecionar era muito longe de casa e 
eu ia de bicicleta, só que daí eu ficava, eu era solteiro e ficava 
sozinho lá na escola isolada por dois, três dias, eu ia por exemplo na 
segunda-feira, voltava só na quarta pra casa, aí na quinta de manhã 
eu ia e voltava na sexta depois do término da aula. No mais era 
carona, bicicleta, a pé, quando nas escolas mais próximas como no 
caso da Amador Bueno que dá quatro quilômetros, no dia de chuva, 
eu colocava uma capa e um guarda-chuva e ia a pé muitas e muitas 
vezes.” (SOUZA, Claudinei A. de., 2014) 
 
 
 

Outra dificuldade apontada se deu acerca das condições físicas, 

materiais e humanas da escola. Ambos os professores relataram que sob estes 

aspectos a precariedade se fazia presente, isto acabava por dificultar mais ainda o 

trabalho do professor, pois a falta de recursos e outras condições tornavam-se 

impasses constantes, assim como nos mostra a professora Mariza: 

 
“Ai, as condições do ensino eram precárias. Era muito difícil, se num 
tinha como eu falei, num tinha um xérox pra você trabalhar uma 
atividade, a única coisa que você tinha era o livro didático, ainda 
você tinha que passar no quadro né? Não tinha outra opção. Ah, a 
sala, as condições físicas eram extremas, porque tinham carteiras 
que mal davam para os alunos ficar nas carteiras, as carteiras era 
quebradas, material didático era o que eles tinham, muito pouco a 
escola, o supervisor levava alguns kits, mas eram pouquíssimas 
coisas [...]”. (SOUZA, Mariza Ap. B. de., 2014) 
 

 

 
O professor Claudinei também relata que “recursos didáticos, físicos 

e humanos da escola (risos) todos eram muito precários”. Deste modo percebemos 

que esta problemática da precariedade do sistema de recursos acabava por dificultar 

ainda mais o trabalho do professor. 

Outro aspecto que merece título de “desafio e empenho” são as 

classes multisseriadas, realidade do ensino rural. Sob este desafio o professor 

Claudinei nos contou que: 
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“Essas escolas, elas tinham as quatro séries, da primeira à quarta 
série, divididas em uma única sala, o professor dividia e organizava 
as carteiras em filas, numa fila ele colocava o primeiro ano, a 
primeira série, na outra fila segunda série, terceira série, quarta série 
e aí o professor tinha que ter o jogo de cintura pra organizar essas 
atividades de forma que enquanto um tava fazendo uma atividade 
que necessitava menos do auxílio do professor, as outras turmas, a 
gente estava explicando o conteúdo. Alguns conteúdos a gente 
trabalhava junto com a terceira e quarta série, muitas vezes a gente 
colocava o aluno de terceira ou quarta série pra ajudar os das séries 
iniciais e o professor tinha que rebolar, tinha que ter jogo de cintura 
pra num ficar a criança com o tempo ocioso e a distribuição tinha que 
ser bem, bem sincronizada pra ter o máximo de aproveitamento.” 
(SOUZA, Claudinei A. de., 2014)  
 

 

 

Acerca dos métodos utilizados para ensinar e aprender, percebe-se 

um aspecto importante que pode ser destacado diante da fala do professor 

Claudinei, quando o mesmo explicita que os alunos mais experientes auxiliavam os 

outros alunos menores ou menos experientes, diante deste fato podemos fazer uma 

analogia histórica com o ensino e ou método mútuo3 ministrado na instrução pública 

imperial do Brasil e perceber que traços deste ensino faziam parte do ideário de 

ensino ministrado nas escolas rurais apesar de passadas várias décadas.  

Outro aspecto levantado e apresentado foi o da supervisão 

pedagógica, esta que também fazia parte das escolas rurais isoladas, porém os 

professores relataram que o papel do supervisor para com o professor, parecia-se 

mais com uma fiscalização do que uma supervisão pedagógica propriamente dita, 

assim como nos revelou a professora Mariza: 

 

“Supervisão sim, pedagógica (risos) acho que não, o supervisor 
nessa época ele, aqui ele passava mais pra entregar material de 
limpeza, algum material didático, um lápis alguma coisa. Olhava teu 
planejamento, ele pegava teu planejamento, olhava lá o que você 
tava fazendo, num interferia assim, naquela coisa de acompanhar 
resultado dos alunos, era precário. Se dava pra considerar, uma 
supervisão pedagógica, não dava não.” (SOUZA, Mariza Ap. B. de., 
2014) 

 

 

                                                 
3
  Este ensino pode ser chamado também de Método Lancasteriano e ou Método Monitorial. 

Sugestão de leitura para maior compreensão acerca do ensino mútuo: NEVES, Fátima Maria. O 
Método Lancasteriano e o Projeto de Formação disciplinar do povo (São Paulo, 1808-1889). 
2003, 293f. Tese (Doutorado em História) – UNESP, Assis, 2003. 
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Vale ressaltar que sobre o aspecto da supervisão pedagógica, 

Capelo (1996, p. 52), nos diz em outras palavras exatamente o que a professora 

entrevistada nos menciona, a autora  afirma que: 

 

A criação do serviço de inspeção escolar remonta ao início dos anos 
50. Sua atuação possuía um caráter “controlador” da autonomia 
docente . Nas ocasiões das visitas de “inspeção”, todos os aspectos 
eram observados: limpeza, ordem dos livros diários, semanários e 
pautas de chamada, nas quais atentava-se para seu correto 
preenchimento, inclusive se estavam preenchidas à tinta.  

 

 

Diante do exposto, percebe-se que o professor da zona rural 

encontrava-se em meio a desafios e empenhos, porém os professores relataram 

pontos positivos de ser um professor da zona rural, o respeito, amizade, valorização 

e mérito de ser um professor da zona rural são características das quais os 

professores mais destacaram em suas falas. Sendo assim, a professora Mariza nos 

conta que:  

 

“[...] pontos positivos, eu acho que era assim, que você tinha tanto 
dos pais, porque pros pais, o professor? Nossa se era, eles te 
consideravam muito, até mesmo de ver o esforço que era pro 
professor chegar até lá, eles consideravam muito, os alunos 
respeitavam bastante e você, o professor parece assim que o 
professor lá pro aluno da zona rural, você era o conhecimento de 
tudo ali, então você era a principal figura, eles olhavam para você e 
viam alguém com o conhecimento, alguém que sabia, e hoje em dia 
não tá no professor o conhecimento só, então você via isso, eles 
tinham muita vontade, a criança que tava lá, a criança que ia pra 
escolar aquela época, porque assim, até essa época aí, quem não se 
dava né Claudinei, quem não estudava, quem o pai via que não 
conseguia aprender, ele já ia pra roça, ele nem ia pra escola, tipo 
assim, ah! não tem jeito, daí ele já ficava. Já as crianças que 
estavam lá na escola, elas tinham vontade de aprender, só que, até 
mesmo eles viam no professor a chance de mudar de vida, é por 
aqui que eu vou sair daqui, acho que um dos pontos positivos era 
isso, era esse papel que você exercia com eles né? Esse modelo 
que eles viam em você, que hoje em dia num é mais.” (SOUZA, 
Mariza Ap. B. de., 2014) 

 
 

O professor Claudinei ao relatar os pontos positivos de ser um 

professor da zona rural, nos mostrou que:  
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“O professor da zona rural (risos) é como um motorista que dirige um 
fusca, quem dirige um fusca, dirige qualquer outro carro! (risos). 
Então o professor que trabalha na zona rural, que trabalhou com 
todas as dificuldades, com as salas multisseriadas, como no meu 
caso que cheguei a trabalhar com trinta e seis alunos das quatro 
séries na mesma sala, então ele, a gente já fazia o que temos que 
fazer hoje, as atividades pra grupos de alunos, alunos com 
dificuldades diferentes, trabalho de equipe de colocar um pra ajudar 
o outro, a gente tinha que fazer isso na época, nessa parte esse 
trabalho com a escola da zona rural isolada, sem ajuda nenhuma, 
sem material, tudo por conta do professor acaba contribuindo pra que 
ele tenha uma visão diferente, porque hoje as coisas acabam se 
tornando um pouco mais fáceis.” (SOUZA, Claudinei A. de., 2014) 

 

 

Como já mencionado o clima de nostalgia tomou conta dos 

professores por conta das comparações que eles faziam e das recordações que 

mostraram apesar de relembrar principalmente as dificuldades, deste modo 

finalizamos a entrevista indagando sobre as principais lembranças que os 

professores possuíam ou que marcaram sua trajetória docente na zona rural, o 

professor Claudinei respondeu que: 

 
“[...] tirando as comédias dos tombos e das situações difíceis, da 
locomoção, então, o trabalho com a criança que ficava longe, onde 
muitas delas não tinham nem televisão, a escola era o ponto de 
encontro, era o ponto de conversa em que uma sacola de livros 
didáticos que eram um encantamento, os recursos, o barulho que a 
gente ouvia era do supervisor chegando na escola só, então a gente 
conhecia  o barulho do carro que tava se aproximando quem que era, 
essa criança tinha na escola a única fonte de recreação e de convívio 
e isso é muito legal, o professor passava a ser amigo das crianças e 
era um tempo muito bom, muito gostoso.” 

 

 

 

Mencionados os destaques de ser um professor ou professora da 

zona rural, percebemos que as principais  dificuldades dos mesmos dizem  respeito 

ao método de ensino e como ele era empregado. Estes professores foram 

alfabetizados pelo método tradicional e, por serem quase sempre leigos, esta foi a 

forma como ensinaram nas escolas rurais isoladas. Outro ponto importante, é que 

pra a comunidade onde  escola estava inserida, o professor acabava sendo o 

principal líder, tendo sua figura constantemente valorizada. 
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Além disso, em virtude do que foi mencionado, permanece a ideia de 

que o professor da zona rural apesar de enfrentar muitos desafios, empenhava-se 

da melhor maneira possível, apesar de estar rodeado por carências e más condições 

de ensino, levava em consideração todo o esforço que fora feito para que a 

aprendizagem pudesse acontecer, isto nos faz entender que ser um professor da 

zona rural ultrapassava os limites de ser apenas um professor, antes de tudo este 

trabalho deve ser concebido não como um trabalho, mas sim um esforço educativo 

que deve ser relembrado e reescrito, pois, como disse a professora Mariza, “Ah, eu 

acho que dá saudade”! 
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4.  DELINEANDO MEMÓRIAS SOBRE A ESCOLA RURAL MUNICIPAL AMADOR 
BUENO (1959-2001) 
 

 
 

Neste capítulo, nosso objetivo foi (re) construir a história da E.R.M 

Amador Bueno e demonstrar suas principais características, por intermédio de dados 

biográficos cedidos pela SME de Londrina e por entrevistas feitas com os principais 

agentes que participaram do ideário e cotidiano desta instituição. Tais professores 

são, uma das primeiras e o último professor, um dos supervisores e um ex-aluno.  

