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Resumo 
Trata-se de um estudo das ações municipais em prol da educação, realizado através 
da análise de documentos oficiais do município de Londrina como: atas da Câmara, 
relatórios do executivo, leis entre outros que correspondem aos anos de 1934 a 
1960. Objetivou-se verificar ações municipais de regulamentação da Educação na 
localidade, resgatando o cenário no qual se configurou a estruturação da 
organização e do funcionamento das escolas nas décadas de 1930, 1940 e 1950. 
Destaca-se que Londrina, cidade localizada no Estado Paraná, foi emancipada como 
município em 1934 e a primeira legislatura assumiu no ano de 1936. A nossa 
pesquisa versa sobre o momento no qual o poder político municipal local agiu em 
prol da institucionalização do ensino,  das relações presentes na formalização de leis 
e de normas de funcionamento, dos desafios com que se deparou e debateu o poder 
local,  das reivindicações populares, dos posicionamentos políticos e das medidas 
tomadas pela competência pública para a cidade enquanto zona urbana e rural, 
sendo assim, olhar para os sujeitos como agentes na cidade, nos faz observar de 
que forma no passado representaram e pertenceram à ela. Por este ponto de vista, 
a pergunta fundante foi: o que representam os documentos para esta análise das 
ações municipais em nome da educação dos munícipes e sua escola? Como 
desfecho, apresentamos a trama social e política envolvida na promoção da 
instrução também atentos ao processo sociocultural presente no seu ethos urbano. 
Por fim, verificamos quais eram as condição que em que se davam as ações 
regulatórias voltadas à escolarização na cidade.  
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Introdução  

Investigamos de que maneira o município de Londrina/PR 

empreendeu seu processo de escolarização junto ao processo de urbanização da 

cidade e reocupação do espaço rural. Para compreender este movimento de 

consolidação das leis, olhamos atentamente ao processo histórico de seu 
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surgimento enquanto município no ano de 1934 a 1960. Objetivamos desvelar como 

a cidade por meio de seus agentes políticos, sociais e civis promoveu ações em 

nome da escolarização, bem como a de identificar possibilidades de ações próprias 

voltadas à educação escolar.   

Abordar a questão da autonomia da gestão local para gerir e legislar 

sobre sua própria organização de ensino, as discussões, interesses e prioridades 

que se fizeram presentes no momento da elaboração das primeiras leis municipais, 

foi parte determinante em nossa pesquisa para entender e caracterizar o movimento 

de escolarização diante da competência dada pelo governo federal e localizar as 

ações municipais de fato. Os avanços para o desenvolvimento desta pesquisa 

iniciaram-se fundamentados na categoria historiográfica município pedagógico que, 

Carvalho e Carvalho (2010, p.2), pode ser: 

[...] provisoriamente entendido o município pedagógico como uma 
entidade político-administrativa possibilitada, no final do século XIX, 
pela presença de uma legislação descentralizadora da gestão do 
ensino e a extensão da responsabilidade para com a instrução 
primária aos seus limites, levando à regulamentação local dessa 
obrigação. 
 

As reflexões trazidas analisam a instrução no contexto português 

estudos por Justino Pereira de Magalhães em tempos distintos em relação à 

autonomia dos municípios, num primeiro momento refere-se a um quadro de 

autonomia descentralizada para pensar e propor a escola naquela localidade e por 

continuidade de suas pesquisas também observa um segundo momento de um 

contexto da centralidade que o autor discute como um estado educador ou estado 

nação. No caso londrinense, que muito se assemelha ao segundo momento 

estudado por Magalhães, estamos cientes de que devemos considerar o contexto 

unificador brasileiro em meados do século XX e assim olhamos para os agentes 

políticos  municipais atuando em prol da escola cumprindo ações e medidas 

autorizadas pelo governo federal e  investidos de suas competências, efetivando 

ações e dando respondência necessária às deliberações e planos de organização 

em matéria de educação e cultura no espaço municipal. Trata-se de reconstituir 

parte de um processo que envolve uma organização institucional da educação em 

meio às demandas socioculturais complementares ao movimento de estruturação. 

