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RESUMO 

 
 
Este trabalho tem como tema o estudo das instituições educativas, especificamente 

o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa na cidade de Londrina-

Paraná. Tem como objetivo verificar a constituição da instituição escolar naquele 

bairro, Parigot de Souza III, compreendendo as dificuldades de instalação da mesma 

e também conhecer alguns dos atores que participaram desse momento. Para isso, 

fizemos uma retomada histórica da cidade de Londrina, desde os primeiros povos a 

chegarem por aqui, como se iniciou o bairro Parigot de Souza III, onde se encontra o 

Colégio foco deste trabalho. Juntamente com a formação da cidade, abordamos a 

história das instituições educativas para compreendermos a importância de uma 

instituição educativa para atender à sociedade que se formava na cidade de 

Londrina. Em um segundo momento, realizamos entrevistas semiestruturadas, com 

algumas pessoas que fizeram parte do início dessa formação, são eles: o presidente 

da Associação de Moradores, a primeira diretora do Colégio Estadual Professora 

Adélia Dionísia Barbosa, antes mesmo de ter a mudança do Colégio para o prédio 

novo, uma funcionária dos serviços gerais que está desde o início até os dias de 

hoje trabalhando na escola e também de uma aluna que fez parte da primeira turma 

da instituição escolar. Procuramos enfatizar os diferentes olhares para essa 

constituição no intuito de perceber como se deu o desenvolvimento do Colégio 

Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, nos anos de 1989 a 2010. Utilizamos 

também documentos que foram disponibilizados pela direção do Colégio para 

contrapormos e/ou confirmarmos algumas das informações dadas pelos 

entrevistados por meio do resgate de suas lembranças do momento que 

vivenciaram.  

 
Palavras-chave: História da Educação. Histórias das Instituições Educativas. 

Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa. Londrina/PR. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem como tema o estudo das instituições educativas, 

especificamente o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa na cidade 

de Londrina-Paraná. Esse tema está relacionado a uma parte da minha vida, pois, 

desde pequena, estive sempre ligada às instituições escolares, devido ao fato de 

meus pais trabalharem em escola e faculdade, sendo assim, sempre me 

incentivaram aos estudos. Além disso, cursei os anos finais do Ensino Médio na 

referida instituição, no período noturno, tendo em vista que, precisava trabalhar em 

turno contrário. 

 Assim, já na universidade, preocupada com Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), procurava uma temática para o meu trabalho, como sempre gostei da 

disciplina de História, decidi ir para o campo da História da Educação com o objetivo 

de entender como se davam os processos educacionais que tanto presenciei na 

infância.  

As aulas de História da Educação, no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, despertaram-me o interesse de falar sobre as instituições 

escolares, a importância delas para a sociedade e também de pessoas que por elas 

passaram e deixaram um legado na sociedade. Foi a partir de então, que pensei em 

pesquisar sobre a história de alguma das antigas instituições escolares de Londrina, 

porém, ainda faltava algo, foi então que, em uma conversa familiar, discutindo sobre 

esse assunto, surgiu a ideia de conhecer um pouco mais sobre a instituição escolar 

na qual estudei. Além disso, foi o primeiro Colégio Estadual do bairro Parigot de 

Souza III, fazendo, assim, um recorte para pesquisar dos anos de 1989, ano que a 

escola surgiu até o ano de 2010. 

Para isso, optamos em fazer entrevistas semiestruturada1 com diferentes 

atores que fizeram parte da constituição da instituição escolar e que poderiam fazer 

uma retomada em suas memórias e contar um pouco da história do Colégio 

Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, procuramos enfatizar os diferentes 

olhares para esse momento de formação. Escolhi para essas entrevistas, o 

presidente da Associação de Moradores do Parigot de Souza III, a primeira diretora 

                                                
1
 Entrevista semiestruturada, se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

regidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. (Lüdke e André, 1986). 
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do Colégio Adélia, uma funcionária que está desde o início da instituição, quando 

esta se mudou para o edifício novo, e também uma estudante que fez parte da 

primeira turma da instituição escolar. Utilizamos também documentos existentes na 

instituição educativa para contrapor e/ou confirmar algumas das informações dadas 

pelos entrevistados e para enriquecer ainda mais este trabalho. Realizou-se também 

levantamento bibliográfico para contextualizar a cidade de Londrina, com foco na 

zona norte da cidade, especificamente no bairro Parigot de Souza III e a história das 

instituições escolares. 

As entrevistas foram feitas por meio de uma câmera digital, todas elas nas 

residências dos entrevistados, que ajudaram a entender como se constituiu o 

Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, sob os seus olhares, assim 

como as dificuldades encontradas e lembranças de fatos que marcaram suas vidas. 

Todas as entrevistas aconteceram com perguntas previamente estruturadas, mas 

outras foram formuladas no decorrer das falas dos entrevistados. 

O procedimento utilizado para coleta de dados dentro da instituição foi a 

leitura dos documentos disponibilizados, dos livros históricos e das cópias de 

reportagens de jornais da época que retrataram sobre o início do Colégio, as lutas 

que houve para trazer esta instituição escolar para o bairro Parigot de Souza III. 

Além disso, foram analisadas fotos, documentos da professora Adélia Dionísia 

Barbosa, caderno de anotações diárias, entre outros documentos presentes na 

escola. 

A problemática central deste trabalho foi entender como se constituiu 

institucionalmente o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, sob 

olhares de alguns atores que presenciaram esse momento. Tendo como objetivo 

específico verificar a necessidade de uma instituição escolar naquele bairro, assim 

como compreender as dificuldades que houve para a instalação dela e conhecer os 

atores que participaram daquele momento. 

Sendo assim, dividimos o trabalho em dois capítulos. No primeiro capítulo, “A 

Constituição da Cidade de Londrina”, fizemos uma breve retomada histórica da 

constituição da cidade de Londrina e também da história das instituições educativas 

para entender como surgiram as instituições escolares em Londrina e também o 

surgimento do bairro Parigot de Souza III. 

No segundo capítulo abordamos acerca do Colégio Estadual Professora 

Adélia Dionísia Barbosa em diferentes olhares (1989 – 2010), trazendo as análises 
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das entrevistas além das fontes levantadas nos documentos constantes e 

disponibilizados pelo Colégio. 

Nas considerações finais, procuramos responder às questões que foram 

elencadas no inicio deste trabalho, oferecendo a possibilidade de (re) escrever a 

história desse colégio com outras memórias ou realizada por outros tipos de 

abordagens. 
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2. A CONSTITUIÇÃO DA CIDADE DE LONDRINA 

 

O presente capítulo tem como principal objetivo apresentar a constituição da 

cidade de Londrina de maneira geral, e também a história das instituições 

educativas, para situar o aparecimento da instituição de ensino Professora Adélia 

Dionísia Barbosa na cidade. Para tanto utilizaremos autores que abordam a temática 

da constituição da cidade de Londrina (BEIDACK, 2001; CERNEV, 1995; 

HOFFMANN, 2009) e autores que tratam de Instituições educativas (MAGALHÃES, 

1999; FARIA FILHO, 1998; GATTI JUNIOR e OLIVEIRA, 2002). 

Faria Filho (1998) aponta que dentre os diversos temas que têm 

crescentemente conquistado a atenção de inúmeros cientistas e profissionais das 

mais diversas áreas, dentre eles os investigadores da área da educação2, a cidade 

tem sido um tema bastante privilegiado. O enfoque pode variar bastante: sendo seus 

problemas sociais, os projetos políticos, sociais, coletivos ou pessoais nela 

organizados e vivenciados; sejam enfatizando seus lugares abertos ou secretos, 

seus monumentos, sua história e/ou sua cultura. Nas palavras de Pinto (2012, p.1): 

 

A identidade nacional não se constitui de um só golpe, em um passe 
de mágica como às vezes fazem parecer leituras da história que 
partem da ideia de que a nação prescinde a região. Ou em termos, 
leituras da história onde o regional ocupa o espaço nacional como se 
a região fosse a nação. Esta leitura, ainda hoje recorrente, não é 
inocente, neutra e descompromissada; ao contrário, ela é herdeira do 
processo que estabeleceu as bases para a nacionalidade, 
sinalizando para as regularidades e permanências de um discurso 
implicado no modelo determinado de nação e de Estado que se 
consolidou no Brasil. A constituição da nação deu-se, de fato, a partir 
da hegemonia de uma região que se fez centro e que, foi desde 
então, pensada como Brasil, deixando subsumidas as 
particularidades, tensões e contradições desse processo nos 
recantos do país que não foram caracterizados como pertencentes a 
este espaço. 