Nas entrevistas, estão expostas relatos de memória dos sujeitos 

entrevistados, este é nosso intuíto, resgatar estas lembranças, cada qual com suas 

expectativas.   

 

A memória é uma espécie de caleidoscópio composto por vivências, 
espaços e lugares, tempos, pessoas, sentimentos, 
percepções/sensações, objetos, sons e silêncios, aromas e sabores, 
texturas e formas. Movemos tudo isso incessantemente e a cada 
movimento do caleidoscópio a imagem é diversa, não se repete, há 
infinitas combinações, assim como,m 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, 2005, p. 420) 

 

 

A E.R.M Amador Bueno, localizava-se na Fazenda Marília – KM 4 

Estrada Tamarana a Paiquerê, no Município de Londrina, Distrito de Lerroville, 

Estado do Paraná, instalada na Zona Rural. Foi criada por intermédio de um decreto 

de criação, o mesmo denominava-se Decreto nº 492 de 10 de setembro de 1959, na 

administração do prefeito Antonio Fernandes Sobrinho.  

 

“A Camara Municipal de Londrina, estado do Paraná, decretou e eu, 
prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: 1ª – Ficam criadas no 
interior do Município, cinco escolas de ensino primário, com as 
denominações e localizações seguintes […]” (Decreto/Lei nº 492 de 
Antonio Fernandes Sobrinho). 

 

Dentre estas cinco instituições  a serem instaladas estava presente 

na lista a E.R.M Amador Bueno. A escola contava com uma área total de 1260 m² 
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doados pelo Senhor Saul Borsali, propietário da fazenda. O ano de funcionamento  e 

construção da escola se deu no ínício da década de 60.  

Acerca da estrutura física, consta-se nos documentos, que a escola 

possuía uma sala de aula com 54m²,  uma cantina com apenas 5m², um pátio 

coberto com 7m², dois sanitários com 2m² e uma casa para o zelador ou até mesmo 

um professor, com 45m² . Ademais, o estado de conservação do prédio encontrava-

se regular, com paredes e pisos de madeira e telha de barro. Encontravam-se 

ausentes na escola, sala de professores, biblioteca, forro, água encanada e 

instalação sanitária, pois, havia somente uma fossa séptica rudimentar, ou seja, um 

buraco cavado no chão, além disso, a água disponível era retirada do poço. O 

espaço para intervalo era gramado e cercado e ao redor da escola haviam, estradas, 

sítios e fazendas.  

 

 

 

Figura 02: Fachada da E.R.M Amador Bueno e turma do ano de 2000 

Fonte: Professor Everaldo Corte Domingues 

 

A foto posta acima nos revela exatamente as características  

descritas. Assim como a foto demonstrada abaixo nos revela como era o espaço ao 
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redor da escola, nos evidenciando as reais características de sua localidade e 

peculiaridades , estas que serão postas nas páginas seguintes. 

 

 

Figura 03: Festa de comemoração do fim do ano letivo de 2000 da E.R.M Amador Bueno 

Fonte: Professor Everaldo Corte Domingues 

 

Como mencionado anteriormente, entrevistamos uma das primeiras 

e o último professor da escola, deste modo, conseguimos construir um ciclo de 

memória sobre a instituição na fala dos professores. 

  Uma das primeiras professoras da escola foi a professora Cacilda Caetano 

Nogueira, hoje com 74 (setenta e quatro) anos de idade. A professora iniciou sua 

carreira docente em 1960, sendo que a  E.R.M Amador Bueno foi a segunda 

“escolinha” em que ela lecionou.  A professora nos relatou que na época possuía o 

Curso Normal para lecionar. No início da entrevista, indagamos a professora sobre 

quais as lembranças que ela possuía acerca da escolas rurais, para podermos 

adentrar especificamente na escola Amador Bueno. 

 

“Ah muitas, saudade das crianças, o tempo, era, ah não sei era 
agradável né? Hoje as escolas, as periferias, os alunos eram mais 
agradáveis, por que, por que os alunos eram mais comportados, 



 47 

mais amorosos né? Então a gente tem muita saudade das escolinhas 
é com água de poço não é? Tem muita coisa que já terminou, 
acabou, agora é diferente né?” (NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 

 

 

A professora Cacilda Caetano Nogueira, nos contou que lecionou na 

escola durante 05 (cinco)  anos, e para chegar até a mesma, enfrentava muitos 

obstáculos. Ah foi sacrifício. “As estradas que iam pra escolinha, eram de chão né, 

barro, aí com muita chuva as vezes eu ia até a pé, em outras ia de bicicleta, porque 

não corria ônibus né? Foi difícil, muito difícil. Mais, passou né?” 

Perguntamos sobre onde a escola era localizada, deste modo, a 

professora nos evidenciou que “[…] era localizada na fazenda, mais, não muito mais, 

era na beira da estrada, era bem próxima das estradas, mais ela pertencia à 

fazenda.” 

Acerca do perfil dos educandos que frequentavam a escola, 

podemos compreender em sua fala que os alunos eram de classe baixa.   

 

“Ah era bem fraco né, às vezes a gente tinha que manter material 
pros alunos, porque não havia assim, abundância. Faltava lápis, 
caderno, a gente até dava pras alunos né? Não havia aquela 
abundância de hoje né? Não havia material doado.” (NOGUEIRA, 
Cacilda Caetano. 2014) 

 

 

Quando questionada sobre a estrutura física da escola, por ser uma 

das primeiras professoras, a mesma nos contou que: 

 

“[…] a escolinha era de madeira, era pintadinha sim, mais, era, no 
caso era até bonitinha as escolas, eles pintavam de vez em quando 
as escolas, mais num era assim muito, a gente pode dizer até assim, 
que era bem  bonitinha por ser na periferia, nas partes rurais né?” 
(NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 
 
 

 

A escola, por ser de pequeno porte e localizada na zona rural, 

contava com muitas dificuldades e ausências, como nos relatou a professora sobre 

os recursos pedagógicos.  Além de relatar esta dificuldade, a professora nos 

demonstrou como funcionava o uso de uniformes. 
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“Ah menina, era, era assim fraco né? Por que, era como eu falei pra 
você, não era mantido os materiais, mais, às vezes a gente 
comprava pros alunos, mais a maior parte não era fornecida pela 
prefeitura. Era bem escasso, os pais tinham de comprar, eles 
usavam às vezes guarda-pó antigamente né? Que hoje nós 
chamamos de jaleco, mais antes era guarda-pó, era bem exigido o 
uso de uniforme, até quando, tinha uma época que quando  o aluno 
não levava guarda-pó, ele não podia entrar, a professora não poderia 
deixar ele entrar, isso porque era exigido já da prefeitura. Ah o aluno 
tá sem guarda-pó? Às vezes a gente teria assim, uma visita, uma 
inspeção, da supervisora, às vezes achava sem guarda-pó, a gente 
ficava assim, com medo, porque não podia entrar sem guarda-pó, 
mais a gente deixava entrar, ia deixar o aluno perder um dia de aula 
devido o guarda-pó. Às vezes eles lavavam e não enxugava porque 
era úmido, então a gente sofreu bastante nesta parte da exigência 
dos uniformes.” (NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 

 

 

Ao falar sobre a exigência dos uniformes, partimos para o assunto 

sobre supervisão pedagógica. A professora nos relatou, que na escola essa prática 

era bem rígida, e que apesar de não haver supervisão todos os dias, tudo era 

observado. 

 

A supervisora, de cada 15 dias iam supervisionar as escolas, elas 
passavam pra encontrar as lições separadas, hoje eu não sei como 
funciona, mais elas supervisionavam o diário, todo dia. Ah, antes era 
assim, antes era semanário, que a gente preparava as aulas durante 
a semana, e depois com o passar dos anos aí foi o diário, fazer a 
lição do dia. Até se o supervisor chegasse e não encontrasse aquilo 
que tava no quadro, aquilo que a gente distribuía pra criança, ficava 
ruim pro professor né? Então ela olhava o livro, e olhava se tava 
distribuído aquele material, aquelas lições feitas durante o dia, ou 
seja, na semana. (NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 
 
 

Analisando a fala da professora, relembramos a figura do professor 

(a), um ser que não possuía autonomia suficiente para modificar e tornar flexível seu 

planejamento. Vale ressatar que além desta dificuldade ser uma realidade da E.R.M 

Amador Bueno, este impasse, instalava-se em todas as escolas, pois, esta era a 

maneira de organização do ensino.  

Para finalizar a entrevista, perguntamos a professora quais as 

lembranças que ela tinha sobre esta escola e o que a mesma significava para ela. 

Em sua fala, podemos perceber que os alunos da escola foram figuras marcantes no 

tempo em que nesta permaneceu, pois:  

 



 49 

“Ah, as lembranças né, seria dos próprios alunos né? Os alunos, a 
gente saia é, os vezes os alunos mudavam, a gente ficava com 
saudades, era aquela época que hoje a gente tá mais assim, não tá 
tão, quero dizer assim, hoje você tem que se afastar dos alunos, 
mais naquele tempo eram aquelas crianças amorosas, né? E quando 
mudava um aluno, mudava chorando, quando ele ia transferir, você 
perguntava, por que você tá chorando? Ai professora, porque eu vou 
mudar, vou deixar a senhora, então era assim, uma saudade mais 
das crianças, também dos pais né? A gente tem mais saudade 
destes pontos de vista.” (NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 
 
 
 

Ao responder sobre o questionamento do significado da escola para 

sua pessoa, a professora nos deixou evidente questões sobre a formação docente e 

alguns desafios.  

 

“Ah, significa que foi uma, foi a segunda salinha de aula, que eu 
peguei né, porque eu trabalhei na Fazenda Santa Tereza dois anos, 
e só depois passei para a Amador Bueno, foi bem no  início do meu 
serviço né? Eu tinha bastante dificuldade também porque o estudo 
era pouco né? A gente entrou novo assim, naquela época a gente 
entrava, mais hoje tem que ter faculdade, ou seja, um curso mais 
superior né? Naquele tempo a gente encontrava muita dificuldade 
pra trabalhar, mais, com a orientação eles ajudavam muito a gente, a 
prefeitura né, as orientadoras dava assim bastante apoio, pra que a 
gente tivesse assim uma capacidade, pro ensino, auxiliavam a gente 
né? Ajudava.” (NOGUEIRA, Cacilda Caetano. 2014) 

  

Além disso, ao questionarmos a professora sobre a história da 

escola, a mesma acabou não respondendo a pergunta, não deixando evidências 

sobre a questão.  