Historiar a educação, muito particularmente no espaço municipal, é 
reconstituir um processo sociocultural de mediatização, formação e 
construção que marcou profundamente os destinos e as identidades, 
nos planos individual, social, institucional, organizacional. Neste 
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processo histórico os municípios foram um agente, um referente, 
mas também um produto fundamental, como indiciam e 
testemunham as memórias, a topografia, a documentação 
arquivística, museológica e patrimonial. (GONÇALVES NETO & 
MAGALHÃES, 2009, p.6) 

  
Os caminhos por nós percorridos através da legislação educacional, 

buscaram verificar como os agentes envolvidos nesse processo reconheceram e 

propuseram o papel da educação local para os cidadãos do município e como se 

organizaram a respeito."Os sujeitos correspondem a entes descentrados de si, 

identificados e reconhecidos, participantes numa alteridade" (GONÇALVES NETO & 

MAGALHÃES, 2009, p.3). 

Fazer uso da legislação educacional, é também um convite a olhar 

ao que o texto legal traz em seus sentidos de garantias e aplicação dos direitos. É 

ver nas palavras e determinações, as conquistas sociais e de sua evolução para a 

elaboração e sua aplicação. Por este ponto de vista, observar o cenário londrinense 

e verificar a constituição do ordenamento local em Londrina no século XX, é também 

considerar o processo pelo qual se dava a legislação nacional e suas deliberações 

do macro para o micro. 

 

 

Metodologia 

Para fundamentar a discussão e análise das 

fontesselecionadasnapesquisa, estabelecemos um trabalho de busca, leitura e 

interpretaçãodos documentos, comotambém o estabelecimento de 

relaçõesdestalocalidadenosvariados tempos analisados com o 

cenárionacionalrespectivamenterelacionado. 

Oscaminhos da história e escrita da história da 

educaçãonosfazempensar sobre o que exerce o sujeito pesquisador e que 

representa essa prática, como há também, uma demanda de um refinamento 

analítico e passos de responsabilidade pelos arquivos percorridos. Em AEscrita da 

História, Certeau(1982) apresenta o historiador como aquele que possui como 

função de dar voz ao não ditto, aquilo que um conjunto de recortes e 

registrosemformasvariadaspodemjuntosconfigurar num agrupamento de fatos, uma 

leitura que trará sentido a cada uma das informações ali contidas e que 

isoladamente não fariam o menor sentido. "Em história, tudo começa com o gesto de 

separar, de reunir, de transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de 
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outra maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. (CERTEAU, 

1982, p. 81) 

A busca e seleção das fontes para compor a pesquisa caminharam 

neste sentido. Em Londrina, estivemos presentes nos arquivos da Secretaria de 

Governo, na Câmara Municipal, na Secretaria de Educação, no arquivo do IEEL 

(primeira escola de professores de Londrina), Biblioteca Pública Municipal e nos 

arquivos do Núcleo Regional de Educação, em paralelo realizando pesquisas em 

bancos e plataformas digitais que são na atualidade um leque potente de 

possibilidades. Ao selecionar informações nos arquivos, as análises apresentaram-

se no intuito de verificar se era possível legitimar as ações políticas administrativas 

do poder público municipal constituídas como educativas e em favor e defesa da 

instrução. Uma tarefa complexa e que nos convidou a pensar que para ler a cidade e 

seu passado, refletimos sobre a reconfiguração temporal discutida por Pesavento 

(2007, p. 16): "a própria natureza das fontes se amplia, em leque, oferecendo ao 

historiador possibilidades cada vez maiores de abordagem". 

Em meio há tantas fontes, para 

descobrirosmuitoscaminhosqueteríamosquetrilhar, o referencialteórico pesquisado 

para fundamentação da pesquisa, apresentou papel fundamental para guiar-

nospelosarquivos da cidade e encontrarosfragmentos para compreender o local 

educativo no caso de Londrina. Desta forma,apoiamo-nosaoque é discutido e 

observadoporFariaFilho (1998) emsuaspesquisasemHistória da Educação e 

nasquaistevecomofonte a legislação do estado de Minas Gerais. 

Pelasdimensõesdestacadaspeloautornaconstituição das leis, 

tornamosnossoolharmaisapurado a compreender o processolegisladorem Londrina a 

fim de averiguarsuaposiçãoenquantoterritório de 

açõeseducativaspensadaspelosagentes do poderpúblico municipal. Para o autor, a 

legislaçãoultrapassa a formalidadevislumbradanostextosordenadoslegalmente e 

nosapresenta um panorama de discussõesatravés de tramasqueenvolvem o 

seuprocesso de elaboração e realização. 