 

                                                
2 Ver NUNES, Clarice. A escola redescobre a cidade: reinterpretação da modernidade 
pedagógica na cidade do Rio de Janeiro (1910/1935). Rio de Janeiro:, 1993. Tese (Concurso para 
professora Titular) – ESE da Universidade Federal Fluminense. E VEIGA, Cynthia Greive. Cidadania 
e educação na trama da cidade: a construção de Belo Horizonte em fins do século XIX. 
Campinas, 1994. 498p. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Unicamp 
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Enfocamos espacialmente a cidade de Londrina por entender que a expansão 

da escolarização representa, ao menos em partes, o quanto a cidade foi se fazendo 

nação e a população foi se constituindo. Nas palavras de Faria Filho (1998): 

 

A construção da escola e de sua cultura estará, então, intimamente 
ligada à construção física e simbólica da cidade. É impossível, pois, 
pensar o processo de escolarização de saberes ou de 
conhecimentos na escola pública daquele momento se não se levar 
em conta a inserção da escola no mundo urbano e a contribuição 
que dela se esperava na transformação de seus habitantes, 
notadamente das famílias pobres. 

 

De acordo com Hoffmann e Piveta (2009, p.20-21), na região onde hoje se 

localiza a cidade de Londrina havia terras de grande fertilidade, o que chamou a 

atenção da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), que se localizava em 

São Paulo. A Companhia comprou uma grande quantidade de terras no norte 

paranaense, a cidade ainda não estava desmatada, portanto ela iria ser construída 

em meio à mata. Em 1929 iniciou a fase das obras, com a missão de lotear e povoar 

essa região, com a parte financeira e um programa de colonização feito pela CTNP. 

Foi facilitada aos colonos que não eram tão providos financeiramente a 

compra de seus lotes, com uma forma de pagamento facilitada. Depositando 

confiança naqueles que estavam adquirindo terras, Arthur Thomas, que era o 

responsável pela companhia, com todos os seus poderes, praticou juros baixos e 

nunca executou o devedor que estava em atraso (MACARINI apud HOFFMANN; 

PIVETA, 2009 p.21). 

Segundo as mesmas autoras, os primeiros pioneiros a chegarem aqui vieram 

da cidade de Ourinhos no Estado de São Paulo, no dia 20 de agosto de 1929. Nesse 

primeiro grupo vieram pouco mais de dez pessoas, que iniciariam as obras, 

derrubando matas, abrindo espaços e começando as plantações neste solo fértil. 

Nesta região havia muitas minas d’água, surgindo o primeiro nome deste 

povoado: Patrimônio Três Bocas, um distrito de Jataizinho. Após isso, foram 

chegando novas caravanas. 

Conforme Macarini apud Hoffmann e Piveta (2009, p.22), o corretor de terras 

Hikoma Udihara divulgou a qualidade do solo desta região, convencendo os 

japoneses a virem para investir nestas terras tão produtivas do norte pioneiro, ele 

não era a favor dos que pensavam em fazer suas vidas aqui no Brasil e depois voltar 

para seu país de origem. 
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O corretor Hikoma Udihara trouxe grande número de japoneses de 
Cambará para Londrina. Lendo os escritos sobre a história de 
colonização vê-se que ele não era apenas um corretor, mas um 
profeta para os patrícios. Porque lhes demonstrava que este era um 
lugar onde eles poderiam, finalmente, dedicar-se a construir o próprio 
futuro. Não compartilhava das intenções daqueles que esperavam 
ganhar dinheiro e voltar para o Japão (MACARINI apud HOFFMANN 
e PIVETA, 2009, p. 22).  

  

Foi a partir de 1932, que o Patrimônio Três Bocas, passou a ser chamada de 

Londrina, ou “Pequena Londres”, como chamavam os ingleses que aqui vieram na 

década de 1920, para também, participarem da colonização do norte do Paraná, o 

primeiro município fundado pela CTNP homenageou a cidade de Londres dois anos 

após a mudança de nome do patrimônio Três Bocas para Londrina, a nova cidade 

teve a emancipação da cidade de Jataizinho (HOFFMANN; PIVETA, 2009, p. 33). 

Ainda nas palavras das autoras acima citadas (2009, p. 40), esta região era 

muito atrativa não somente aos japoneses, mas também para espanhóis, italianos, 

alemães, poloneses, entre outros, calculava-se que havia mais de trinta etnias nesta 

região, percebiam-se culturas e hábitos diferentes. Diante dessa diversidade étnica 

havia uma dificuldade em lidar com os povos, já que a comunicação era falha, tendo 

em vista que não falavam as mesmas línguas, mas, apesar dessas diferenças, eles 

tinham um pensamento em comum, construir escolas para a educação dos seus 

filhos. Assim, algumas etnias elegeram como prioridade construir escolas para 

cuidar da educação de suas crianças. 

Com a necessidade de escolas para os filhos dos que aqui se encontravam, o 

grupo escolar veio como uma representação de uma nova forma escolar, o qual 

implicava construções de novos espaços onde dessem certa visibilidade aos novos 

signos políticos, culturais e aos novos tempos que se iniciavam aqui em Londrina, 

por isso a construção dos grupos escolares significou, também, a estruturação de 

um espaço específico, adaptado a uma função especifica, que era de ensinar os 

conteúdos escolares. 

De acordo com Faria Filho (2011) “assim como a cidade, o grupo escolar se 

impõe como cenário e cena, estrutura e linguagem de uma cultura escolar que se 

quer afastada da "casa" e separada da "rua"”. 

A grande inovação estava na hipótese de se construírem espaços próprios 

para a educação: os grupos escolares. Esses espaços eram construídos para serem 

vistos, admirados, reverenciados, sendo eles tidos como modelares, estabelecendo 
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hábitos, atitudes e sensibilidades. A escola deveria, também, socializar os 

conhecimentos necessários para incluir as crianças no “mundo urbano, nas relações 

mercantilizadas e na República”. 

Segundo Cernev (1995), na cidade de Londrina foram os alemães que 

fundaram a primeira escola em perímetro rural, inaugurada em 26 de julho de 1931, 

funcionando a escola alemã até 25 de maio de 1940. Em 03 de julho de 1945, foi 

transferida e se transformou na atual Escola Padre Anchieta, a primeira escola 

municipal. 

Hoffmann e Piveta (2009, p. 40), mencionam que foram os japoneses que 

construíram a primeira escola no perímetro urbano. A sede da Associação de 

Japoneses foi inaugurada dia 18 de junho de 1933 e a escola em primeiro de julho, a 

qual estava designada para ensinar os filhos de imigrantes, sendo mantida pela 

Associação de Japoneses, que tinha como função unir a comunidade recém-

chegada à região. Durante o decorrer dos anos, outros pequenos grupos escolares 

foram surgindo neste município, mas já se pensava na necessidade de construir 

grandes colégios, pois, de acordo com Cernev (1995, p.116), as crianças tinham que 

se deslocar de localidades muito distantes para chegar às escolas. 

  

[...] o aparato escolar rural “moderno” surgiu nos anos 30, no interior 
do quadro da expansão pioneira. Mas isto não significa que 
inexistissem atividades escolares restritas aos domínios domésticos. 
Por meio de depoimentos, nota-se que, à medida em que a 
reocupação adentrava nos sertões, os grupos sociais 
experimentavam a ausência de escolas, fazendo-as emergir no 
interior de suas casas. Os professores de primeiras letras 
desenvolviam uma espécie de alfabetização, considerada mínima. 
(CAPELO apud FARIA, 2010, p. 52). 

 

No decorrer da história dos grupos escolares, eram os órgãos de ensino que 

organizavam os programas das disciplinas da escola primária, a qual era 

caracterizada pelos esforços dessa modalidade de ensino, com distribuição do 

conhecimento escolar nos quatro anos de formação elementar, onde inculcavam os 

valores patrióticos nas mentes das crianças. Esse processo de inculcação 

“supostamente garantiria a construção de uma nação civilizada”, como mencionam 

Stephanou e Bastos (2005, p.75). 

Entre os anos de 1935 e 1936, foi edificado no distrito da Warta a Casa 

Escolar de Warta, na qual havia uma sala ampla, biblioteca e um espaço para que 
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fosse acomodado o professor e sua família, no entanto, não era tido somente como 

um espaço escolar, mas ocorria ali, também, celebração de missas, que até o 

momento, só aconteciam na casa dos moradores. 