Como já mencionado, a professora Cacilda Caetano Nogueira foi 

uma das primeiras professoras da escola pesquisada, na década de 60. Sendo 

assim, serão expostas nas próximas linhas deste capítulo, as considerações do 

professor Everaldo Corte Domingues, último professor a lecionar na escola.  

O professor Everaldo , hoje com 45 anos, professor vigente da rede 

Municipal de Londrina, começou a lecionar na E.R.M Amador Bueno, em 1994, 

exatamente 34 anos após a professora Cacilda Caetano Nogueira. Na época o 

professor possuia como formação, o Ensino Médio. 

Iniciamos a entrevista com a mesma questão posta à professora Cacilda, 

ou seja, indagamos o professor sobre quais as principais recordações que o mesmo 

possuía acerca de seu trabalho nas escolas rurais. “Ah, era uma época muito sofrida 
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né? Muitas vezes a gente ia a pé ou de bicicleta, as distâncias eram muito longas, 

mais era gostoso, até mesmo pela idade, a gente era muito jovem, tinha bastante 

força, então não sei se aguentaria hoje.” Respondeu o professor.  

 No que confiz ao  perfil dos educandos, a professora Cacilda e o 

professor Everaldo, nos mostraram que na escola, estudavam alunos de baixa 

renda, pois, os mesmos e seus pais trabalhavam em atividades agrícolas que pouco 

remuneravam sua mão-de-obra. Assim como nos mostra o professor Everaldo: 

 

“Eram crianças bastante tímidas com dificuldades financeiras muito 
grandes, pois trabalhavam na fazenda e muitas vezes tinham que 
após o término das  voltar para a casa e ajudar os pais no serviço, no 
trabalho, pra ajudar os pais na renda, então para eles era muito 
difícil, bastante humildes e muito educados.” (DOMINGUES, 
Everaldo Corte. 2014) 

 

Acerca da estrutura física, especifamente a da E.R.M Amador 

Bueno, o professor nos relatou que: 

 

“Era uma escola bastante apanhada, era de madeira, não tinha forro, 
somente tinha forro na cantina, nem sempre teve merenda, era uma 
escola num lugar isolado, numa fazenda, então era uma estrutura 
bem precária mesmo né? Uma escolinha sem iluminação, com 
bastante dificuldades para o trabalho.” (DOMINGUES, Everaldo 
Corte. 2014) 
 
 

 

A resposta do professor nos fez pensar que 34 (trinta e quatro) anos 

depois, a escola sofreu com as ações do tempo, modificando assim, sua estrutura, 

pois, ao questionar a professora Cacilda sobre  esta questão, a mesma nos relatou 

que a estrutura do prédio escolar era bem conservada. 

Acerca dos recursos pedagógicos, ambas as repostas, da 

professora Cacilda e do professor Everaldo, evidenciaram dificuldades. 

 

“Praticamente não existia, muitas vezes os professores tinham que 
fazer pesquisa, levar o planejamento, o livro didático era escasso, 
não tinha para todos os alunos, quase tudo tinha de ser passado na 
lousa e algum material ela levado de vez em quando pelo supervisor 
quando fazia visita à escola.” (DOMINGUES, Everaldo Corte. 2014) 
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Quando questionado sobre a história da escola, o professor nos 

contou que não a conhecia a fundo, porém, sabia de poucas coisas. “Conheço que 

era isso mesmo, uma escola cedida, cedida pelo proprietário da fazenda. É mais ou 

menos isso, eu não me lembro da data de fundação dela, não tenho muito o que 

falar.Só sei que ela foi fechada em setembro de 2001”. 

Perguntamos ao professor como a escola era vista pela 

comunidade, deste modo, o mesmo nos informou que: 

 

“Ah, era vista como um, como um local de muito respeito, onde todos 
tinham o sonho de mandar seu filho ali para que tivessem uma vida 
melhor, o professor era muito respeitado, era uma pessoa de 
confiança da comunidade, eles depositavam muito na escola, a 
esperança deles era depositada na escola para que os filhos 
tivessem um futuro melhor do que o deles.” (DOMINGUES, Everaldo 
Corte. 2014) 

 

Finalizando a entrevista, questionamos ao professor sobre quais as 

principais lembranças que o mesmo possuía sobre a escola.  

 

“São várias, muitas dificuldades, chuva, às vezes chovia, você tinha 
que, chuva de pedra, você tinha que por as crianças embaixo das 
carteiras, chovia dentro, vidros quebrados, não era sempre que 
faziam a reposição, por isso chovia dentro da escola. Iluminação não 
tinha, é, quando estava tempo de chuva, ficava escuro, ficava 
impossibilitado de você passar alguma coisa no quadro, mais tem 
muitas recordações boas, é um local que se eu pudesse até hoje 
estaria trabalhando lá, me aposentar neste local, tenho muita 
saudade, os alunos respeitavam bastante o professor, então, teve 
momentos difíceis, mais com certeza os momentos prazerosos foram 
muito maiores.” (DOMINGUES, Everaldo Corte. 2014) 

 

 

Deste modo, percebemos que as lembranças dos professores 

Everaldo e Cacilda sobre a escola, demonstraram em ambas respostas a saudade 

que os mesmos sentem para com os alunos. Fazendo nos pensar assim, que a 

escola Amador Bueno, foi mais do que um local de aprendizado, e sim um local de 

amizade e de significativa relação professor-aluno. 

Além da questão sobre as principais recordações da escola, 

solicitamos ao professor que definisse a escola Amador Bueno em uma ou poucas 

palavras, deste modo, o professor nos descreveu que a mesma foi: 
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Um local de muita aprendizagem, um local onde eu aprendi a dar 
valor na vida, porque eu sofri muito, mas ao mesmo tempo aprendi 
muito trabalhando nesta escola, criei muito vínculo com a 
comunidade e eu posso dizer que a Amador Bueno entre todas as 
escolas que eu trabalhei, é a escola que vai ficar marcada na minha 
vida. (DOMINGUES, Everaldo Corte. 2014) 

 

Conforme já descrito, entrevistamos além dos professores, um dos 

supervisores da escola. Antoniel Lisboa de Oliveira (50) foi o supervisor entrevistado, 

o mesmo trabalha há 30 anos na rede Municipal e desde 1987 possui o cargo de 

supervisor escolar.  Especificamente nas escolas rurais isoladas, o  supervisor nos 

respondeu que trabalhou nas mesmas como supervisor de 1987 à 2001.  

Acerca da E.R.M Amador Bueno, começamos a entrevista 

questionando ao supervisor, como se dava o trabalho de supervisão nesta escola. 

“Supervisão, a gente visitava a escola a cada quinze dias ou uma vez por mês, e a 

gente tinha mais doze escolas além desta escola, então não poderia estar todo o dia 

lá junto a escola.” Respondeu o supervisor. 

Deste modo, percebemos que, o trabalho de supervisão nesta 

escola não era diário, pois haviam naquela época dificuldades de se estar na escola 

todos os dias, isto, porque, o supervisor era responsável por várias “escolinhas” de 

seu Distrito.  

Sobre a estrutura física da escola, o supervisor nos disse que “era 

em madeira, e ao lado tinha uma casa do caseiro ou sempre morava algum 

professor. Na minha época os professores já moravam no Distrito de Lerroville.” 

Assim, podemos perceber que na escola, por ser longe da área 

urbana do Distrito havia uma casa para o professor se instalar, justamente pelas 

dificuldades de acesso. 

“Tinha, tinha os banheiros, a cantina era uma salinha na entrada, 

improvisada. Os banheiros eram separados, banheiro no sistema antigo ainda, 

cavado o buraco no chão.” Nos respondeu o supervisor, ainda sobre a estrutura 

física da escola, evidenciando as precariedades existentes. 

Como percebido, a escola possuía precariedades tanto em sua 

estrutura física quanto pedagógica, porém, ao indagarmos o supervisor sobre as 

principais dificuldades da escola, o mesmo nos revelou que  tais dificuldades“ […] 

eram questão de merenda, a escola oferecia merenda, mais nem sempre tinha uma 
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pessoa apta para fazer merenda, algumas vezes o professor fazia e outras vezes 

eram voluntários.” 

Desviando o rumo da entrevista acerca das dificuldades, partimos 

para os pontos positivos. Segundo o supervisor:  

 
A escola era vista para a comunidade, “como uma referência, por ser 
uma escola era um ponto de referência, onde as crianças 
frequentavam ali, apesar de as famílias serem bem poucas que 
moravam lá, mas era tido como uma referência ali da comunidade.” 
(OLIVEIRA, Antoniel Lisboa de. 2014) 

 

Finalizando a entrevista, ao ser questionado sobre como definiria a 

escola, o supervisor a definiu como “uma escola de boa qualidade, com pessoas e 

bons alunos […]”, além disso nos relatou que era sempre uma alegria quando 

visitava a escola.  

Assim como os demais entrevistados, o supervisor também nos 

informou desconhecer ou conhecer pouca coisa sobre  a história da escola, porém, 

como o professor Everaldo, o mesmo  se recordou de seu fechamento, que se deu 

no ano de 2001. 

Finalizando o ciclo de entrevistas acerca da E.R.M Amador Bueno, 

entrevistamos um ex-aluno, para que pudéssemos demarcar as principais 

caracterísitcas acerca desta escola.  

O aluno entrevistado foi Cícero Cassimiro da Silva, 27 (vinte e sete) 

anos. Apesar de ter estudado pouco tempo na escola, nos relatou pontos 

importantes sobre o cotidiano de um aluno da zona rural, além de fazer comentários 

sobre a escola.  O aluno estudou nesta escola, durante alguns meses no ano de 

1995.  

O aluno nos afirmou que estudou menos de um ano na escola,por 

volta de 06 (seis) à 08 (oito) meses, e que apesar de pouco tempo se recorda 

principalmente do método de estudo. 

 

“Ah, o estudo. As salas de aula tinha de primeira à quarta série. A 
escola  em sí era de madeira, tinha somente 04 (quatro) filas de 
carteiras pra quantidade de alunos que tinha na escola do sítio. Mais 
era bem organizado, cada turma, cada conteúdo de estudo, horário 
de aula, horário de brincadeira, recreio.” (SILVA, Cícero Cassimiro 
da. 2015) 
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Assim como os demais entrevistados acerca do local onde a escola 

era instalada, o aluno também nos afirmou ser em arredores de fazendas, beirando 

estradas. “Isso, fazenda, lugar de fazenda, na beira da estrada”. “[…] por volta era 

pasto mesmo”. 

Perguntamos ao aluno como eram as aulas, novamente ele retorna 

a evidenciar a principal característica das “escolinhas” rurais.  

