
A primeira escola a gente nunca esquece... 

Alguém aí pode nos dizer se em algum momento da sua vida você já não acordou de manhãzinha e a primeira coisa que 

veio na sua mente foi a saudade da infância e das coisas que aconteceram lá no tempinho de escola? Pois bem: 

convidamos você que começou ler este texto a fazer uma pequena viagem ao passado e recordar daquela escolinha rural 

onde muita gente aprendeu a soletrar as primeiras sílabas e fazer as primeiras continhas de matemática. 

A história de hoje é sobre o dia-a-dia da Escola Rural Municipal Luiz Corcini, localizada no Bairro Pescaria, em São José da 

Boa Vista, região Norte Pioneiro do Paraná. Este relato tem como objetivo retratar a realidade dessa época, contribuindo 

para a construção histórica da educação no município. 

O cotidiano da Escola Rural Municipal Luiz Corcini, assim como das demais existentes naquela época era muito diferente 

da realidade das escolas de hoje em dia. Criada através da Lei nº 115/1971 como estabelecimento de ensino primário, 

recebeu este nome pelo fato de que Luiz Corcini era um personagem influente e respeitado na cidade. As instalações 

físicas do prédio ao qual nos reportamos podemos dizer que era pequeno e de madeira, construído conforme padrão 

criado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito através da Lei nº 10/1962. Tinha as seguintes dimensões: 4,90 

metros por 6 metros a altura 3,30 metros, de cor amarela na parte externa a azul claro na parte interna. 

Em relação às funções da professora é importante ressaltar que ela não exercia somente o papel de educadora. Fazia o 

papel de nutricionista, merendeira, orientadora e ainda, responsável pela ordem e limpeza da sala. Os alunos de 1ª a 4ª 

série estudavam em único período. Eram acomodados em quatro fileiras de carteiras conforme a ordem das séries. Havia 

dois quadros negros divididos ao meio, nos quais a professora passava a matéria, sem ter à disposição nenhuma ajuda de 

recursos áudio-visuais ou materiais pedagógicos que a auxiliasse no ensino das disciplinas e muito menos, o recurso da 

tecnologia existente hoje em dia em pleno século XXI. 

Enquanto os alunos respondiam as questões de Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências, a professora 

preparava a merenda. Essa merenda era fornecida pela FUNDEPAR – Fundação Educacional do Paraná. Ali mesmo, dentro 

da sala ficava um fogão de quatro bocas e o botijão de gás. Ao lado da prateleira de madeira onde eram guardados os 

pacotes de mantimentos e outros preparados sólidos para sopa, além de latas de almôndegas ao molho, pacotes de 

biscoitos e de leite em pó. Algo muito interessante que acontecia nessa época era o fato de que os alunos traziam de suas 

casas verduras, legumes e ovos para serem acrescentados a essa mistura. Faziam isso para que a sopa ficasse mais 

encorpada e nutritiva, o que a tornava um prato delicioso. 

Outro aspecto da realidade desse tempo é que nem sempre a escola contava com água encanada, pois quando havia um 

período de seca prolongada, a mina utilizada secava devido à estiagem. Outras vezes era necessário fazer limpeza e 

manutenção nessa fonte e também nos encanamentos. Este trabalho voluntário de limpeza e manutenção era realizado 

pelos próprios pais de alunos. Nesses dias sem provisão de água, dois alunos eram escalados para transportar água de 

uma outra nascente que ficava numa propriedade particular a cerca de 300 metros da escola. 

A hora do recreio era o momento que as crianças gostavam muito, pois era hora de aproveitar o tempo para brincar de 

pega-pega, esconde-esconde, pular corda, amarelinha e inocentes brincadeiras de roda.  Quando a professora chamava, 

todos retornavam rapidamente para a sala de aula. Enquanto isso duas meninas se revezavam a cada dia na lavagem dos 

pratos, colheres, canecas e panelas que haviam sido utilizados para alimentação. No período em que não estavam em 

sala de aula, as crianças participavam ativamente nos trabalhos familiares: as meninas ajudando nas tarefas da casa e os 

meninos nas atividades agrícolas e pecuárias. Acostumados desde cedo com esse ritmo, não consideravam essas 

dificuldades da escola como algo penoso. Eram aplicados nos estudos e muito prestativos. Os mais velhos, da 3ª e 4ª 

séries, ajudavam os alunos iniciantes nas leituras e tabuadas. A figura do professor era muito respeitada. Ao receberem o 

inspetor ou outra autoridade que visitasse a escola, as crianças ficavam em pé em sinal de respeito. Junto à escola havia 

uma capela, onde os moradores participavam das missas e no mês de junho era celebrado a festa em louvor à Santo 

Antonio, santo padroeiro do bairro. 

As escolas rurais cessaram suas atividades em 2003 conforme determinou a Resolução nº 3.622 emitida pela Secretaria 

Estadual de Educação. Desde então, os alunos residentes no interior do município passaram a freqüentar as aulas em 

estabelecimentos urbanos e para isso, até hoje utilizam o transporte escolar, que faz parte das políticas educacionais dos 

governos federal, estadual e municipal. Estes fatos são parte da História do Município de São José da Boa Vista, como 

também parte da história de cada indivíduo integrante deste contexto. Investigando memórias individuais ou coletivas, 

bem como documentos que comprovam a veracidade dos fatos, construímos o conhecimento histórico dentro de um 

determinado período e lugar. 
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