No entanto, devido às diferentes culturas que ali estavam, cada uma delas 

conversava em sua língua materna, dificultando assim, a socialização dos 

moradores ali presentes. Essas etnias já moravam em outros locais do Brasil, assim 

aprenderam a falar o português e por conta disso era exigido que no espaço escolar 

fosse falado tão somente o português, as línguas originárias eram faladas fora do 

ambiente escolar (FARIA, 2010, p. 54). 

A cidade de Londrina estava crescendo a cada dia e era necessário que 

houvesse um grupo escolar que atendesse às necessidades da comunidade, para 

isso a CTNP cobrava do governo do Paraná que solucionasse o problema de 

educação pública. Por essas cobranças da Companhia de Terras e também da 

imprensa da época que estava pressionando o Governo para que fosse atendida à 

demanda de criar um grupo escolar para atender à necessidade que existia, o 

Governo Estadual, na década de 1940, trouxe para a cidade duas instituições 

públicas de ensino, o Grupo Escolar Hugo Simas, assim como o Ginásio Estadual de 

Londrina que integrava o ensino primário e também o curso ginasial. 

 

 ‘Um modo de vida total’! É disso que precisou e ainda necessita 
qualquer modelo societário para se materializar e se sustentar, e foi o 
que ocorreu em Londrina no pós-1930. Com essa incumbência, de 
dar coerência e sustentabilidade, bem como transmitir 
conhecimentos historicamente acumulados, a instituição escolar foi 
idealizada. Em especial por ser a primeira obra pública e espaço de 
formação humana, o Grupo Escolar “Hugo Simas” vinha cumprir a 
meta de conceber mentalidades atreladas ao novo modo de vida 
londrinense (FARIA 2010, p. 67-68). 

 

Assim, o Grupo Escolar Hugo Simas, impressionou com a modernidade de 

sua estrutura para a época. Além das dependências do Grupo, outros locais da 

cidade eram usados para atender à crescente demanda, visto que conseguir um 

único prédio para cumprir tal propósito era custoso. 

 Diante do exposto, percebemos a grande importância que tiveram as 

instituições escolares na cidade de Londrina e verificamos com que agilidade crescia 

a cidade, pois muitos procuravam terras férteis para poderem trabalhar, em especial 

com a plantação de café, que era muito forte nessa região. 
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Segundo Beidack (2011) os terrenos que ficavam ao sul da cidade, eram os 

lotes de maior valor, as pessoas que possuíam um rendimento econômico maior 

eram os que adquiriam esses lotes. Já ao norte de Londrina, os terrenos tinham um 

valor menor, pois se localizavam próximos à rodovia, assim, eram propostos aos 

habitantes que tinham um menor poder aquisitivo. 

Com o rápido aumento populacional, Londrina teve que contar com o poder 

público, que ofertasse moradias por meio de conjuntos habitacionais a estes que 

aqui chegavam. 

 
 [...] a política habitacional comandada pelo poder público local teve 
inicio efetivo a partir de 1970, marcada pela atuação da Companhia 
de Habitação de Londrina (COHAB-LD), criada em meados dos anos 
de 1960. Á medida que ampliava a demanda por habitação ocorria 
um crescimento da malha urbana verificada em todas as direções da 
cidade, principalmente em sentido norte da mesma. Esse 
direcionamento se deu como estratégia do poder público local em 
localizar os conjuntos habitacionais naquela área, distante do centro 
da cidade e com grandes áreas vazias entre os conjuntos e a então 
malha urbana (FRESCA apud BEIDACK, 2011, p.6). 

 

 Focaremos nosso olhar a partir deste momento para a região norte de 

Londrina e para o Conjunto Habitacional Parigot de Souza. Em 1965, foi criada a 

Companhia de Habitação de Londrina (COHAB LD), tentando seguir a tendência 

nacional e integrar a cidade ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SFHU), 

que facilitava a construção e também a aquisição da casa própria, em especial, para 

as famílias com baixo poder aquisitivo. 

A COHAB-LD utilizava-se de recursos vindos do Banco Nacional de 

Habitação (BNH). Foram entregues à população londrinense 30 conjuntos 

habitacionais, 11 desses localizavam-se na região norte de Londrina, onde deu início 

a construção de grandes núcleos de habitação, sendo eles: Conjunto Parigot de 

Souza I e II, João Paz, Semiramis, Aquiles Stenghel e Vivi Xavier, os quais 

necessitavam de uma implantação de infraestrutura pelo poder público. 

Cabe ressaltar aqui que, segundo Beidack (2011), a zona norte de Londrina 

era considerada todo o território que ficava ao norte da BR-369, em quase toda sua 

extensão de leste a oeste, deu-se essa divisão por conta de que até a década de 

1970 havia poucos habitantes. Existiam grandes dificuldades de integração da zona 

norte de Londrina com o restante da cidade, assim retiraram a via férrea que ficava 

no centro da cidade, além de construções de grandes obras como o Estádio do 
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Café, Terminal Rodoviário, Avenida dez de dezembro, entre outros, que facilitaram o 

acesso dos nortistas londrinenses ao restante da cidade. Os meios de comunicação 

da cidade e também uma boa parte da população denominaram essa área como 

“Cinco conjuntos” ou ainda como “Cincão”, no entanto, vale lembrar que os bairros 

que formam a zona norte nunca foram cinco, porém os cinco primeiros bairros a 

serem construídos foram: Ruy Virmond Carnacialli, Milton Gavetti, Parigot de Souza I 

e II, João Paz, e Semiramis B. Braga, mas a expressão surgiu após outros bairros já 

terem sido construídos. 

Com a demanda populacional que a cidade de Londrina estava enfrentando, 

em 1977, deu-se inicio a construção do Conjunto Habitacional Parigot de Souza I e 

II, construindo 1170 casas, esperava-se uma demanda de aproximadamente 3.510 

pessoas. Tal conjunto recebeu este nome, como homenagem ao Engenheiro Pedro 

Viriato Parigot de Souza, um renomado professor da Universidade Federal do 

Paraná que teve diversos cargos públicos no Paraná, dentre eles a presidente da 

Copel (Companhia Paranaense de Energia) e também Governador do Estado do 

Paraná no período de 1971 ao inicio do ano de 1973, ausentou-se para tratamento 

de saúde, vindo a falecer em 11 de junho de 1973 (COHAB-LD, 2011).  

Ainda, segundo o site da COHAB-LD (Companhia de Habitação de 

Londrina),em 1986, o BNH foi extinto e a Caixa Econômica Federal assumiu as suas 

funções. Os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida do ponto de vista 

econômico, por conta da recessão econômica, assim começou uma baixa na 

habitação e aumento no valor das prestações das habitações. Ainda assim, a 

COHAB-LD não desistiu e seguiu em seus empreendimentos, fazendo surgir novos 

conjuntos como: Nubar Boghossian, José Belinati, Hilda Mandarino, destacando aqui 

o Conjunto Habitacional Parigot de Souza III, acrescendo 260 novas moradias. 

Nas décadas de 1990 a 2000, a cidade crescia ainda mais, a região central, 

crescia também na verticalidade e os conjuntos habitacionais foram se ampliando 

para o transbordo da malha urbana, com uma concentração maior na região norte. 

Assim, essas localidades estavam precisando de infraestrutura como, por exemplo, 

escolas, igrejas, postos de saúde, entre outros. Após essa breve explanação da 

constituição da cidade de Londrina, trataremos das instituições educativas, em 

especial o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa. 
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2.1. Instituições Educativas 

 

Pretendemos discorrer, brevemente, acerca das instituições educativas e 

suas constituições na cidade de Londrina, no período de 1989 até 2010. Adotamos 

esse recorte temporal, pois o período é de suma importância para a compreensão 

deste trabalho de conclusão de curso, por se tratar do período em que surgia o 

bairro Parigot de Souza III e os moradores se mobilizavam para que o Colégio fosse 

ali instalado, tendo em vista a demanda de moradores que ali crescia, e finalizamos 

com o ano de 2010, com relatos de pessoas que até hoje, algumas delas, estão 

atuantes nesta instituição, além de documentações com esta data. 

O conceito de instituição tem sua origem no latim, institutio, onis. Essa palavra 

tem diversos significados que podemos apresentar em quatro definições: “1. 

Disposição; plano; arranjo. 2. Instrução; ensino; educação. 3. Criação; formação. 4. 

Método; sistema; escola seita; doutrina” (TORRINHA apud SAVIANI, 2005, p. 28). 