As leis foramelaboradas em algum momento histórico e construídas 

pela prática política e social de muitos sujeitos. Elas não foram, seja no poder 

executivo ou legislativo de uma municipalidade, simplesmente escritas e 

formalizadas como ordenamentos jurídicos, mas sim constituídas por disputas, 

ideologias, concepções de mundo, necessidades, desejos e prioridades num dado 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

momento e lugar. Tratar a legislação como fonte implicou compreendê-la como 

possibilidade de interpretação da realidade, de concepções políticas, administrativas 

e educacionais propostas e propagadaspelossujeitos. 

Segundo FariaFilho (1998), a pesquisa da legislação, inicialmente, 

nosremete a trêsarticulaçõesquedizemrespeitoaoarquivonãocomomerodepósito de 

documentos, eleaponta para a origem da legislação, para o arquivo e a relação entre 

ambos. Emborasaibamosquedesenvolverumapesquisapelalegislação da 

maneirapropostaporFariaFilhosejaumatarefadispendiosa, conhecer as estratégias de 

análise de seutrabalho com documentossemelhantesaosnossos, nosapurou o olhar 

e permitiu um reconhecer de caminhos e possibilidades de escolhasaotratar de 

fontessemelhantes. Além disso, observarestametodologiado autoraotratar da 

legislação, nosdirecionou a realizarumasistematizaçãomaisprecisanaorganização 

dos documentospesquisadosconsiderando as dimensões da lei propostasporele: lei 

comoordenamentojurídico; comolinguagem; comoprática social e como campo de 

expressão e construção das relações e lutassociais. Emborasaibamosquenão era 

nossoobjetivoqualificartantoquanto o autor  as fontes do nossoarquivo, 

terconhecimento das possibilidades de análise da legislação, nostrouxe outro olhar 

para a organização das fontes e podertirardela a 

históriaquemelhoresboçasseoscaminhos da educação formal no município de 

Londrina.  

 
 
Resultados e Discussões 

As possibilidades de discussão localizadas na documentação foram 

abrangentes e pudemos organizar nossa pesquisa nos seguintes temas: a educação 

para além da escola; a educação cultural para ossujeitos e a Biblioteca Municipal; o 

professorado; as instituiçõesescolarese  osplanos, programas e propostas para o 

ensino. Apresentando um panorama amplo do quetivemosacesso e quecatalogamos 

no quedizrespeitoàs leis, elaboramosabaixo: 

 

Gráfico: Legislação Municipal: 1934 a 1960 
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Elaboradopelosautores 

Fonte: Livros de Lei, volumes 1 a 32 - Câmara Municipal de Londrina 

 

Das 170 leis referentes à 

educação,somadasàsdiscussõesencontradasnasatas e relatórios, nosdeparamos 

com um cenárioeducacionalnumacidadeemcrescimentoqueacompanhavadentro de 

suaslimitaçõesàsdemandasfederaisnaqueleperíodohistórico. 

Pudemospercebercomoforamaplicadosnestalocalidadeosplanos e propostas para o 

ensinonacional, porémgeridospelaadministração local.  

Quandoabordamos a educaçãoalém da escolaobservamosque a 

intenção de trazerculturaaopovolondrinenseestavapresentenasaçõesligadas à 

biblioteca e nasaçõesculturaiscomo um todo. Tornar Londrina civilizada, 

darcondições de conhecimentoaossujeitostambémdavaaela um status de progresso 

e de um lugarfavorávelaocrescimento do indivíduo e de todoseuentornoeconômico e 

social. Esseintento se faziapresentenosdiscursospolíticos e portodas as 

deliberações. O processoregulamentadoreducouosseussujeitos de alguma forma e 

essemovimentoconduziu a transformação da cidade, do município e de 

suaevoluçãoaolongo dos anos. A escola e o ensino que passam por este espaço, 

acontecem também para contribuir com um sistema mais amplo e que envolve as 

condições sociais dos indivíduos inseridos num contexto econômico de sociedade e 

de nação. Como discute Adão e Magalhães (2011, p.108), e que podemos pensar 

ao Brasil/Londrina, "O município apresenta-se como elementoorgânico de 

umaestruturaadministrativa central". A cidade/municípionão se estabelece e 

estruturasozinhaindependentemente, há um movimentoestruturadorbemcomo o 

campo social, cultural e pedagógicocaminhamjuntosaomovimento. 
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O número 

deinstituiçõesescolareslocalizadonadocumentaçãofoicadavezmaiscrescentee 

aconteciatantopelainiciativaprivadaenquantoparceria, comopelainiciativapública. Era 

a escolaumainstituiçãoqueaospoucosiapermitindo a integração dos 

sujeitosàsaptidõeseducativas e àsaçõesde inserção social como a leitura, 

conhecimento cultural, matemático e atémesmotécnico. Desde as primeirasreuniões 

da municipalidadenaCâmara, reivindicaçõessãolocalizadasem favor da escola. 

