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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo resgatar as experiências de alunos que 
tiveram vínculo com a Escola Municipal “Urandy Andrade Correa”, localizada na 
zona rural, no Distrito de Guaravera na cidade de Londrina, norte do estado do 
Paraná. A metodologia usada foi a história oral, e a pesquisa se insere no campo da 
História da Educação, com ênfase em escolas rurais. O trabalho foi realizado com 
revisão bibliográfica sobre história oral, escola rural e por fim a análise das 
entrevistas. Por meio dos relatos dos entrevistados foi possível escrever uma da 
história da Escola “Urandy” e entender como era ser aluno dessa escola. Esta 
pesquisa fará parte do acervo do Museu Escolar Londrinense - MEL.   
 
Palavras-chave: Escola Rural; História Oral; Cultura Escolar. 
 
Introdução 

O presente trabalho realizado por meio de um projeto de iniciação 

científica consistiu-se em (re)construir via história oral experiências de alunos 

relacionadas à Escola Municipal “Urandy Andrade Correia”. Ele se insere no campo 

da História da Educação, particularmente nas pesquisas sobre escolas rurais e vem 

a contribuir com produção de fontes históricas para o acervo em constituição do 

Museu Escolar Londrinense – MEL, que é um projeto de extensão da UEL 

promovido por professors do Departamento de Educação. 

A Escola “Urandy Andrade Correa” foi construída por um conjunto de 

agentes, entre eles membros do poder público, da comunidade japonesa e demais 

moradores do distrito Guaravera. Em 2018, o prédio da antiga Escola foi 

desmontado e suas peças estão guardadas na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), com o objetivo de reconstruir a Escola como uma peça principal do Museu 

Escolar Londrinense (MEL) a ser criado na UEL. Assim, esta pesquisa se justificou 
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como uma iniciativa de produzir registros de memórias sobre a Escola para 

preservar parte do passado de uma cultura escolar. 

 

Metodologia  

A história oral foi eleita como método orientador para produção dos 

dados desta pesquisa. Ela ocupa espaço na pesquisa historiográfica brasileira e é 

conhecida como uma possibilidade potente para produzir fontes históricas por meio 

da oralidade. A história para ser contada não depende apenas de fontes escritas, os 

fatos revelam-se muito além disso, sendo a história oral um recurso significativo para 

entender os acontecimentos por meio das memórias coletivas vividas. 

História é sinônimo de memória, havendo uma relação de fusão. Elas 
não se distinguem. A história se apodera da memória coletiva e a 
transcreve em palavras. É nesse momento que a história dá voz ao 
“povo” pela primeira vez. (FREITAS, 2006, p. 58) 
 

Ao discutirmos sobre memória deve-se dimensionar que conforme o 

tempo passa as lembranças e os esquecimentos vão demarcando consciências e os 

resgates sobre o passado. Em algumas entrevistas sobre o mesmo acontecimento, 

mas com pessoas diferentes, os relatos são ditos de diversas formas com o mesmo 

significado, isso porque cada um se expressa de maneira distinta e fala de acordo 

com o que aquilo significou em sua vida e da maneira que via a realidade. Podendo 

a memória ser compreendida pelo meio social em que a pessoa se encontrava. 

  Para Freitas (2006), a história oral pode ser dividida em três 

gêneros: tradição oral, história de vida e história temática. A tradição oral não se 

baseia apenas na comunicação, mas sim na preservação de uma tradição de certo 

grupo de geração em geração. Na história de vida geralmente se reconstitui o 

passado de um indivíduo com a intenção de relatar uma biografia. E por fim, na 

história temática a entrevista é realizada com pessoas sobre um assunto específico, 

colhendo informações diversas, permitindo uma comparação das várias memórias 

expostas. 

A pesquisa por nós realizada buscou trabalhar com a história oral 

temática por meio de entrevistas com um público que teve/tem experiências na zona 

rural. As entrevistas foram com ex-alunos, ex-professores e membros de uma 

comunidade escolar, a Escola “Urandy Andrade Correa”. 