Por isso, entendemos que a criação de instituições, dentre elas as instituições 

escolares, foi feita porque houve necessidade de atender a uma demanda da 

sociedade. Portanto as instituições são criadas para permanecerem em nossa 

sociedade e buscam atender a alguma necessidade humana, isso quer dizer que 

elas não se estabelecem como algo pronto, mas sempre buscarão uma das ações 

que eram propostas na sua constituição. 

Assim, para Saviani (2005, p. 28) as instituições: 

 

Constituem-se, pois, como um sistema de práticas com seus agentes 
e com os meios e instrumentos por eles operados tendo em vista as 
finalidades por elas perseguidas. 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. 

 

Segundo Fernandes e Magalhães (1999), estão contidos no conhecimento 

historiográfico no campo da História da Educação uma abordagem das metodologias 

de formação, assim como o progresso das instituições escolares, método este, que 

permita a construção de um processo histórico que confira uma identidade às 

instituições educativas. 
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É uma abordagem que o pesquisador fará, por meio de informações que são 

coletadas por diferentes modos, sejam eles: orais, arquivos, museus, fonte primária 

e/ou secundárias, informações que devem ser bem interpretadas, para que haja um 

esclarecimento do que se é buscado, neste caso, a história das instituições 

educativas. 

 

A história das instituições educativas investiga o que se passa no 
interior da escola pela ‘apreensão daqueles que conferem identidade 
à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe confere um sentido 
único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte, mesmo que 
ela tenha se transformado no decorrer dos tempos’ (GATTI JUNIOR 
apud WERLE, BRITTO; COLAU, 2007, p.148). 

 

Werle, Britto e Colau (2007, p. 157), mencionam que “os relatos que 

constituem a História da Instituição Escolar são uma forma de expressar operações 

sobre os lugares”. Assim, consideramos importantes os relatos de pessoas que 

fizeram parte dessa sociedade, reivindicando por melhorias nesses bairros que iam 

sendo constituídos. Dessa forma, veremos adiante os diferentes olhares das 

pessoas que participaram dessas reivindicações. 

O contar sobre a história das instituições educativas, nessa perspectiva, não 

quer dizer que está agindo como uma aversão ou preenchimento das lacunas que 

foram deixadas abertas por métodos tradicionais, mas ela vai complementar, 

reorganizando os relatos que são feitos sobre as instituições, ou seja, vai dando 

corpo ao trabalho que se está fazendo, dando uma identidade histórica para as 

instituições escolares. 

Para tanto, é preciso que se construa e reconstrua representações simbólicas 

que decorreram e que marcaram a identidade desses estabelecimentos educativos. 

Sendo assim, faz-se necessário que as informações que são coletadas sejam 

cruzadas, tendo em vista, que as informações são diversas. 

 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição 
educativa é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é 
o sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de 
evolução de uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar 
e (re) escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 
conferindo um sentido histórico (MAGALHÃES, 1999, p. 64). 
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Assim, ainda segundo o mesmo autor, percebemos a importância de se 

trabalhar com a identidade da instituição escolar, pois cada uma dessas instituições 

educativas tem a sua identidade, a sua história, tendo o seu marco simbólico, a sua 

importância para a sociedade em que está inserida. 

É na relação das instituições escolares com a comunidade que está à sua 

volta que irá proporcionar uma valorização das pessoas e também da natureza, que 

por meio de uma “dialética relacional de convergência / divergência / convergência” 

(Fernandes e Magalhães, 1999, p.65), conversando entre si, dando benefícios em 

sua representação na relação educativa enquanto sua totalidade. 

Nas palavras de Fernandes e Magalhães (1999), é por meio de uma análise 

entre a memória e o arquivo que, sincronizados, se vai dando identidade para a 

Instituição Escolar, por isso, não basta ficar somente nos conhecimentos sobre as 

normas e os princípios que orientam a instituição educativa, é preciso retomar a 

memória dessa instituição. 

 

Memórias são lembranças e, como tais, dependem das condições físicas e 
clínicas dos depoentes, bem como das circunstâncias em que são dadas. 
Sendo que a memória é sempre dinâmica, muda e evolui de época para 
época, é prudente que seu uso seja relativizado, posto que o objeto de 
análise, no caso, não é a narrativa objetivamente falando nem sua relação 
contextual, mas a interpretação do que ficou (ou não) registrado na cabeça 
das pessoas (MEIHY, 1996, p. 65). 

 

A memória se faz presente nos estudos das histórias das instituições 

educativas, fazendo assim uma contraposição com outras memórias que dizem a 

respeito dessas instituições, memórias essas que estão compostas por relatos e 

representações, simbólicas ou materiais. 

As documentações que estão em arquivos são um dos fatores principais para 

vir de contraponto com a memória, no entanto, em muitos casos, essas 

documentações não são encontradas, ou existem poucos documentos, o que 

dificulta o processo de pesquisa. Assim, para um passado que não está tão distante, 

a memória oral torna-se um instrumento de informação muito importante e 

privilegiada, desde que seja feita com uma metodologia bem estudada. 

Entendemos que a memória, seja ela pessoal ou coletiva, é uma das 

metodologias que auxiliam a contar as histórias das instituições educativas. A 

memória não é uma simples coleta de informações, cabe ao pesquisador organizar 

todas essas informações e explicá-las em suas ordens. Assim, as entrevistas 
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semiestruturadas, irão promover o entendimento de alguns aspectos que não 

ficaram tão claros e/ou, em muitas vezes, são neutralizadas em versões oficiais. 

 

Nada na vida de uma instituição escolar acontece, ou aconteceu por 
acaso, assim o que se perdeu ou transformou, como o que 
permanece. A memória de uma instituição é, não raro, um somatório 
de memórias e olhares individuais ou grupais. É neste vai-vém entre 
a memória e o arquivo que o historiador constrói uma hermenêutica e 
um sentido para seu trabalho. Um sentido para a história das 
instituições educativas (MAGALHÃES, 1999, p. 71). 

  

De acordo com Gatti Jr e Oliveira (2002), os pesquisadores que estão 

surgindo para (re) construir a história das instituições educativas seguem as 

explicações que a eles são relatadas, essas informações darão um sentido histórico 

social, revendo os contextos daquela época e entendendo os resquícios que se 

apresentam até os dias de hoje. 

Por isso, os historiadores vão estudar intimamente o interior dessa instituição 

escolar que será investigada, tentando trazer à tona os acontecimentos que 

ocorreram e a realidade daquela instituição, buscando os diversos autores desse 

processo. 

 [...] historiar uma instituição educativa, [...], não significa 
laudatoriamente descrevê-la, mas explicá-la e integrá-la em uma 
realidade mais ampla, que é o seu próprio sistema educativo. Nesse 
mesmo sentido, implicá-la no processo de evolução de sua 
comunidade ou região é evidentemente sistematizar e (re) escrever 
seu ciclo de vida em um quadro mais amplo, no qual são inseridas as 
mudanças que ocorrem em âmbito local, sem perder de vista a 
singularidade e as perspectivas maiores (GATTI JR., OLIVEIRA, 
2002, p. 74).  

 

De acordo com a citação acima, verificamos a importância de se estudar não 

somente a instituição escolar em si, precisamos também verificar como foi se 

constituindo o bairro no qual ela está inserida, verificar o seu processo de formação, 

assim como as famílias que ali se encontravam, enfim, a comunidade como um todo. 

Gatti Jr e Oliveira (2002, p. 74) dizem que ao constituir um diálogo entre 

comunidade e a instituição surge a necessidade de um “redimensionamento dos 

planos espaço-temporal”. Isso dá existência e magnitude à História da Instituição, 

resgatando seus diversos atores, sejam eles: diretores, professores, alunos, 

funcionários e integrantes da comunidade, sendo eles sujeitos que fazem parte da 

história, de acordo com os seus atos, os gestos, as vozes pouco ouvidas ou 
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silenciadas, e que são esquecidas, deixando assim lacunas na construção da 

história da instituição educativa. 

Entendemos que as comunidades precisam dessas instituições ao seu redor 

e, nessa comunidade, podemos encontrar atores que, muitas vezes, não são 

lembrados na constituição da história de determinada instituição, porém entendemos 

o quanto eles podem enriquecer e complementar a história da escola, por terem sido 

participantes diretos e/ou indiretamente, podendo esses autores “esquecidos” serem 

fontes primordiais para a construção do ciclo de vida da instituição escolar. 

Concordamos com Gatti Jr e Oliveira (2002) que a memória ajuda a 

esclarecer as relações de hierarquia e seus valores tanto entre os fatos como entre 

as pessoas, pois tudo o que ocorreu não se perderá, pode ser que permaneça ou se 

transforme. 