 

Quadro: Evolução da escolar municipal de Londrina (1936 – 1960) 

 
A

NO 

Nº DE 
ESCOLAS 

MUNICIPAIS EM 
FUNCIONAMENTO 

 
Nº DE 

PROFESSORES 

Nº DE 
ALUNOS 

MATRICULADOS1 

19
36 

- 4 - 

19
37 

2 8 - 

19
38 

2 10 - 

19
39 

12 - - 

19
40 

- 20 - 

19
41 

16 24 - 

19
42 

- 50 - 

19
43 

- 50 - 

19
44 

- 25 - 

19
45 

21 36 - 

19
46 

27 35 - 

19
47 

28 28 1402 

19
48 

40 59 2304 

19
49 

41 67 2212 

19
50 

48 70 2493 

19 51 70 2739 

                                            
1Ressaltamos que os alunos matriculados nem sempre concluíam o ano. Nos anexos específicos de 
relatórios dos prefeitos, é possível notar o número de alunos promovidos e desistentes nos anos 
correspondentes. 
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51 

19
52 

60 73 2774 

19
53 

63 79 3535 

19
54 

67 75 3895 

19
55 

74 80 3940 

19
56 

84 104 4618 

19
57 

83 106 4788 

19
58 

78 106 5805 

19
59 

86 165 5515 

19
60 

90 136 5028 

Elaborado pelos autores. 
Fontes:Dados retirados dos relatórios dos prefeitos (1948 a 1960);Decretos do executivo (1934 a 

1947) e Leis municipais (1947 a 1960). 
 

O município de Londrinaagiunum tempo e espaço e exerceu a 

validação dos ideaispedagógicos para a naçãobrasileiraolhando para oslondrinenses 

e para a realidadepredominantemente rural das suasescolasnesteperíodo.No ano de 

1961, 92% das escolasem Londrina localizavam-se nazona rural e correspondiam a 

147 classes emfuncionamentoorganizadaspor um calendárioagrícolaadaptado à 

suarealidade, com estratégias de leitura para osalunos no formato de 

umabibliotecacirculante, com cinema educativo rural, formação de 

professoresrelacionadaaos costumes do campo (como era o caso dos 

clubesagrícolas, entre outrasações). 

Nãodefendemosaqui a ideia de que a instruçãoalcançoutodas as 

criançasemidade escolar dentro do períodoinvestigado, nemmesmoque a 

educaçãofoiumabandeira de lutapelamunicipalidadeem Londrina, 

ouaindaqueosplanos e programaseramosideais, mas notamosque a escolaefetivou-

se neste local pelaação municipal, pedagógica, política, administrativa e social 

exercendo um papel de validação das açõeslegais para umaorganização escolar em 

forma de respondência. 

 
 

Consideraçõesfinais 
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Londrina apresentou um cenárioevolutivo no quedizrespeito à 

escola. Osagenteslocaispromoveram a aplicação do ideárionacionalnestalocalidade. 

A política municipal mesmoemestruturaçãonãodeixou de ladoaescola no movimento 

do desenvolvimentoestrutural da cidade.  

Foinotada a participação de muitosagentes e quemuitasvezes com 

umacapacitaçãonãoespecializada, muitocomum para o período, promoverammuitas 

das instituições e fomentaramevoluções para a 

formaçãojuntoaofenômenodesenvolvimentista. 

A municipalidadeenquantoindivíduos, tem 

suaaçãopostapeladocumentaçãohistóricaanalisada e operarampelaeducação local, 

sendoelesadministrativos, políticosousociais, 

quetiveramseuspapéisnatransformaçãodestarealidade local para ampliar o cenário 

de instruçãopúblicaprimáriacomoumaefetivação da ação municipal agindoem um 

conjuntoregulamentador entre a nação, estados e municípiosagindoporuma 

"autonomiaautorizada". 

Porfim, tratava-se de um 

municípioemdesenvolvimentoqueeducoupelassuasaçõesosseussujeitos, naescolaou 

fora dela, a organização legal direcionoucomportamentos, condutas e 

quepelaeducação formal, instruiu a população para atuar no contextourbano e rural. 
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