 
“Ah sim, no caso eram 04 (quatro) séries ao mesmo tempo, tinha um 
quadro cumprido assim,  dividido em 04 (quatro) partes, e passava a 
parte de cada um, quando terminava passava pro outro e a gente ia 
estudando. Eram por partes, um tempo pra cada série.”(SILVA, 
Cícero Cassimiro da. 2015) 

 

Cícero nos relatou que estudava no período vespertino, e que era 

bom passar a tarde na escola. Sobre o intervalo nos disse que:  

 

“[…] era de 15 (quinze) à 20 (vinte) minutos de intervalo, a gente 
levava o lanche, todo mundo saía para fora. Tinha que levar o 
lanche, era um intervalo legal, bom.” Ademais, nos relatou que o 
espaço para o intervalo “era […] gramado, tinha umas árvores com 
sombras boas. Tinham algumas bolas lá, outras pessoas também 
levavam bola e rede.” 

 

 Da mesma forma que os professores, Cícero nos contou que o 

deslocamento até a escola dava-se de várias maneiras, “[…]às vezes era a pé, às 

vezes de bicicleta. Minha mãe me levava, tinha uma bicicleta, uma barra circular, 

minha mãe me levava na garupa. 

Questionado sobre a recreação e o espaço para esta atividade, o 

aluno nos evidenciou que o pátio  era “[…] gramado, tinha umas árvores com 

sombras boas. Tinham algumas bolas lá, outras pessoas também levavam bola e 

rede. 

 Apesar da não maturidade, por ser uma criança na época, o 

aluno também nos evidenciou as dificuldades que existiam na escola. Por ele era 

percebido a falta de materiais. Quando perguntado sobre este aspecto. 

 

“De tudo não, comparado à quantidade das escolas daqui, eu acho 
que não, mais tinham alguns materiais sim.  Não sei se os materiais 
que tinham lá eram doações, ou eram trazidos daqui.  Eu até lembro 
que a cada certo tempo tinha algumas reuniões, com os pais, e 
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alguns pais ofereciam material, doação, alguma coisa.” (SILVA, 
Cícero Cassimiro da. 2015) 

 

 

Finalizando a entrevista, questionamos ao aluno qual a importância 

da escola para ele. O mesmo nos contou que “ foi muito importante, pois, foi nela 

que eu aprendi mesmo a ler e escrever. O principal, ler e escrever, foi lá que eu 

aprendi.” 

Diante dessa resposta, ficara evidente que apesar de poucos 

recursos e várias precariedades, o aluno leva consigo a importância que a instituição 

representa na vida dele, a de poder ser uma pessoa letrada! E ressalta a cardeal 

característica da escola dizendo que de modo geral, a principal lembrança se dava 

“sobre o estudo mesmo, as matérias e a forma como era organizada, mesmo por ser 

uma escola pequena, com a estrutura pequena, e ter alí as 04 (quatro) séries e o 

professor dar conta.” 

Ficara claro que, a instituição pesquisada obtém suas 

peculiariedades assim como qualquer outra instituição. Mesmo sendo uma escola 

pequena, precária, temporária fisicamente e desprovida de tantos aspectos, a 

mesma contribuiu de forma significativa para o real dever da educação, a 

humanização e o aprender. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Pesquisar a história de uma Instituição Educativa, possibilita que 

trabalhemos com as ferramentas próprias de nosso ofício. Ofício este de historiador, 

pesquisador e interpretador da História da Educação, sendo estas ferramentas as 

mesmas utilizadas na construção do presente trabalho. Uma destas ferramentas foi 

Memória, instrumento indispensável no que tange à busca por (re) construções 

daquilo que um dia apresentou grande importância e que hoje está ofuscado por 

modernidades, mudanças e esquecimentos. A memória assim, assume papel 

crucial, pois além de ser um instrumento da História, ela é por excelência humana, 

assim como nos explicita Le Goff (2003, p. 419) a memória, como propriedade de 

conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar à um conjunto de 

funções psíquicas, graças as quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas.   

 Utilizar a Memória como fonte de pesquisa, significa resgatar aquilo 

que ainda não se perdeu, e conforme as palavras de Le Goff (2003), as informações 

dadas pelo homem podem ser por  ele mesmo resgatadas e atualizadas por 

intermédio de um esforço mental, auxiliando aassim o pesquisador em seu trabalho.  

Deste modo, o intuíto foi de demonstrar que apesar de demolida, a 

E.R.M Amador Bueno ainda se faz presente em fotos, documentos e lembranças, e 

que este trabalho, apesar de pontual, contribuiu para a (re) construção da História da 

Instituição Educativa pesquisada.  

Portanto, como pesquisadoras, nossa tarefa foi aglutinar algumas 

fontes possíveis e disponíveis para poder “contar” um pedaço da história desta 

escola que foi tão importante para mim e para os que fizeram parte da construção 

deste trabalho.   

Além de entender o ato e a importância de se pesquisar uma 

Instituição Educativa, pudemos compreender que tais instituições são locais de ação 

social, marcadas por diversos atores e transmissoras de valores em abundância, 

pois, sinalizam para diversas práticas que por ventura modificarão e ou construirão 

ideais.  

Outrossim, apresentamos uma breve constituição dos primórdios do 
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Ensino Londrinense, este que obteve seu início em “escolinhas” como a que nós 

apresentamos neste trabalho. Esta prática nos revelou que todo início apresenta 

dificuldades e impasses, e que a modernidade é próprio ofício humano, ademais, a 

educação foi posta como ponto crucial nesta gama de construções e avanços, pois, 

a necessidade de obter locais para a educação dos filhos dos colonos londrinenses 

se fez nas “escolinhas” rurais, pequenas e desprovidas, e que pela ascensão veloz 

do Município se perderam fisicamente e hoje mantém-se vivas através de atos como 

o nosso, a pesquisa.  

Apresentar a figura do professor e professora da zona rural, nos 

permitiu demonstrar um pouco mais as características das “escolinhas” rurais e da 

instituição pesquisada, pois, o professor é figura importante no processo educacional 

e em especial nestas “escolinhas” os mesmos eram vistos com muita grandeza, 

pois, ser um professor(a) da zona rural como nos disseram os professores, não era 

tarefa fácil! 

E para findar nosso trabalho, concluímos que traçar memórias sobre 

a E.R.M Amador Bueno, foi relevante para os que fizeram parte de seu ideário e que 

todo ato de pesquisa em instituição educativa, sendo ela de uma “escolinha” rural há 

uma Universidade nos demonstra o quão importante é (re)conhecer os pilares da 

educação, mesmo faltando giz, merenda, água encanada e materais didáticos, pois, 

o que vale é o ato educativo, ensinar e aprender. 

Isto posto, podemos setenciar que a E.R.M Amador Bueno, apesar 

de não mais existir fisicamente, pôde ter sua história e características relembradas, 

por intermédio da história e da memória. A história nos possibilita trabalhar com 

várias ferramentas para resgatar aquilo que estava ofuscado, e a memória tanto 

pessoal quanto documental nos permite este afazer, resgatar e (re)construir.  

Portanto, a E.R.M Amador Bueno, pôde ter uma pequena fração de 

sua história relembrada por intermédio de agentes cruciais, nas palavras destes 

sujeitos a evidência de que a instituição foi importante, não se perdeu. Além disso, 

pôde-se notar que a História da Educação e a pesquisa, nos permite, autoriza e 

concede o ato de ser pesquisador, de mergulhar no que para alguns não tem mais 

importância ou não faz mais sentido. 
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ANEXO A 

Carta de Cessão de Direitos Mariza Aparecida Batista de Souza 
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ANEXO B 

Entrevista Mariza Aparecida Batista de Souza 

 

Entrevista: Educadores da zona rural: a voz dos professores 
 
 

Entrevistado (a): Prof.ª Mariza Aparecida Batista de Souza 

Data da entrevista: 30/06/14 

Horário: 17h: 30min 

Tempo da entrevista: 13min e 18seg 

Obs.: Gravado com câmera digital 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado (a) 

 

 

E) Qual seu nome e há quantos anos você é professora? 

EN) Mariza Aparecida Batista de Souza, 19 anos. 

 

E) Em qual ou quais escolas rurais isoladas do município de Londrina você 

lecionou? 

EN) Na José Alberto Verçosa e na Clóvis Bevilácqua. 

 

E) Durante quantos anos você lecionou em escolas isoladas? Você recorda o 

início e o término deste período? 

EN: Um ano e meio, comecei em 95, em junho de 95 na José Alberto Verçosa fiquei 

meio ano, um não, fiquei até metade de 96 e daí da metade de 96, depois das férias 

de 96 fechou porque alí na Verçosa era eu e a Leninha, de manhã e a tarde, aí no 

meio do outro ano, no meio de 96 fechou, ficou um padrão só que daí ela ficou, e eu 

fui lá pra usina, porque a professora da usina tinha saído, tinha pegado licença 

médica, aí como eles não tinham professores eles fecharam um padrão na que eu 

tava, deixaram todos os alunos com a Leninha só num padrão e eu fui pra outra 

escola. 
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E) Você fazia planejamentos? Como eram? 

EN) Na verdade fazia planos de aula, não o planejamento  que a gente faz bimestral, 

era o plano de aula, se transcrevia pra um caderno as atividades que você ia 

trabalhar com os alunos, esse era o planejamento. 

 

E) Como se dava a relação professor-aluno? 

EN) Era muito respeito né, porque os alunos do sítio tinham muito respeito, os pais 

tinham muito respeito, pouquíssimos alunos que davam algum problema assim de 

indisciplina alguma coisa, mais era muito raro, era uma relação muito, muito gostosa. 

Bem diferente do que é hoje, era uma relação assim, a gente via que era de 

respeito, a diferença maior era o respeito sabe, assim, eles respeitavam muito. 

  

E) Como funcionava ou era organizado o ensino nestas escolas? 

EN) Geralmente se tinha, já vinha com o plano bimestral alí, já, já tava pronto, aquilo 

ali você que já tava divindo, você mesmo escolhia quais atividades você ia fazer 

naquilo alí. Num tinha é, supervisor, passavam pouquíssimas vezes na escola, era 

mais o que você, a maneira como você queria trabalhar, se seguia aquele 

planejamento ali e preparava suas aulas de acordo com o material que você tinha, 

que era pouquíssimo, computador, quando eu comecei, acho que eu não tinha 

comprado, mais não tinha pesquisa, não tinha como você pesquisar em outros 

materiais, tinha alguns livros didáticos e de apoio, se preparava a aula em cima 

daquilo que vocês viam em livros didáticos ali. Sem xérox, nem atividade 

mimeografada nada. 

 

E) Quais eram as condições deste ensino levando em consideração os 

recursos didáticos, estrutura física da escola, alunos ou outros aspectos que 

você gostaria de destacar? 