Existem vários aparelhos que constituem uma instituição educativa, dentre 

eles destacamos a estrutura da escola, como era a sua arquitetura, a construção do 

prédio, as plantas, que muitas vezes são normatizados pelo Governo, estabelecendo 

a paisagem de uma determinada cultura escolar. 

Os autores Gatti Jr. e Oliveira (2002) mencionam que, com essa perspectiva, 

muitas questões instigantes passam a ser explicadas a partir do momento que se 

toma a instituição educativa como uma entidade orgânica, comunicativa, relacional 

que se constrói numa zona de tensão, marcada por anseios, incertezas, sonhos e 

práticas em busca de um projeto comum. 

E é nessa perspectiva que entenderemos como se constituiu o Colégio 

Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, sob olhares de alguns atores que 

presenciaram aquele momento e, assim, podem nos auxiliar na (re) construção de 

parte da história deste colégio. 
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3. COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA ADÉLIA DIONÍSIA BARBOSA, 

SOB DIFERENTES OLHARES (1989-2010) 

 

Neste capítulo temos como objetivo (re) contar parte da história do Colégio 

Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa. Várias pessoas por essa instituição 

passaram e poderiam nos auxiliar um pouco na retomada acerca dessa história que 

ali vivenciaram e, assim, enriquecer ainda mais o trabalho. Para isso, selecionamos 

algumas pessoas que estavam presente em 1989, quando o Colégio se constituiu 

inconstitucionalmente. 

Concordamos com Borges (1983, p.47) que afirma: 

A história procura especificamente ver as transformações pelas quais 
passaram as sociedades humanas. A transformação é a essência da 
história; quem olhar para trás, na história de sua própria vida, 
compreenderá isso facilmente. Nós mudamos constantemente; isso é 
válido para individuo e também é válido para a sociedade. Nada 
permanece igual e é através do tempo que percebem as mudanças 
[...]. O tempo histórico através do qual se analisam os 
acontecimentos não corresponde ao tempo cronológico que vivemos 
e que é definido pelos relógios e calendários. 

  

Assim, por meio das entrevistas e documentos da instituição, perceberemos 

qual a importância dessas transformações na vida de cada entrevistado e como 

compreendem, quando resgatam parte de sua história e também parte da história da 

Instituição Educativa Adélia Dionísia Barbosa. 

No Projeto Político Pedagógico (PPP, 2010, p. 17-18) da instituição é 

mencionado que esse estabelecimento teve sua criação, assim como a autorização 

para seu funcionamento, por meio da Resolução nº 141 de 18 de janeiro de 1989. 

Sendo publicado no Diário Oficial nº 2.945 em 26 de janeiro de 1989, para fornecer o 

ensino de 5ª à 8ª séries do Ensino de 1º Grau que, a princípio, funcionava no 

período noturno, localizado à Rua Thomaz Pereira Machado, s/nº, no Conjunto 

Habitacional Parigot de Souza II, em um prédio que havia sido cedido pela Prefeitura 

Municipal de Londrina. Tendo como diretora naquele momento a Professora Dirce 

Ferreira Cardoso, possuindo graduação em Educação Artística e com uma pós-

graduação, esteve à frente da instituição por um ano e seis meses. 

Ao entrevistar a primeira diretora do Colégio Adélia Dionísia Barbosa, a Sra. 

Dirce Ferreira, que se encontrava debilitada visualmente, ela relembrou de quando a 

instalação do Colégio estava ainda no antigo endereço e relatou um pouco sobre a 
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estrutura do Colégio: “A estrutura do Colégio Adélia [...] no colégio velho, era um 

colégio de madeira, aí depois teve o novo.”. 

Segundo o que consta no PPP (2010, p.17-18), no ano de 1992, o Colégio 

mudou-se para outro local, onde permanece até os dias atuais, localizado na Rua 

Aurélio Buarque de Holanda, nº 670, no Conjunto Habitacional Parigot de Souza III. 

Contendo 32 (trinta e duas) turmas de 1º grau e 5 (cinco) turmas de 2º grau. Ao 

perguntarmos sobre a estrutura de como era o Colégio novo, a diretora não 

conseguiu nos relatar, talvez, devido à sua idade e ao seu estado de saúde. 

 

 

          Figura 1. Adélia Dionísia Barbosa (1938-1982) 
          Fonte: Secretaria do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 

 

Entendemos ser importante saber quem foi Adélia Dionísia Barbosa, pois se 

trata da identidade do Colégio aqui abordado, e também conhecermos o motivo de 

Adélia ser homenageada. Portanto abordaremos neste momento um pouco de sua 

biografia. Nascida em Londrina em 03 de julho de 1938, sempre foi uma pessoa 

calada, introspectiva, obediente aos pais, sempre doce com as crianças e dava 

atenção às pessoas que precisavam de ajuda. Era neta dos pioneiros desta cidade, 

o Sr. Manoel Barbosa e Rita da Conceição Pereira, oriundos da Serra Negra – São 

Paulo, que por conta do grande golpe do café em 1928, vieram para esta cidade e 

aqui se ativeram, trabalhando da extração da madeira como consta no PPP (2010, 

p.19-20). 

Podemos verificar nesse documento cedido pelo Colégio que a professora 

Adélia sempre foi muito disciplinada, cursou seu primário no Grupo Escolar Hugo 

Simas e o curso ginasial no Colégio Professor Vicente Rijo, aprendeu também o 

corte e costura e prendas do lar, que era uma tradição da época. Quando terminava 
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o curso de Formação Familiar, teve uma doença renal que a deixou abalada por um 

grande período. 

Mais tarde fez Magistério no Instituto de Educação de Londrina, ensinando 

por um tempo na Escola Municipal Marechal Cândido Rondon, sempre com muito 

carinho e atenção aos cuidados com a saúde das crianças e todo o cotidiano 

escolar. A forma como iria ministrar suas aulas era registrava em seu diário, 

conforme visualizado nas documentações existentes no Colégio Estadual Professora 

Adélia Dionísia Barbosa. 

Mas, em suas férias, em uma viagem, em 1982, pelo estado de Mato Grosso, 

ocorreu uma infelicidade e Adélia foi vítima de um acidente vascular grave, sendo 

removida para a cidade de Londrina-PR, no entanto nada poderia ser feito para 

reversão do quadro. O A.V.C (acidente vascular cerebral) atingiu pressão arterial 

altíssima, vindo a falecer em 07 de agosto de 1982, conforme relatado em sua 

certidão de óbito, nos documentos constantes no Colégio. 

Pelo comprometimento e carinho que tinha com os companheiros de trabalho 

e seus alunos, a Inspetora Regional de Ensino, Adi Tamarozzi, e a secretária 

Municipal de Educação indicaram o nome de Adélia Dionísia Barbosa para que 

fosse homenageada na instituição que, no bairro do Parigot de Souza III, surgia. 

É preciso mencionar que não foi tão fácil até a Instituição vir a funcionar em 

sua nova estrutura, houve muitas lutas para que ela tivesse início e, assim, pudesse 

atender às demandas que aquele bairro e bairros vizinhos tinham, como relatou o 

presidente da associação de moradores, Sr. Claudio, em sua entrevista.  

Para entender um pouco melhor essas lutas, entrevistamos o Sr. Claudio Luiz 

dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Parigot de Souza III de 

1989 até 2002, no decorrer de sua entrevista mencionou as batalhas que 

enfrentaram para que o Colégio Adélia Dionísia Barbosa fosse construído naquela 

região. 

O presidente da Associação de Moradores conta que foi morar no bairro no 

fim de 1988, pois, após casar fez inscrição na COHAB-LD (Companhia de Habitação 

de Londrina) e foi contemplado com uma casa ali. Logo notou que diversas coisas 

faltavam, como escolas, comércio, ônibus, posto de saúde, entre outros. 

  
“Ah, eu morei no Parigot, desde o fim de 88, [...] Bom o que aconteceu, foi 
que eu casei em 1986 e morava no Guanabara, mas, tínhamos que pagar 
aluguel, e naquele período nós [...], eu e minha esposa, a Eida, fizemos 
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uma ficha na COHAB, e um ano após a gente ter casado, né, fomos 
contemplados com uma casa no Parigot.” (SANTOS. Claudio L., 2012) 

 

Iniciaram um pequeno comércio na região e, por esse motivo, ficou bem 

conhecido no bairro, além disso, pelas necessidades que o bairro apresentava, ele 

procurou alguns vereadores para que fizessem algo por aquela comunidade que 

estava em crescimento, por isso os próprios moradores indicaram o seu nome para 

a presidência da associação de moradores, uma vez que já lutava por direitos que 

aquela comunidade tinha. 