Em nossa pesquisa 09 (nove) pessoas foram entrevistadas, sendo 

05 ex-professores e 04 ex-alunos da Escola “Urandy”. No momento da entrevista 
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pode-se deparar com alguma falha em relação às memórias do entrevistado 

(FREITAS). Por isso foi essencial elaborarmos um roteiro de temas condutores da 

entrevista e mapearmos outras fontes (fotografias) como disparadores de memórias. 

Após a organização do roteiro, aconteceu o contato com os 

possíveis entrevistados. Para tanto, o esforço foi o de deixar o entrevistado sentir-se 

à vontade, tendo assim a liberdade de negar o concessão da entrevista e no ato da 

entrevista ele poderia pedir para desligar o gravador quando achasse necessário. 

Seguindo esses passos, ao contatarmos os entrevistados foi dada a liberdade para 

escolher hora e local para a realização das entrevistas. No caso, as entrevistas 

aconteceram na casa dos entrevistados no distrito Guaravera, no Museu Histórico 

de Londrina ou em uma sala na Universidade Estadual de Londrina. 

No ato da entrevista, foi tomado o cuidado para a opinião dos 

pesquisadores não transparecesse, evitando julgamento sobre as narrativas. Pois, a 

história oral se importa em trazer os fatos e mostrar a visão de mundo do indivíduo 

(FREITAS, 2006).   

Logo após o acontecimento das entrevistas foi necessário 

transcrevê-las. A transcrição acorreu na íntegra, conforme as narrativas enunciadas 

pelos entrevistados. Produzindo inúmeras páginas de discursos e depoimentos. As 

entrevistas transcritas estão à disposição no Projeto MEL – Museu Escolar 

Londrinense. Para este relatório, nas entrevistas transcritas selecionamos alguns 

excertos versando sobre experiências de alunos na Escola “Urandy”. 

 

Resultados e Discussão  

A escola rural teve suas singularidades, com um caráter diferente 

das escolas urbanas, pois algumas davam valor à educação do campo e seus 

saberes, focando menos em um ensino profissionalizante voltado à cidade. Já 

alguns defendiam uma escola que fosse parecida com o urbano em questão de 

ensino, isso possibilitaria a circulação dos indivíduos em qualquer ambiente.  

Ao falar sobre a escola rural no Brasil, Ávila afirma que: 

Sem dúvida, foi a partir da Revolução de 1930 que a educação rural 
ganhou centralidade de fato. O governo passou a tratá-la como 
direito social na Constituição de 1934 – em que pese sua curta 
vigência, sendo logo substituída em 1937. [...] Pela primeira vez na 
história das Constituições, a lei contemplou o atendimento escolar do 
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campo com previsão de orçamento anual para a sua manutenção. 
(ÁVILA, 2013, p. 52). 
 

Nos estudos realizados a respeito do Estado do Paraná, foi possível 

identificar, por meio de documentos e relatórios que eram prestados ao Governo, 

algumas características da educação rural e os modelos ofertados no período de 

1930-1960. 

Passando por um momento de colonização, o Estado do paraná foi 

marcado por uma organização tanto no rural quanto no urbano. Como destacado por 

Schelbauer: 

Neste contexto, a escola primária rural foi estruturada como uma 
política estadual por dois fatores: o primeiro relacionado à formação 
das novas gerações que pudessem garantir a riqueza do Estado e o 
segundo civilizar a população que habitava no meio rural, ensinar 
não só a ler, escrever e contar, mas hábitos de higiene e valorização 
da vida no campo. Manter o homem do campo no campo, mas em 
condições de tornar o campo moderno, de modo a implantar a 
economia associada ao rural. (SCHELBAUER, 2014, p. 80-81) 

 
Foram criadas também as escolas normais destinadas à formação 

de professores e também havia cursos específicos para melhorar a atuação do 

professor na área rural, para melhorar o atendimento junto aos pais e à comunidade. 