EN) Ai, as condições do ensino eram precárias. Era muito difícil, se num tinha como 

eu falei, num tinha um xérox pra você trabalhar uma atividade, a única coisa que 

você tinha era o livro didático, ainda você tinha que passar no quadro né? Não tinha 

outra opção. Ah, a sala, as condições físicas eram extremas, porque tinham carteiras 

que mal davam para os alunos ficar nas carteiras, as carteiras era quebradas, 

material didático era o que eles tinham, muito pouco a escola, o supervisor levava 

alguns kits, mas eram pouquíssimas coisas. É, livro eu lembro que depois chegou 
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uma sacola de livros que era a coisa mais maravilhosa do mundo (risos) era aquela 

sacola de livros para as crianças, em casa eles não tinham recurso nenhum, na 

escola tinham bem pouco, então o que tinha pra eles era maravilhoso, essa era acho 

que a principal diferença de hoje em dia, porque pra eles o que eles viam era 

naquela, por menos que tinham era na escola, porque em casa eles não tinham 

contato praticamente nenhum. Então, o que tinha ali na escola que já era pouco, 

esses livrinhos de leitura que tinha pouco, os livros, os próprios livros didáticos. Mais 

eram as condições tanto físicas quanto de, de material eram precárias, pra gente 

professor já era pouco, pros alunos então, o mínimo né? 

 

E) Como se dava o deslocamento da sua casa para a escola? 

EN) É, no começo foi de moto, aprendi a andar de moto, aí fiquei meio ano de moto, 

depois no outro ano eu já fui, eu mudei de período, eu fui pro período da tarde aí eu 

ia de transporte escolar. 

 

E) Como se dava o processo de avaliação da aprendizagem? 

EN) Provas, elaboradas pelo professor, nessa época que eu tava ainda não tinham 

essas provas da secretaria, não vinham provas da secretaria. Era o professor que 

elaborava, o professor que aplicava e dava nota, mais a nota era somente em cima 

daquilo que o aluno já tinha feito, o resultado que ele tinha na prova era o resultado 

que teria na nota. 

 

E) Havia supervisão pedagógica? 

EN) Supervisão sim, pedagógica (risos) acho que não, o supervisor nessa época ele, 

aqui ele passava mais pra entregar material de limpeza, algum material didático, um 

lápis alguma coisa. Olhava teu planejamento, ele pegava teu planejamento, olhava 

lá o que você tava fazendo, num interferia assim, naquela coisa de acompanhar 

resultado dos alunos, era precário. Se dava pra considerar, uma supervisão 

pedagógica, não dava não. 

 

E) Qual sua formação acadêmica na época? 

EN) O ensino médio. 

 

E) E quais os pontos positivos e negativos de ser um professor da zona rural? 
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EN) Bom, negativos são milhares né? Distância que é aquilo que a gente falou né, 

quando tinha sol já era difícil, quando chovia então, era impossível. Então assim, 

chovia não tinha como você ir, nem que você quisesse não tinha como ir, então isso 

já interferia. É (pausa), se chegava sujo já na escola, eu ia de moto, chegava em 

péssimas condições pra ir trabalhar, você não tinha, é, na escola que eu trabalhei 

mesmo não tinha merenda, nenhum dos anos que eu trabalhei não tinha merenda 

na escola, as crianças levavam o que comer. Você, eu não levava porque se eu 

levasse eu tinha que dividir, então eles dividiam comigo, era mais fácil (risos) eles 

dividirem comigo do que eu dividir com eles. É, material pedagógico, não tinha 

nenhum naquela época, nem pra mim e nem pra eles, tinha que limpar a escola, era 

você que era responsável pela limpeza da escola, se ter que trabalhar com as quatro 

turmas, ter que dar atenção pra todos esses alunos aí. É, então, tudo isso dificultava, 

era muito difícil, e pontos positivos, eu acho que era assim, que você tinha tanto dos 

pais, porque pros pais, o professor? Nossa se era, eles te consideravam muito, até 

mesmo de ver o esforço que era pro professor chegar até lá, eles consideravam 

muito, os alunos respeitavam bastante e você, o professor parece assim que o 

professor lá pro aluno da zona rural, você era o conhecimento de tudo ali, então 

você era a principal figura, eles olhavam para você e viam alguém com o 

conhecimento, alguém que sabia, e hoje em dia não tá no professor  o conhecimento 

só, então você via isso, eles tinham muita vontade, a criança que tava lá, a criança 

que ia pra escolar aquela época, porque assim, até essa época aí, quem não se 

dava né Claudinei, quem não estudava, quem o pai via que não conseguia aprender, 

ele já ia pra roça, ele nem ia pra escola, tipo assim, ah! não tem jeito, daí ele já 

ficava. Já as crianças que estavam lá na escola, elas tinham vontade de aprender, 

só que, até mesmo eles viam no professor a chance de mudar de vida, é por aqui 

que eu vou sair daqui, acho que um dos pontos positivos era isso, era esse papel 

que você exercia com eles né? Esse modelo que eles viam em você, que hoje em 

dia num é mais.  

 

E) Hoje você é professora da escola núcleo né? Quais as comparações que 

você pode fazer com essa escola e a escola rural? 

EN) É, quando eu sai aqui, ai fechou até mesmo essa outra escola, num tava (risos), 

tava ruim mais podia piorar, ainda fui pra lá e piorou a situação (risos), daí fechou lá 
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também, fechou não, acho que a professora voltou pra lá não sei, daí eu fiquei como 

excedente, sem nenhuma escola, aí eu tive que, eu fui pra Londrina, fui parar no 

Irerê, fui trabalhar no Irerê, aí no Irerê já era escola de nucleação, de distrito tudo. A 

diferença é isso, que lá você tem diretor, tem supervisor, tem zeladora, tem 

merenda, tem material didático, tem tudo isso que a escolinha num tinha né? Então, 

a realidade é totalmente diferente, aí você tem um supervisor que cobrava mais, 

mais  que também te ajudava mais. Só que em compensação você ia trabalhar com 

uma turma de alunos só, só que a maneira, esse relacionamento professor-aluno é 

totalmente diferente, porque daí você já não tá mais com crianças como eu te falei lá 

da zona rural, que é um mundo diferente, que se tá em contato com crianças igual 

no Irerê, que era muito próximo à Londrina, então eram crianças que as vezes os 

pais usavam drogas, a maioria vivia com vô e com vó, num tinha aquela família que 

a gente né, aquela família mais estruturada, ficavam pra rua, eram, tinham bastante 

crianças de rua, então assim, foi uma realidade totalmente diferente, que a gente já 

tava acostumado. 

 

E) Tem mais algum aspecto que você gostaria de falar? 

EN) Ah, eu acho que dá saudade, aquilo que a gente falou da aprendizagem né, 

daquilo que se pergunta hoje, como as crianças aprendiam? Informação, se num 

tinha praticamente nenhuma, num tinha, se num tinha assim, teve uma semana de 

curso quando eu comecei a trabalhar, eles davam uma semana de curso pra você 

em Londrina, como se você fosse aprender a dar aula em uma semana (risos). Tá, 

dava uma semana de curso e aí eu via muito que dependia da vontade da pessoa, a 

pessoa, a vontade do professor, de ele aprender como ensinar, a questão da 

alfabetização, outros conteúdos até que você vai, se tem o conteúdo, explica pra 

criança e  ela faz o exercício. E a alfabetização? Como é que se alfabetizava? A 

gente, alfabetizei, eu alfabetizei da maneira que eu fui alfabetizada, eu trabalhei com 

eles as mesmas coisas que trabalharam comigo, a maneira que eu conhecia de 

alfabetização. Então assim, foi um período, de ensinar, mais de aprender muito mais 

do que ensinar, porque eu fui aprender a ser professora, alí que eu fui começar a 

aprender o que era ser professora. A parte mais difícil era a alfabetização, alfabetizar 

igual a gente que não tinha conhecimento nenhum, acho que era a parte mais 

complicada. Mais mesmo assim, mesmo trabalhando com quatro turmas, sem se ter 

conhecimento do que  que é ser professor, a gente ainda conseguia ensinar, a gente 
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conseguia chegar no final do ano, se conseguia ver no final do ano que o aluno, os 

alunos mesmo na alfabetização se conseguia ver criança aprendendo a ler e 

escrever, com um professor leigo, com um professor que não sabia como ensinar 

né? Hoje em dia, o que eu comparo de hoje se eu for comparar, que eu eu sei, de, 

de depois de fazer magistério, faculdade, pós-graduação, de fazer cursos igual a 

gente faz, de fazer esses cursos todos, você aprende muito mais como que a 

criança aprende, do que realmente como dar aula, o como dar aula é você que vai 

aprender no seu dia a dia, a didática, o que é mais fácil, uma maneira mais fácil de 

você ensinar, se vai aprendendo no dia a dia, agora, a maneira como eu vejo uma 

criança hoje da maneira como eu via a criança lá quando eu comecei é o que 

diferencia, se você aprende, você vai ver como ela aprende, você vai ver o erro dela 

de outra forma, isso tudo é diferente. Igual eu falei, a formação ela serve pra isso, a 

didática de como você trabalhar é no dia a dia que você vai aprendendo. 

 

E) Adorei a entrevista, muito obrigada! 

EN) Imagina, eu também gostei bastante (risos).  
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ANEXO C 

Carta de Cessão de Direitos Claudinei Alves de Souza 
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ANEXO D 

Entrevista Claudinei Alves de Souza 

 
 
 

Entrevista: Educadores da zona rural: a voz dos professores 
 
 

Entrevistado: Prof. Claudinei Alves de Souza  

Data da entrevista: 30/06/14 

Horário: 18h: 10min 

Tempo da entrevista: 13min e 25seg 

Obs.: Gravado com câmera digital 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado (a) 

 

 

E) Qual seu nome e há quantos anos você é professor? 

EN) Claudinei Alves de Souza, 26 anos. 

 

E) Nossa, quanto tempo! (risos) Em qual ou quais escolas isoladas do 

município você lecionou e qual a localidade das mesmas? 

EN) Eu trabalhei na Itajuba Candelari Soares e Francisco Buerno bairro dos 

italianos, é dos caetanos que era próximo ao distrito, é o patrimônio Guairacá, no 

distrito de Lerroville, mas próximo ao patrimônio Guairacá e na Amador Bueno que é 

próxima à Lerroville, mais perto. 

 

E) Durante quantos anos você lecionou em escolas isoladas? Você recorda a 

data de início e término deste período? 

EN) Sim, o início foi no dia 28 de março de 1988, e eu trabalhei nas escolas isoladas 

até 92, no ano que eu vim pra Bento Munhoz que é aqui no distrito de Lerroville. 

 

E) Você fazia planejamentos? Como eram? 

EN) Sim, fazia planejamento que era acompanhado pelo supervisor que verificava, 

na verdade o planejamento era transcrever as atividades que você ia passar para os 
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alunos né? Então era o caderno no qual tinha que estar todas as atividades que 

você ia passar pros alunos, então o supervisor vistava esses cadernos. 