Assim, montaram uma chapa para a eleição da Associação de Moradores do 

Parigot de Souza III, sendo formado por moradores de diferentes pontos do bairro, 

foi chapa única. Desse modo, iniciou-se a Associação que lutaria pelas 

necessidades de todos ali. Uma luta de todos, não somente dos que estavam na 

Associação, mas de todos os moradores daquele bairro. Sr. Claudio chega a citar 

nomes de uma família, o Sr. Edno e a dona Nilza, que não pertenciam à Associação 

de Moradores, porém, quando precisava juntar os moradores do bairro para uma 

reunião, eles faziam rapidamente, para conseguir reivindicar seus direitos junto às 

organizações competentes. 

Sr. Claudio ao lembrar as dificuldades encontradas naquele momento, diz que 

não era só o Parigot de Souza III que necessitava de escola, mas eles queriam que 

a comunidade fosse contemplada com uma escola naquela região e, por isso, 

transitava muitas vezes na prefeitura, falava com os vereadores. Um dos 

vereadores, o vereador Cheida, mencionou que já havia uma verba destinada para a 

construção de uma escola na região, mas, pelas reivindicações que a Associação já 

havia feito tanto na prefeitura e até mesmo na Câmara Estadual dos Deputados, 

havia grandes possibilidades da escola sair para aquele bairro. 

Assim como o presidente da Associação de moradores, a Dona Maria Galvão, 

moradora do bairro e também funcionária do Colégio Adélia, relatou para nós que 

quando se mudou para o bairro Parigot de Souza III não havia muitas coisas, elas 

foram “surgindo aos poucos”. 

O presidente da associação mencionou que chegaram a ir para Curitiba e que 

lá foram bem recebidos pelo então secretário da educação, o Sr. Elias Abrahão, que 

os recebeu de forma agradável e confirmou a verba para a construção da escola. 

Nos documentos constantes no Colégio, encontramos alguns jornais da 

época mostrando a luta dos moradores para trazer a escola para o bairro. Em um 
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desses jornais, uma notícia, cujo título era: “Moradores do Parigot III exigem escola 

no bairro”3, aborda que a construção da escola destinada àquele bairro estava 

demorando e algo precisava ser feito, então um protesto foi realizado com os 

moradores do bairro, no local onde estava destinada a construção do Colégio, para 

que as pessoas competentes começassem a se mobilizar para que de fato essa 

instituição fosse construída, afinal, de acordo com o texto publicado, a verba para a 

construção do colégio já tinha sido liberada, porém a prefeitura estava demorando 

para iniciar a construção. 

 

 

                Figura 2: Moradores do Parigot 3 exigem escola no bairro. 
                             Fonte: Secretaria do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 

 

O referido texto menciona a indignação da população, pois o Secretário da 

Educação de Londrina, o Sr. Cleber Tófoli, sempre prometia uma data para os 

moradores, mas essa data sempre era adiada. Sendo assim, a última data dada pelo 

Secretário havia vencido um dia antes do protesto realizado. 

A foto abaixo mostra a população que se mobilizou para fazer esse protesto 

no terreno que era destinada para a construção do Colégio Adélia Dionísia Barbosa, 

protestando contra a demora da construção da Escola. Para verificar se as pessoas 

competentes se mobilizassem e fizessem algo o mais rápido possível, pois a 

demanda ia crescendo e a escola era cada vez mais necessária. 

                                                
3
 Vale ressaltar que essa notícia não tem data oficial, tendo em vista que nos documentos cedidos 

pelo Colégio, a notícia está cortada, mostrando tão somente o fato e uma data a mão 16/04/1991, a 

qual acreditamos ser a data de edição do jornal. 
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Figura 3: Protesto dos moradores pela escola em 16/04/1991. 
Fonte: Secretaria do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 

 

Ao indagarmos um pouco mais sobre as lembranças que o presidente da 

Associação de moradores tinha sobre o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia 

Barbosa, percebemos em suas falas o quão dificultoso foi trazer essa instituição 

para o bairro. 

Sr. Claudio Santos relata que essa foi uma das grandes conquistas que 

tiveram, pois era uma grande necessidade daquela comunidade, afinal havia cerca 

de 1.000 crianças em idade escolar, naquele bairro e bairros vizinhos, que 

precisavam urgentemente de uma escola, a mais próxima era uma escola municipal 

que atendia parte da demanda e os que não podiam ali ser atendidos tinham que ser 

deslocados para escolas mais distantes e, em muitos casos, até para o centro da 

cidade. 

Nesse relato, prestado pelo presidente da associação de moradores, 

podemos confirmar na fala da estudante Michelle ao tratar da diferença que o 

Colégio teve em sua vida: 

  

“eu acredito que se não tivesse vindo o Adélia, no primeiro ano, de repente, 
meus pais tinham conseguido até me manter em um colégio do centro 
mesmo, sendo o vale transporte de estudante, mas já no segundo ano, eu 
estaria no sexto ano e minha irmã também entrou no Adélia, então acho que 
ficaria bem difícil essa situação, se o Adélia não tivesse vindo, aí eu não sei 
te dizer se eu tinha conseguido concluir os meus estudos, ou não, né?! 
Então aí eu não posso afirmar, mas seria uma luta bem difícil em casa, 
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acredito que eu teria concluído meus estudos, porque meus pais sempre 
incentivaram, mas, mais difícil ainda a situação em casa.” (TONETO, 
Michelle R., 2012) 

 

Após todas as lutas mencionadas, no início de 1992 o Colégio ficou pronto, 

um colégio que pudesse atender à demanda de que a comunidade precisava, uma 

etapa vencida. Ao falar sobre esse tempo, verifica-se a emoção do presidente da 

associação: 

 “Sinto saudades, pois foi algo que a gente conseguiu, claro que não foi 
sozinho, houve a participação muito grande da comunidade, abaixo 
assinado, e, os outros componentes da chapa da associação de moradores 
e, o colégio está lá e ficará para sempre. Então, eu tenho saudade sim, de 
tudo aquilo que foi feito, né, lá no bairro, naquela ocasião tão difícil de 
trabalho.” (SANTOS. Claudio L., 2012) 

 

O colégio estava pronto e, de acordo com os documentos da escola, ele 

atendia a aproximadamente 1.900 (um mil e novecentos) alunos, distribuídos em 4 

turnos: matutino, intermediário, vespertino e noturno. 

A estudante Michelle contou um pouco sobre como foi estudar em uma escola 

que tinha acabado de ser feita: 

 “O Adélia pra mim, eu nunca tive problema, como aluna, né, [...], o Adélia 
passou por alguns momentos difíceis, como todo colégio passa, com 
problemas, vamos dizer assim, de gangues tudo, mas isso nunca interferiu 
na minha vida, eu como aluna sempre tive bons professores, sempre quis 
estudar muito e tive grandes amigos, tanto que tenho amigos até hoje do 
Adélia, mas o Adélia pra mim, só acrescentou.” (TONETO, Michelle R., 
2012) 

 

 E sobre sua estrutura comentou que: 

“A estrutura era boa, quando eu estudei, ainda mais pro bairro nosso 
né, que era um conjunto muito simples, a estrutura do Adélia, não 
tinha o que reclamar, era um colégio moderno né, e tinha quadra, era 
bem estruturado, algumas turmas de manhã, outras turmas no 
período da tarde e tinha no horário noturno também, então, em 
questão de estrutura é muito boa, tinha a parte assim, não tinha uma 
quadra coberta, mas na época não era moda, na época era, você só 
tinha que ter uma quadra no colégio, e a gente tinha, e tinha uma 
estrutura assim, boa.” (TONETO. Michelle R., 2012) 

 

Dona Maria Galvão, em sua entrevista, menciona também que a escola não 

tinha quadra coberta, que só veio a ter mais para frente, quando começou a ter mais 

melhorias no colégio, “Quando nós entramos ali não, só tinha quadra descoberta, 

não tinha quadra coberta, depois que teve.” Como ela ainda atua no colégio, uma 

coisa que sente saudades é “Do tempo que os alunos eram mais calmos, né. [...] 
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porque a gente já tá mais de idade, né, e não tem mais aquele pique quando era 

mais nova, né.”. 

