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Resumo de Dissertação de Mestrado
Esta pesquisa resulta de uma investigação sobre o processo de escolarização primária em
Campo Mourão-PR, a partir da história do “Grupo Escolar Marechal Rondon”. O recorte
temporal da pesquisa corresponde ao período de 1947, ano que marca o início do
funcionamento desta instituição ainda como Escola Isolada, a 1971, momento em que os
grupos escolares foram extintos por força da legislação nacional. Nossa problemática
consiste em compreender o que representou o Grupo Escolar Marechal Rondon para a
cidade de Campo Mourão no processo de consolidação do município. Para tanto,
delineamos o objetivo geral no sentido de realizar a reconstrução histórica da instituição
escolar em estudo. Elegemos como metodologia a pesquisa bibliográfica, documental e
qualitativa. Bibliográfica, por nos remetermos à historiografia já produzida sobre o
assunto. Documental, por nos debruçarmos sobre as fontes primárias referentes ao grupo
escolar disponíveis na própria instituição escolar e nos acervos do município. Qualitativa,
por desenvolvermos entrevistas com ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários da
instituição pesquisada. O Grupo Escolar Marechal Rondon representou para a cidade de
Campo Mourão uma oportunidade maior de acesso à educação formal por parte dos
habitantes da cidade. Não resolveu os problemas referentes ao grande índice de
analfabetismo da população, dada a sua capacidade de demanda e sua localização central
na cidade, que tinha na zona rural a concentração da maior parte da população. Contudo,
imprimiu uma forma sistematizada de escolarização, devido ao modelo de escola graduada
do qual derivava. Por seus bancos, passaram muitos estudantes que, mais tarde,
constituíram-se na classe dirigente do município e nos profissionais de diversos setores da
economia e contribuíram para o desenvolvimento da cidade.
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