A maior parte da população no estado do Paraná era rural, necessitava 

urgentemente de um atendimento específico e diferenciado, já que grande parte dos 

moradores era de analfabetos. A educação ainda era elitizada, urbanamente 

falando. Era difícil cobrar uma presença obrigatória dos alunos trabalhadores rurais, 

principalmente em época de colheita, pois as crianças ajudavam os pais. Sendo 

assim, o Estado precisou mobilizar-se para atender melhor esse grupo. 

Sobre as escolas rurais em Londrina/PR, por muitos anos a 

agricultura era uma potência econômica na região, aumentando assim o número de 

moradores na zona rural. Por volta de 1930, foram criadas escolas rurais por 

imigrantes japoneses e europeus. A escola para esses grupos era vista como uma 

oportunidade de ter contato com o mundo urbano. Os locais para a construção de 

uma escola eram feitos de acordo com o número de crianças que necessitasse 

estudar, e passou a ser uma exigência dos proprietários das terras cedidas para 

trabalho, como apontado por Capelo (2001). 

Destaca-se, a criação do Departamento de Educação Pública e 

Assistência Social (DEPAS), centralizando assim a organização da educação rural. 
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O DEPAS centralizou as decisões sobre educação rural como forma 
de controlar os professores que ficavam isolados nas escolas de 
fazendas e como um meio de tentar qualificar, em serviço, um 
professorado praticamente leigo. A qualidade docente requerida 
estava relacionada com a produção das condições adequadas para a 
concretização do nacionalismo brasileiro, em cada escola. (CAPELO, 
2001, p. 193). 
 

Eram consideradas escolas orientadas a partir de normativas 

pedagógicas com provas e exames finais, como as escolas urbanas, mas um pouco 

limitada em algumas condições. Na época para a aquisição de alguns recursos 

materiais era preciso uma condição econômica mais elevada. 

Sobre o contexto das escolas rurais em Londrina, destacamos a 

Escola “Urandy Andrade Correa” como base para essa pesquisa, escola situada na 

zona rural, distrito de Guaravera, no norte do Paraná. Os entrevistados revelaram 

memórias sobre: moradores da região; conteúdos de ensino; uniforme escolar; 

materiais de aula; indisciplina; jogos e brincadeiras; limpeza da escola; merenda e, 

por último, relataram o que significou estudar na Escola “Urandy”. 

 

Conclusões  

Depois de um estudo mais aprofundado sobre a história oral e 

seguido das entrevistas, foi possível fazer uma análise levando em consideração o 

contexto vivido na época e a diferença de quem vivia no rural. As escolas rurais têm 

uma singularidade e faz parte da história da educação brasileira, quem fez parte 

desse meio tem uma história para contar e assim fortalecer uma identidade. Por 

meio das entrevistas, foi possível enxergar que a escola “Urandy Andrade Correa” 

significou muito na vida de quem passou por ela, os relatos dos alunos são 

manifestados com sentimento de satisfação e saudade da época em que fizeram 

parte da escola e também de gratidão. Pois para eles a “Urandy” foi o começo de 

tudo, foi o que fez com que abrisse outras oportunidades para eles, seja de trabalho 

ou estudos. 

      A Escola Rural “Urandy Andrade Correa“ teve participação 

importante na comunidade em que estava inserida. Por meio do resgate de 

memórias foi possível reconstruir um passado de como eram as brincadeiras, 

ensino, relação professor-aluno, merenda e a relação com a comunidade em geral.  

Por fim, nessa pesquisa as experiências dos alunos foram ouvidas e 

registradas para resgatar uma história que talvez já estivesse esquecida, memórias 
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que na maior parte das vezes não são ouvidas. Pesquisa esta que irá compor o 

acervo do Museu Escolar Londrinense (MEL) que tem como peça principal a 

estrutura arquitetônica da Escola “Urandy Andrade Correa”.  
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