Ao perguntarmos se havia algo que marcou sua vida ali no Colégio, pudemos 

perceber certa inquietação, pois ela viveu ali momentos bons e ruins, mas, talvez, 

tenha preferido não mencionar na entrevista. No entanto diz que está tranquila, pois 

o Colégio Adélia tem grande importância em sua vida, pois é dali que retira o seu 

sustento, “eu to empregada, né, eu tenho o meu emprego garantido, e a gente é 

grato, é feliz por isso, né.”. 

Sr. Claudio menciona sobre a importância de o Colégio ter vindo para aquele 

bairro, que: 

 “Bom, o primeiro beneficio, foi que os pais e os alunos não 
precisavam mais se deslocar para os bairros mais distantes, né, 
outra coisa é que, a chegada de um colégio no bairro, valoriza, né, o 
bairro num todo, e a questão da educação, sempre, eu acho que ela, 
deve ser tratada como prioridade, né, então, fico imaginando e até 
gostaria de poder encontrar alguém, quantos já passaram pelo 
Colégio Adélia, né, e hoje, com certeza deve estar, em um bom 
trabalho, mas o aprendizado básico ali, deve ter sido fundamental 
para a formação profissional de muitos alunos que por ali passaram. 
Então o beneficio não é só agora, mas continuará pra sempre, a 
cada turma que se forma, a cada degrau que cada aluno consegue 
alcançar, tem um grau importantíssimo, através do Colégio Adélia 
Dionísia Barbosa.” (SANTOS, Claudio L., 2012) 
 
 

Dessa forma, verificamos em seu relato a importância de uma instituição 

escolar, podendo, assim, se expressar sobre as famílias com quem ele se relacionou 

e com quem se mobilizou para um bem melhor de todos.  

Ainda nas palavras do presidente da associação de moradores, ao 

perguntarmos sobre o que achou dessa entrevista com diferentes pessoas que 

participaram do início do Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, ele 

afirma que: 

 “acredito que, aquilo que vai ser publicado sobre essa entrevista, eu 
acho que até futuramente, outras pessoas vão poder entender um 
pouco mais de como foi o Adélia, né, e servir de documento até pro 
próprio Colégio, porque talvez, alguns professores, que lá hoje estão 
talvez, desconheçam como foi o inicio de tudo aquilo lá.” (SANTOS, 
Claudio L., 2012) 

 

Sr. Claudio finaliza sua entrevista agradecendo pela oportunidade de falar e 

parabeniza a todos os diretores e a cada professor. Afirma ainda que, ao olhar para 

trás e relembrar os alunos que por lá passaram sente saudades e alegria ao ver 
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muitos desses alunos ocupando posições importantes na cidade e talvez até no 

Estado do Paraná. 

A primeira diretora, mesmo debilitada, ressalta a importância de contar a 

história de uma instituição, pois lembrar, resgatar suas memórias, é reviver e nesse 

caso, “reviver a história do Adélia”. 

A funcionária dos serviços gerais do Colégio Adélia, Maria Galvão, agradece 

por ter sido entrevistada, “nunca ninguém fez isso comigo”. 

Michelle, aluna da escola desde quando mudou para o prédio novo, traz em 

sua fala algo muito importante sobre o que achou da entrevista e que precisa ser 

mencionado:  

 

 “Ah, gostei, a gente relembra do passado, a entrevista faz isso né, 
faz a gente tentar lembrar coisas da 5ª série (risos), porque já faz 
tanto tempo, tem 20 anos já da 5ª série, então, mas eu gostei, é 
gostoso a gente lembrar, porque hoje a gente tem uma visão assim 
do Adélia, que falam muita coisa e você, as vezes, acaba só 
escutando isso, e você acaba esquecendo de relembrar, e foi uma 
época muito boa, com seus problemas que tinham, mas um colégio 
bom.” (TONETO, Michelle R., (2012) 

 

E acrescenta: 

“quem faz a escola são os alunos, [...] o Adélia não tinha problemas 
porque os alunos respeitavam os professores e obedeciam dentro de 
casa, hoje se o Adélia tem uma outra visão, outras pessoas, não é os 
professores em si, tem até uma parcela de culpa, mas eu falo que é 
os alunos, é os alunos que precisam mudar, precisam respeitar, 
respeitar pai, mãe, amigos, professores, pra tentar mudar, eu acho 
que é isso.”(TONETO, Michelle R., 2012) 

 

De acordo com Meihy (1996, p.65) a memória é dinâmica, muda e evolui de 

época para época. Assim, muitas vezes, nós nos esquecemos dos bons momentos e 

ficamos com o que sempre estamos ouvindo, em sua maioria críticas, mas assim 

como a estudante Michele relatou em sua entrevista, devemos sempre resgatar os 

bons momentos que tivemos e as coisas boas que em determinado momento vieram 

para nossas vidas. 

No transcorrer dessa pesquisa, muitos outros questionamentos foram 

surgindo, para os quais pretendemos buscar soluções em outro momento, verificar 

outras memórias e o que elas têm a dizer. Portanto, devemos sempre fazer 

questionamentos, pois eles movem o mundo, quando pensamos que já sabemos 



 33 

tudo sobre determinado assunto, surgem novas perguntas, outros focos, que fazem 

com que pensemos de modo diferente sobre o assunto. No caso das instituições 

escolares, sempre poderemos contar e recontar a suas histórias, momentos vividos 

e recordações eternizadas nas memórias de seus atores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contar a história de uma instituição escolar requer muito mais que 

reportagens que foram feitas na época, pois elas retratam uma visão. Com esse 

trabalho, pudemos resgatar o histórico da cidade de Londrina e também das 

primeiras escolas que aqui se instalaram, além de outros olhares para se contar 

sobre a história de uma escola. 

Pudemos entender o motivo, de diversas famílias de diferentes regiões do 

país e também do mundo, para se aventurarem em algo novo, tendo que derrubar 

matas para construir a cidade e tudo de que ela necessitava, inclusive colégios que 

pudessem atender aos filhos dos que aqui estavam trabalhando. 

Dessa forma, concordamos com Faria Filho (1998), que a construção de 

instituições escolares e também da cultura estão intrinsecamente ligadas à 

construção física e simbólica da cidade. 

Verificamos que, pela necessidade de escolas em nossa cidade, foram 

surgindo as primeiras escolas na cidade de Londrina, a Escola Alemã no perímetro 

rural e a Escola Japonesa já no perímetro urbano, atendendo às demandas daquela 

época. 

Percebemos o quanto Londrina foi se expandindo, havendo a necessidade de 

novas moradias para aconchegar aos que aqui chegavam, então a COHAB-LD 

(Companhia de Habitação de Londrina) construiu bairros, dentre eles o Parigot de 

Souza III, mas, por não ter escolas por ali para que atendesse à demanda, a 

comunidade se junta para conseguir trazer ao bairro uma escola, para não ter que 

deslocar os seus filhos para bairros distantes e até mesmo para o centro da cidade, 

como ocorria em Londrina no seu início, quando muitas crianças trilhavam longas 

distâncias para estudar. 

Por meio das entrevistas e também de alguns documentos foi contada a 

história de uma instituição que naquele bairro surgiu, sob olhares diferentes, mas 

que foram fundamentais para compreendermos como as pessoas estão conhecendo 

a instituição que, de certo modo, fez parte de suas vidas. 

 Há muito mais o que contar com outras memórias ou até mesmo com 

diferentes abordagens sobre essa instituição, mas ficará para que outros 

pesquisadores possam (re) contar essas histórias e enriquecer as histórias das 



 35 

instituições escolares, neste caso, do Colégio Estadual Professora Adélia Dionisia 

Barbosa. 

Esse trabalho teve grande relevância para minha formação, como a 

valorização das pessoas, que têm muito a contar sobre experiências vivenciadas. 

Cada uma das entrevistas me fez ver com um outro olhar a história do Colégio 

Adélia, verificando que não há um só caminho, uma só visão, mas que houve lutas 

para que esse colégio atendesse àqueles que necessitavam, fossem daquele bairro 

ou de bairros vizinhos. 

É importante conhecer o Colégio, pelo qual de alguma maneira passamos, e 

entender a história de como e por que foi construído ali, quais os objetivos que 

levaram as pessoas a participarem para a constituição do mesmo, saber que teve 

grande relevância para a formação de inúmeras pessoas que hoje podem estar 

realizando alguns sonhos, que só conseguiriam por terem passado por colégios 

onde sua formação foi concluída. 
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ANEXO A 

Carta de Cessão de Direitos Claudio Luiz Dos Santos 
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ANEXO B 

Entrevista com o Presidente da Associação de Moradores do bairro Parigot de 

Souza III 

 

Entrevistado: Claudio Luiz dos Santos 
Data da entrevista: 25/07/2012 
Horário: 19:30 horas. 
Tempo da entrevista: 12 min e 22 seg. 
Obs.: Gravado com câmera digital 
 

E = Entrevistadora 
C = Entrevistado 

 
E: Qual o seu nome? 
 