 

E) Como se dava a relação professor-aluno? 

EN) A relação professor-aluno é, eu acho que os alunos da escolinha rural distantes, 

como eram as escolinhas que a gente trabalhou, eles valorizavam muito o professor, 

a gente, eu lembro até hoje, no primeiro dia em que eu tava me aproximando da 

escola de bicicleta, as crianças andando pelo carreador, você ia passando por um e 

outro e eles iam falando “ah esse é o professor, esse é o professor!”, aí todos os 

dias de manhã você chegava e os alunos estavam na área da escola, que eles 

chegavam primeiro que você, ficavam sentados na área da escola, esperando, aí a 

gente ficava conversando ali bastante tempo, depois na hora do recreio, poucos 

alunos, o convívio na hora do recreio junto com o professor, eles levavam o lanche, 

o pão que a mãe fazia e queriam dividir com o professor, era o prazer deles repartir 

as coisinhas que eles levavam com o professor  era uma relação bem, bem amigável 

assim do professor com as crianças, muito gostosa. Muito diferente do que acontece 

hoje, mas, muito legal! 

 

E) Como funcionava ou era organizado o ensino ministrado nestas escolas? 

EN) Essas escolas, elas tinham as quatro séries, da primeira à quarta série, 

divididas em uma única sala, o professor dividia e organizava as carteiras em filas, 

numa fila ele colocava o primeiro ano, a primeira série, na outra fila segunda série, 

terceira série, quarta série e aí o professor tinha que ter o jogo de cintura pra 

organizar essas atividades de forma que enquanto um tava fazendo uma atividade 

que necessitava menos do auxílio do professor, as outras turmas, a gente estava 

explicando o conteúdo. Alguns conteúdos a gente trabalhava junto com a terceira e 

quarta série, muitas vezes a gente colocava o aluno de terceira ou quarta série pra 

ajudar os das séries iniciais e o professor tinha que rebolar, tinha que ter jogo de 

cintura pra num ficar a criança com o tempo ocioso e a distribuição tinha que ser 

bem, bem sincronizada pra ter o máximo de aproveitamento.  

 

E) Quais eram as condições do ensino levando em conta os recursos 

didáticos, estrutura física ou humana da escola?  
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EN) Recursos didáticos, físicos e humanos da escola (risos) todos eram muito 

precários. É, a gente não tinha acesso, bom no início quando eu comecei, a 

secretaria mandava ainda uns recursos que a gente chamava de caderninhos, que 

eram os cadernos pedagógicos que tinham alguns textos, algumas atividades e isso 

ajudava nessa distribuição das turmas, é, mais muitas vezes a gente passava, 

elaborava atividade em casa com carbono pras crianças ou come estêncil que a 

gente conseguia na escola onde o supervisor ficava e a gente conseguia rodar um 

material no estêncil, esse era o único material que a gente tinha acesso.  

 

E) Como se dava o deslocamento da sua casa para a escola? 

EN) Eu é, a escola que eu comecei a lecionar era muito longe de casa e eu ia de 

bicicleta, só que daí eu ficava, eu era solteiro e ficava sozinho lá na escola isolada 

por dois, três dias, eu ia por exemplo na segunda-feira, voltava só na quarta pra 

casa, aí na quinta de manhã eu ia e voltava na sexta depois do término da aula. No 

mais era carona, bicicleta, a pé, quando nas escolas mais próximas como no caso 

da Amador Bueno que dá quatro quilômetros, no dia de chuva, eu colocava uma 

capa e um guarda-chuva e ia a pé muitas e muitas vezes.  

 

E) Como se dava o processo de avaliação da aprendizagem?  

EN) No primeiro ano de trabalho, no primeiro eu não tenho bem certeza se só no 

primeiro ou no primeiro e segundo, a secretaria tinha uma prova padrão que era pra 

todos os alunos do município. Então a gente pegava essa prova que vinha pronta da 

secretaria com os conteúdos do planejamento bimestral que a prefeitura mandava e 

a gente tinha que trabalhar aquele conteúdo, e aí  tinha prova depois, ela passava 

por um processo, o professor corrigia com uma caneta, entregava as provas pro 

supervisor que recorrigia com uma outra caneta, e as vezes as notas, as coisas não 

batiam né? Num, corrigia de uma maneira o outro de outra, dai entrava num acordo 

pra ver qual seria a nota do aluno e essa nota era feita, na, na escola sede onde 

estava o supervisor e tinha a documentação que  era feita toda na escola sede, 

depois era levada pra Londrina, lá eles passavam as notas e faziam os boletins. 

 

E) Havia supervisão pedagógica?  

EN) De certa forma sim, era um supervisor pra cada grupo de escolas, ele passava 

eventualmente na escola e verificava alguns itens, se o professor estava fazendo o 
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planejamento, o caderno de planejamento. Tinha uma folha que era chamada de 

termo de visita, em que o supervisor fazia um relatório de como estava alguns 

detalhes, mas não era levado muito em conta a parte pedagógica, era mais se a 

escola estava organizada, se o professor, se a escola tava limpa, se o professor tava 

fazendo o caderno de planejamento e havia as reuniões pedagógicas que eram 

feitas às vezes bimestralmente na escola sede. 

 

E) Qual sua formação acadêmica na época?  

EN) Na época era o ensino médio. 

 

E) Quais os pontos positivos e negativos de ser um professor da zona rural? 

EN) O professor da zona rural (risos) é como um motorista que dirige um fusca, 

quem dirige um fusca, dirige qualquer outro carro! (risos). Então o professor que 

trabalha na zona rural, que trabalhou com todas as dificuldades, com as salas 

multisseriadas, como no meu caso que cheguei a trabalha com trinta e seis alunos 

das quatro séries na mesma sala, então ele, a gente já fazia o que temos que fazer 

hoje, as atividades pra grupos de alunos, alunos com dificuldades diferentes, 

trabalho de equipe de colocar um pra ajudar o outro, a gente tinha que fazer isso na 

época, nessa parte esse trabalho com a escola da zona rural isolada, sem ajuda 

nenhuma, sem material, tudo por conta do professor acaba contribuindo pra que ele 

tenha uma visão diferente, porque hoje as coisas acabam se tornando um pouco 

mais fáceis.  

 

E) Hoje em dia você leciona na escola núcleo, certo? E quais as comparações 

que você pode fazer entre a escola isolada e a escola da cidade? 

EN) É, até pouco tempo a gente conviveu com essa história de escola núcleo, escola 

isolada, escola que foi nuclearizada, alunos que vinham da zona rural e háoje ainda 

tem, nossos alunos hoje a maioria são os que vem do sítio ainda, a gente num tá 

muito distante do que tinha, nossos materiais ainda continuam escassos, o 

acompanhamento pedagógico continua com dificuldade, então eu acho que 

contribuiu pra que a gente pudesse ter uma visão diferente, mais a gente ainda 

passa por essas dificuldades que passava na escolinha isolada. 
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E) Quais as principais lembranças marcaram sua trajetória docente nas 

escolas rurais isoladas? 

EN) (risos) É, tirando as comédias dos tombos e das situações difíceis, da 

locomoção, então, o trabalho com a criança que ficava longe, onde muitas delas não 

tinham nem televisão, a escola era o ponto de encontro, era o ponto de conversa em 

que uma sacola de livros didáticos que eram um encantamento, os recursos, o 

barulho que a gente ouvia era do supervisor chegando na escola só, então a gente 

conhecia  o barulho do carro que tava se aproximando quem que era, essa criança 

tinha na escola a única fonte de recreação e de convívio e isso é muito legal, o 

professor passava a ser amigo das crianças e era um tempo muito bom, muito 

gostoso. 

 

E) Tem mais algum aspecto que você gostaria de abordar?  

EN) Não, eu acho que já foi falando, ah, a gente tem saudade dessa época, uma 

época que parecia que o interesse era maior por não ter tanta coisa que as vezes 

acaba distraindo né? Hoje em dia toda a criança, se tá dando aula e a criança tá 

querendo mexer em celular e em internet, num sei o que, a escola num era nessa 

época, a criança gostava da escola e da convivência com os amigos, o lugar de 

brincar, os amigos se reuniam alí, cada um morava num sítio, as vezes morava só 

com o pai, com a mãe e com um irmãozinho, era na escola que elas tinham os 

amigos, na escola que elas brincavam, era na escola que elas ajudavam o professor 

a limpar, a manter a escola limpa, é a escola era a escola dela, ela que ajudava a 

cuidar do seu lugar, cuidava da sua carteira, cada um levava seu lanche, era uma 

época que pra eles e pra gente num poderia ser tão bom, porque hoje eles tem um 

pouco mais de recursos, mais pra gente é uma época que dá saudade! 

 

E) Obrigada, ficou muito legal! 

EN) Por nada (risos) ficou mesmo! Gostei de relembrar esse tempo! 
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ANEXO E 

Carta de Cessão de Direitos Cacilda Caetano Nogueira 
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ANEXO F 

Entrevista Cacilda Caetano Nogueira 

 

Entrevista: Delineando memórias sobre a Escola Rural Municipal Amador 
Bueno (1959-2001) 

 
 

Entrevistado (a): Prof.ª Cacilda Caetano Nogueira 

Data da entrevista: 13/09/14 

Horário: 14h: 30min 

Tempo da entrevista: 09min e 03seg 

Obs.: Gravado com celular (somente áudio) 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado (a) 

 

 

E) Qual seu nome e quantos anos você tem? 

EN) Cacilda Caetano Nogueira, 74 anos. 

 

E) Há quanto tempo a senhora foi professora, quer dizer, durante quanto 

tempo? 

EN) 29 anos. 

 

E) A senhora recorda as datas?  

EN) Na verdade eu comecei em 60 e terminei em 85. 

 

E) A senhora já lecionou em escolas rurais? 

EN) Sim. 

 

E) Durante quanto tempo? 

EN) Treze, nas rurais na verdade eu comecei em 60 e aqui no patrimônio eu dei aula 

treze anos. 
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E) Quais as recordações que a senhora têm da época em que dava aula nas 

escolas rurais? 

EN) Ah muitas, saudade das crianças, o tempo,  era, ah não sei era agradável né? 

Hoje as escolas, as periferias, os alunos são mais agradáveis, por que, por que os 

alunos são mais comportados, são mais amorosos né? Então a gente tem muita 

saudade das escolinhas é com água de poço não é? Tem muita coisa que já 

terminou, acabou, agora é diferente né? 

 

E) Então, como eu já havia falado pra senhora, conforme eu vi nos 

documentos que eu recebi da prefeitura, eu li que a senhora deu aula lá na 

Amador Bueno, durante quanto a senhora deu aula lá? 

EN) Ai eu não me recordo não, acho que foi durante uns 05 anos, mais ou menos 

uns 05 anos. 

 

E) E como a senhora fazia para ir até a escola? 

EN) Ah, foi sacrifício. As estradas que iam pra escolinha, eram de chão né, barro, aí 

com muita chuva as vezes eu ia até a pé, em outras ia de bicicleta, porque não 

corria ônibus né? Foi difícil, muito difícil. Mais, passou né? 

 

E) A senhora lembra qual era o perfil dos alunos que estudavam lá? 

EN) Como? 

 

E) O perfil assim, econômico por exemplo. 

EN) Ah era bem fraco né, às vezes a gente tinha que manter material pros alunos, 

porque não havia assim, abundância. Faltava lápis, caderno, a gente até dava pras 

alunos né? Não havia aquela abundância de hoje né? Não havia material doado. 

 

E) A senhora lembra como era a estrutura física, como era a arquitetura da 

escola? 

EN) É, a escolinha era de madeira, era pintadinha sim, mais, era, no caso era até 

bonitinha as escolas, eles pintavam de vez em quando as escolas, mais num era 

assim muito, a gente pode dizer até assim, que era bem  bonitinha por ser na 

periferia, nas partes rurais né?  
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E) A senhora se recorda, como eram as redondezas, o local onde a escola era 

instalada? 

EN) Era na fazenda né? Na fazenda chamada Marília, era localizada na fazenda, 

mais, não muito mais, era na beira da estrada, era bem próxima das estradas, mais 

ela pertencia à fazenda. 

 

E) A senhora se lembra como eram os materiais, os recursos pedagógicos, se 

tinha muito ou se faltava? 

EN) Ah menina, era, era assim fraco né? Porque Era como eu falei pra você, não era 

mantido os materiais, mais, às vezes a gente comprava pros alunos, mais a maior 

parte não era fornecida pela prefeitura. Era bem escasso, os pais tinham de 

comprar, eles usavam às vezes guarda-pó antigamente né? Que hoje nós 

chamamos de jaleco, mais antes era guarda-pó, era bem exigido o uso de uniforme, 

até quando, tinha uma época que quando  o aluno não levava guarda-pó, ele não 

podia entrar, a professora não poderia deixar ele entrar, isso porque era exigido já 

da prefeitura. Ah o aluno tá sem guarda-pó? Às vezes a gente teria assim, uma 

visita, uma inspeção, da supervisora, às vezes achava sem guarda-pó, a gente 

ficava assim, com medo, porque não podia entrar sem guarda-pó, mais a gente 

deixava entrar, ia deixar o aluno perder um dia de aula devido o guarda-pó. Às vezes 

eles lavavam e não enxugava porque era úmido, então a gente sofreu bastante 

nesta parte da exigência dos uniformes. 

 

E) Então naquela época havia supervisão pedagógica? 

EN) Sim, tinha. 

 

E) E como eram?  

EN) A supervisora, de cada 15 dias iam supervisionar as escolas, elas passavam pra 

encontrar as lições separadas, hoje eu não sei como funciona, mais elas 

supervisionavam o diário, todo dia. Ah, antes era assim, antes era semanário, que a 

gente preparava as aulas durante a semana, e depois com o passar dos anos aí foi 

o diário, fazer a lição do dia. Até se o supervisor chegasse e não encontrasse aquilo 

que tava no quadro, aquilo que a gente distribuía pra criança, ficava ruim pro 

professor né? Então ela olhava o livro, e olhava se tava distribuído aquele material, 

aquelas lições feitas durante o dia, ou seja, na semana. 
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E) A senhora conhece a história da escola? 

EN) Olha parece se eu não me engano, eu tenho um diário bem velhinho, eu não sei 

onde tá, tá nos meus livros velhos , mais qualquer hora eu acho pra você. O 

diarinho, esse diário foi de 60, tá bem rasgadinho, mais eu tenho ele ainda, era bem 

simples menina, porque na época eu só tinha o primário quando eu entrei dar aula, 

não tinha nada, fazia até cursos, mais não tinha uma profissão assim como uma 

faculdade,  não sei se você já ouvir falar, mais nós fizemos o Logus 1, Logus 2, e o 

outro curso que eu não me lembro agora, ai. 

 

E) Era o normal não era? 

EN) Era sim, o preparativo pra professor, era o normal, é isso mesmo. Depois de 

algum tempo a gente ia fazendo alguns cursos, durante o tempo do nosso trabalho. 

 

E) Quais lembranças a senhora tem assim desta escola, especificamente? 

EN) Ah, as lembranças né, seria dos próprios alunos né? Os alunos, a gente saia é, 

os vezes os alunos mudavam, a gente ficava com saudades, era aquela época que 

hoje a gente tá mais assim, não tá tão, quero dizer assim, hoje você tem que se 

afastar dos alunos, mais naquele tempo eram aquelas crianças amorosas, né? E 

quando mudava um aluno, mudava chorando, quando ele ia transferir, você 

perguntava, por que você tá chorando? Ai professora, porque eu vou mudar, vou 

deixar a senhora, então era assim, uma saudade mais das crianças, também dos 

pais né? A gente tem mais saudade destes pontos de vista.  

 

E) Se a senhora pudesse definir a Amador Bueno em uma ou mais palavras 

como a senhora definiria? 

EN) Assim, em que sentido? 

 

E) Pra senhora, o significa esta escola, em uma palavra ou mais. 

EN) Ah, significa que foi uma, foi a segunda salinha de aula, que eu peguei né, 

porque eu trabalhei na Fazenda Santa Tereza dois anos, e só depois passei para a 

Amador Bueno, foi bem no  início do meu serviço né? Eu tinha bastante dificuldade 

também porque o estudo era pouco né? A gente entrou novo assim, naquela época 

a gente entrava, mais hoje tem que ter faculdade, ou seja, um curso mais superior 
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né? Naquele tempo a gente encontrava muita dificuldade pra trabalhar, mais, com a 

orientação eles ajudavam muito a gente, a prefeitura né, as orientadoras dava assim 

bastante apoio, pra que a gente tivesse assim uma capacidade, pro ensino, 

auxiliavam a gente né? Ajudava.  

 

E) É isso dona Cacilda, eu quero agradecer muito a senhora, a senhora 

colaborou muito comigo, depois eu tiro uma cópia do trabalho pra senhora ver 

como ficou, tá?  

EN) Tudo bem minha filha. 
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ANEXO G 

Carta de Cessão de Direitos Everaldo Corte Domingues  
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ANEXO H 

Entrevista Everaldo Corte Domingues  

 

Entrevista: Delienando memórias sobre a Escola Rural Municipal Amador 
Bueno (1959-2001) 

 
 

Entrevistado: Prof. Everaldo Corte Domingues 

Data da entrevista: 13/08/14 

Horário: 10h: 14min 

Tempo da entrevista: 13min e 18seg 

Obs.: Gravado com câmera digital (somente áudio) 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado  

 

 

E) Qual seu nome e quantos anos você tem? 

EN) Meu nome é Everaldo Corte Domingues, tenho 44 anos. 

 

E) Há quanto tempo é professor? 

EN) Há 24 anos. 

 

E) Ainda está trabalhando como professor? 

EN) Sim, ainda trabalho como professor. 

 

E) O senhor já lecionou em escolas rurais isoladas? Durante quanto tempo? 

EN) Lecionei em algumas escolas, por, por 12 anos, em mais de uma escola. 

 

E) Quais eram estas escolas? 

EN) Vamos ver se eu lembro aqui, a primeira foi Valentin Honório da Silva, Germinia 

Cardoso Pereira, Sebastião Alves Pereira, Presidente Arthur Costa e Silva e Amador 

Bueno que foi a última, as que eu lembro são essas. 
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E) Ok, quais as principais recordações que o Senhor tem dessa época em que 

trabalhou nas escolas rurais? 

EN) Ah, era uma época muito sofrida né? Muitas vezes a gente ia a pé ou de 

bicicleta, as distâncias eram muito longas, mais era gostoso, até mesmo pela idade, 

a gente era muito jovem, tinha bastante força, então não sei se aguentaria hoje.  

 

E) Este trabalho gira em torno da Escola Rural Municipal Amador Bueno, andei 

pesquisando e soube que o senhor lecionou nesta escola. Afirma isto? 

EN) Sim, lecionei. 

 

E) Bom, então irei fazer algumas perguntas para o senhor sobre a escola tudo 

bem?  

EN) Tudo bem.  

 

E) Qual sua formação na época? 

EN) O Ensino Médio. 

 

E) Durante quanto tempo lecionou nesta escola?  

EN) Lecionei nesta escola de 94 à 2001, 08 anos. 

  

E) Oito anos, ok. Você se lembra como era a estrutura física desta escola? 

EN) Era uma escola bastante apanhada, era de madeira, não tinha forro, somente 

tinha forro na cantina, nem sempre teve merenda, era uma escola num lugar isolado, 

numa fazenda, então era uma estrutura bem precária mesmo né? Uma escolinha 

sem iluminação, com bastante dificuldades para o trabalho. 

 

E) Como era o local onde a escola era localizada?  

EN) Ela ficava localizada em uma fazenda, na fazenda Marília, num espaço cedido 

pelo proprietário, à margem da estrada principal.  

 

E) Como se encontrava os recursos pedagógicos da escola?  

EN) Praticamente não existia, muitas vezes os professores tinham que fazer 

pesquisa, levar o planejamento, o livro didático era escasso, não tinha para todos os 
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alunos, quase tudo tinha de ser passado na lousa e algum material ela levado de 

vez em quando pelo supervisor quando fazia visita à escola.  

 

E) Qual o perfil dos alunos que frequentavam a escola?  

EN) Eram crianças bastante tímidas com dificuldades financeiras muito grandes, 

pois trabalhavam na fazenda e muitas vezes tinham que após o término das aulas 

tinham que voltar para a casa e ajudar os pais no serviço, no trabalho, pra ajudar os 

pais na renda, então para eles era muito difícil, bastante humildes e muito educados. 

 

E) Você conhece a história da escola?  

EN) A fundo não. Só sei que ela fechou em setembro de 2001. 

 

E) O que você conhece sobre ela?  

EN) Ah, eu não conheço muitas coisas, assim da escola né? Conheço que era isso 

mesmo, uma escola cedida, cedida pelo proprietário da fazenda. É mais ou menos 

isso, eu não me lembro da data de fundação dela, não tenho muito o que falar. 

 

E) Para você, como a escola era vista pela comunidade?  

EN) Ah, era vista como um, como um local de muito respeito, onde todos tinham o 

sonho de mandar seu filho ali para que tivessem uma vida melhor, o professor era 

muito respeitado, era uma pessoa de confiança da comunidade, eles depositavam 

muito na escola, a esperança deles era depositada na escola para que os filhos 

tivessem um futuro melhor do que o deles. 

 

E) Quais as principais lembranças que você tem sobre essa escola?  

EN) São várias, muitas dificuldades, chuva, às vezes chovia, você tinha que, chuva 

de pedra, você tinha que por as crianças embaixo das carteiras, chovia dentro, 

vidros quebrados, não era sempre que faziam a reposição, por isso chovia dentro da 

escola. Iluminação não tinha, é, quando estava tempo de chuva, ficava escuro, 

ficava impossibilitado de você passar alguma coisa no quadro, mais tem muitas 

recordações boas, é um local que se eu pudesse até hoje estaria trabalhando lá, me 

aposentar neste local, tenho muita saudade, os alunos respeitavam bastante o 

professor, então, teve momentos difíceis, mais com certeza os momentos 

prazerosos foram muito maiores. 
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E) Se pudesse definir a Escola Rural Municipal Amador Bueno, em uma ou 

poucas palavras como o senhor definiria?  

EN)  Um local de muita aprendizagem, um local onde eu aprendi a dar valor na vida, 

porque eu sofri muito, mas ao mesmo tempo aprendi muito trabalhando nesta 

escola, criei muito vínculo com a comunidade e eu posso dizer que a Amador Bueno 

entre todas as escolas que eu trabalhei, é a escola que vai ficar marcada na minha 

vida. 

 

E) Muito bonita suas palavras pai, obrigada pela entrevista!  

EN) Por nada, eu que agradeço filha. 
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ANEXO I 

Carta de Cessão de Direitos Antoniel Lisboa de Oliveira  
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ANEXO J 

Entrevista Antoniel Lisboa de Oliveira 

 

 
Entrevista: Delineando memórias sobre a Escola Rural Municipal Amador 

Bueno (1959-2001) 
 
 

Entrevistado: Antoniel Lisboa de Oliveira 

Data da entrevista: 15/09/14 

Horário: 16h:00min 

Tempo da entrevista: 04min e 08seg 

Obs.: Gravado com celular (somente áudio) 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado  

 

 

E) Qual seu nome e quantos anos você tem? 

EN) Meu nome é Antoniel Lisboa de Oliveira, tenho 50 anos. 

 

E) Há quantos anos o senhor trabalha na rede municipal? 

EN) Há 30 anos. 

 

E) Sempre trabalhou como supervisor? 

EN) Não, trabalhei dois anos e meio como professor na Escola Rural e depois em 

1987 comecei como supervisor. 

 

E) Este utrabalho gira em torno da Escola Amador Bueno, andei pesquisando e 

soube que você supervisionou esta escola. O senhor afirma isto? 

EN) Sim. 

 

E) Então irei fazer algumas perguntas sobre esta escola, tudo bem? 

EN) Ok, beleza. 
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E) Durante quanto tempo você supervisionou esta escola? 

EN) De 87 à 2001. 

 

E) Como se dava o trabalho de sua supervisão neste escola? 

EN) Supervisão, a gente visitava a escola a cada quinze dias ou uma vez por mês, e 

a gente tinha mais doze escolas além desta escola, então não poderia estar todo o 

dia lá junto a escola. 

 

E) Ok. Como era elaborada a prática pedagógica nesta escola? 

EN) A prática pedagógica era elaborada quando constava em calendário feito aqui 

em Lerroville.  

 

E) Você recorda como era a estrutura física da escola? 

EN) A estrutura física era em madeira, e ao lado tinha uma casa do caseiro ou 

sempre morava algum professor. Na minha época os professores já moravam no 

Distrito de Lerroville. 

 

E) E tinha assim, banheiro, cantina? 

EN) Tinha, tinha os banheiros, a cantina era uma salinha na entrada, improvisada. 

Os banheiros eram separados, banheiro no sistema antigo ainda, cavado o buraco 

no chão. 

 

E) Como supervisor, o senhor recorda quais eram as principais dificuldades 

desta escola? 

EN) Dificuldades principais, eram questão de merenda, a escola oferecia merenda, 

mais nem sempre tinha uma pessoa apta para fazer merenda, algumas vezes o 

professor fazia e outras vezes eram voluntários.  

 

E) Há pontos positivos que o senhor lembra? 

EN) Pontos positivos. Ah, era uma escola que tinha poucos alunos, os professores 

falavam que a comunidade era muito boa, crianças muito boas como alunos, era 

uma escola bem tranquila. 

 

E) Para você como a escola era vista pela comunidade? 



 88 

EN) Como uma referência, por ser uma escola era um ponto de referência, onde as 

crianças frequentavam ali, apesar de as famílias serem bem poucas que moravam 

lá, mas era tido como uma referência ali da comunidade. 

 

E) Você conhece a história da escola ou alguns aspectos sobre a história da 

escola? 

EN) Não, muito pouco. Pra dizer, não tenho muito conhecimento. Mais sei que ela foi 

nucleada em 2001 para Lerroville. 

 

E) Se você pudesse definir esta escola em uma ou poucas palavras como a 

definiria? 

EN) Uma escola de boa qualidade, com pessoas e bons alunos, era sempre uma 

alegria quando eu visitava a escola.  

 

E) Aham, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? 

EN) Acho que só isso. 

 

E) Então Antoniel, muito obrigada, ficou bem legal. 

EN) Imagina, se precisar. 
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ANEXO K 

Carta de Cessão de Direitos Cícero Cassimiro da Silva 
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ANEXO L 

Entrevista Cícero Cassimiro da Silva 

 

Entrevista: Delinenando memórias sobre a Escola Rural Municipal Amador 
Bueno (1959-2001) 

 
 

Entrevistado: Cícero Cassimiro da Silva 

Data da entrevista: 01/02/2014 

Horário: 12h:00min 

Tempo da entrevista: 05min e 38seg 

Obs.: Gravado com celular (somente áudio) 

 

E: Entrevistadora 

EN: Entrevistado  

 

 

E) Qual seu nome? 

EN) Cícero Cassimiro da Silva. 

 

E) Qual sua idade? 

EN) Eu tenho 27 (vinte e sete). 

 

E) Você confirma ter estudado na Amador Bueno? 

EN) Sim. 

 

E) Você recorda quanto tempo estudou lá? Em que ano? 

EN) Bem pouco, uns 06 (seis) à 08 (oito) meses, acho que foi no ano de 1995. 

 

 

E) Por ter sido pouco tempo como você disse, quais são as lembranças que 

você tem sobre essa escola? 

EN) Ah, o estudo. As salas de aula tinha de primeira à quarta série. A escola  em sí 

era de madeira, tinha somente 04 (quatro) filas de carteiras pra quantidade de 
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alunos que tinha na escola do sítio. Mais era bem organizado, cada turma, cada 

conteúdo de estudo, horário de aula, horário de brincadeira, recreio.  

 

E) Você se lembra como era a escola, a estrutura física, em torno, onde ela 

ficava? 

EN) Tinha uma certa medida de pátio, quase igual esses pátios da escola aqui 

mesmo, era tudo de grama, a escola era de madeira e por volta era pasto mesmo. 

 

E) Fazenda né? 

EN) Isso, fazenda, lugar de fazenda, na beira da estrada. 

 

E) E sobre as aulas. Como elas eram? 

EN) Como assim? 

 

E) Como você disse que eram as quatro séries, chamada classes 

multisseriadas, como o professor fazia para dar aula para a primeira, depois 

para segunda série e as outras? 

EN) Ah sim, no caso eram 04 (quatro) séries ao mesmo tempo, tinha um quadro 

cumprido assim,  dividido em 04 (quatro) partes, e passava a parte de cada um, 

quando terminava passava pro outro e a gente ia estudando. Eram por partes, um 

tempo pra cada série. 

 

E) Como pra você, quer dizer, você estudava de manhã ou à tarde? 

EN) Na parte da tarde. 

 

E) Como era passar a tarde na escola? 

EN) Ah, era bom. Tinha o tempo dos estudos, das conversas, explicações. 

  

E) E o intervalo, como era? 

EN) Era de 15 (quinze) à 20 (vinte) minutos de intervalo, a gente levava o lanche, 

todo mundo saía para fora. Tinha que levar o lanche, era um intervalo legal, bom. 

 

E) Era um pátio bem grande tipo pasto né? Então tinham bastante espaço para 

brincadeiras. 
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EN) Era sim, gramado, tinha umas árvores com sombras boas. Tinham algumas 

bolas lá, outras pessoas também levavam bola e rede. 

 

E) Você já falou sobre a estrutura física, mas, tem mais alguma coisa que você 

gostaria de falar da escola em sí, banheiro, cantina? 

EN) Tinha banheiro, era fora da escola, separado, dois banheirinhos pequenos. 

 

E) Como você fazia pra ir pra escola, você morava onde? Aqui em Lerroville 

mesmo? 

EN) Não, eu morava no sítio mesmo. Um sítio próximo alí, chamado Alto Alegre, era 

próximo daquela vendinha da Fazenda São Paulo. Há 1km mais ou menos de lá. 

 

E) Sim, mas, como você se deslocava para ir até a escola. De ônibus, a pé,  de 

bicicleta? 

EN) É, às vezes era a pé, às vezes de bicicleta. Minha mãe me levava, tinha uma 

bicicleta, uma barra circular, minha mãe me levava na garupa. 

 

E) Você gostava de estudar lá? 

EN) Gostei sim, foi o primeiro lugar onde eu comecei estudar. 

 

E) Você se lembra assim, se tinha bastante material, lápis de cor, essas coisas, 

ou era precário? 

EN) De tudo não, comparado à quantidade das escolas daqui, eu acho que não, 

mais tinham alguns materiais sim.  Não sei se os materiais que tinham lá eram 

doações, ou eram trazidos daqui.  Eu até lembro que a cada certo tempo tinha 

algumas reuniões, com os pais, e alguns pais ofereciam material, doação, alguma 

coisa. 

 

E) Qual a importância dessa escola para você? 

EN) Foi muito importante, pois, foi nela que eu aprendi mesmo a ler e escrever. O 

principal, ler e escrever, foi lá que eu aprendi. 

 

E) Recordando os momentos vividos na escola, o que você poderia dizer de 

modo geral sobre ela? 
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EN) (pausa) Sobre o estudo mesmo, as materias e a forma como era organizada, 

mesmo por ser uma escola pequena, com a estrutura pequena, e ter alí as 04 

(quatro) séries e o professor dar conta. 

 

E) Beleza então Cícero, é isso. Muito obrigada. 

EN) Imagina.  
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ANEXO M 

Histórico da E.R.M Amador Bueno (1959-2001) 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME) 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME) 
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ANEXO N 

Biografia do Patrono da Escola 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME) 
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ANEXO O 

Decreto/Lei de criação da Escola de 10/09/1959 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME) 
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ANEXO P 

Relação de professoras de 1962 à 1981 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME) 