C: Meu nome é Claudio Luiz dos Santos. 
 
E: Qual a idade do Senhor? 
 
C: Eu tenho 47 anos. 
 
E: Por quanto tempo o senhor morou no Parigot de Souza 3? 
 
C: Ah, eu morei no Parigo, desde o fim de 88, começo de 89, até 2008. 
 
E: Porque o senhor foi morar neste bairro? 
 
C: Bom o que aconteceu, foi que eu casei em 1986 e morava no Guanabara, mas, 
tínhamos que pagar aluguel, e naquele período nós fizemos uma, eu e minha 
esposa, a Eida, fizemos uma ficha na COHAB, e um ano após a gente ter casado, 
né, fomos contemplados com uma casa no Parigo. 
 
E: Como foi viver neste bairro? 

 
C: Olha, foi bom, apesar de que quando cheguei ao bairro, eu praticamente foi uma 

das primeiras famílias a morar naquele bairro. Nesta ocasião eu já tinha um filho, né, 
e nos faltava quase tudo ali no bairro. Um bairro grande, né, com muitas casas, com 
muitas famílias e, não tinha comércio, e não tínhamos muitas coisas no bairro, né, 
então tivemos dificuldades no começo, e assim, até começamos a montar um 
pequeno comércio, e as coisas gradativamente foram melhorando. 
 
E: E como o senhor veio a se tornar presidente da Associação de Moradores 
do Parigot de Souza 3? 

 
C: É, isso aí também foi bem interessante, eu não tinha nenhum conhecimento 

sobre a Associação de Moradores, o que levou à gente a se tornar presidente, foi 
exatamente as necessidades que a gente percebia, nós não tínhamos ônibus, não 
tinha escola, não tinha creche, quer dizer escola até tinha, mas nos bairros vizinhos, 
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né, mas era uma escola pequena, e como a população que mudou pra lá, foi uma 
população grande, então tínhamos muitas dificuldades em levar as crianças para a 
escola, e aí, como a gente já tinha montado um pequeno comércio, a gente ficou 
como referência ali no bairro, e ai, eu procurava um vereador, procurava outro, ia na 
prefeitura, né, e assim foi surgindo a indicação natural da comunidade em torno do 
nosso nome. 
 
E: E quais são as suas lembranças enquanto presidente da Associação de 
Moradores? 
 
C: Olha, em 89, nesse período que estávamos lá, em 89, as conquistas que o bairro 

foi tendo, foi bacana, e eu não sei se foi uma estratégia minha, ou uma coincidência, 
nós temos ali no bairro cerca de 18 quadras, quarteirões né, e eu procurei colocar 
uma pessoa de cada quarteirão na chapa da associação de moradores, que na 
verdade não havia nem concorrência, uma chapa única, mas eu procurei colocar 
pessoas de diversos pontos do bairro pra que as informações das necessidades 
pudessem chegar até mim, com mais agilidade e verdade né, então, as conquistas 
vieram porque houve um trabalho intenso, porque as necessidades que um sentia, 
era praticamente as necessidades de outro morador em outros pontos do bairro 
também sentia, então a Associação naquela ocasião, se tornou uma associação 
assim, muito forte, e até com uma certa referência para outras associações.  
 
E: Existe mais alguma lembrança, enquanto o senhor esteve presidente do 
bairro? 
 
C: Ah, sim, é, são várias, né, mas eu acho que, fora o compromisso que cada 
membro da associação de moradores tinha, eu acho que vale a pena resgatar, a 
família da Dona Nilza e do Sr. Edno, a família dela já em idade escolar, né, e ela 
vendo a necessidades assim, não só com relação à escola, mas nós tínhamos na 
ocasião, um posto de saúde, é pronto, mas não tinha sido inaugurado, estava 
somente a parte da arquitetura dele totalmente pronta, mas não tinha ainda, não 
estava sendo usado. E as questões dos ônibus também, ela foi muito importante 
porque, ela agregava rapidinho a comunidade, os moradores mais próximos, o 
pessoal que era ligado a igreja, e aí nós nos mobilizávamos, e aí foram vindo as 
conquistas, o colégio, o posto de saúde, uma linha de ônibus que saía do Chefe 
Newton e percorria por dentro do bairro, também foi uma luta que ela me ajudou 
muito, então a Dona Nilza e o Seu Edno, e a família eu acho que são, tem muito 
mais, tem outras famílias, mas essa eu lembro, assim, de imediato que estavam em 
todas as lutas, e podia contar com eles. 
 
E: Eu sei que uma das necessidades para a comunidade é a área da educação, 
quando se fala do Colégio Adélia Dionísia Barbosa, o que vem a mente do 
senhor? 

 
C: Ah, o colégio realmente, foi uma ótima conquista, que nem eu falei no inicio, nós 

não tínhamos nada lá no bairro, e, uma das coisas que faltava era realmente, era a 
escola. Existia a escola Moacyr Camargo, mas era uma escola que atendia 
basicamente a rede municipal e a gente tinha que deslocar os filhos para muito 
longe, então, quando surgiu a oportunidade de se falar numa escola no bairro, 
imediatamente a Associação de Moradores, e ai não era só a minha pessoa, mas 
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todos os membros fomos assim, muito fortes no sentido de querer já uma escola, 
mas uma escola que pudesse atender além da quarta série, fosse uma escola a 
nível estadual, pra atender a nós, a comunidade nova que estava chegando, mas 
também, aqueles bairros que por ali estavam, porque nós tínhamos que deslocar 
nossos filhos para o conjunto Vivi Xavier, pro Ouro Verde, e até mesmo para o 
centro da cidade. Então quando fomos em busca da escola, aí partimos assim com 
toda garra mesmo pra conseguir essa escola, e não foi fácil.  
 
 
E: Quais foram às dificuldades que vocês encontraram pra trazer a escola para 
a comunidade? 

  
C: É, primeiro que as reivindicações a nível é, de comunidade, de associação de 

moradores, ela não é, a necessidade em Londrina, naquela ocasião, não era só ali 
no Parigot, outros bairros também queria a escola, né, então, como eu transitava, e 
não só eu, mas os outros componentes da associação também, transitavam muitas 
vezes na prefeitura, na câmara dos vereadores, e eles sabiam que as nossas 
necessidades era essa também, era uma delas, era a escola, eu me interei de falar 
com um vereador e com outro, eu lembro que o vereador na época, o Cheida, foi ele 
que, também, é, nos indicou, ou nos informou que, havia uma verba, e isso, deve 
estar relatado em algum jornal da ocasião, que havia uma verba muito forte, para 
construir uma escola na região, e que pelas reivindicações que a associação já tinha 
colocado no gabinete dos vereadores e até na câmara estadual dos Deputados, é 
que tinha realmente um valor muito alto para a escola ali no bairro. E aí, nós 
partimos para Curitiba, e conversamos, e eu me lembro que fomos muito bem 
recebidos, na ocasião pelo, hoje já é falecido, mas é o secretário de Educação, era o 
secretário Elias Abrahão, e o governador na ocasião, era o primeiro mandato do 
governador Roberto Requião, e aí chegando lá fomos muito bem recebidos, e 
realmente tivemos a informação que existia esse valor e que, esse valor já estava é, 
a disposição da Prefeitura de Londrina.  
 
E: E em sua opinião, qual foi a importância, do Colégio ter vindo para o bairro 
Parigot de Souza 3? 

 
C: Bom, o primeiro beneficio, foi que os pais e os alunos não precisavam mais se 

deslocar para os bairros mais distantes, né, outra coisa é que, a chegada de um 
colégio no bairro, valoriza, né, o bairro num todo, e a questão da educação, sempre, 
eu acho que ela, deve ser tratada como prioridade, né, então quanto, fico 
imaginando e até gostaria de poder encontrar alguém, quantos já passaram pelo 
Colégio Adélia, né, e hoje, com certeza deve estar, em um bom trabalho, mas o 
aprendizado básico ali, deve ter sido fundamental para a formação profissional de 
muitos alunos que por ali passaram. Então o beneficio não é só agora, mas 
continuará pra sempre, a cada turma que se forma, a cada degrau que cada aluno 
consegue alcançar, tem um grau importantíssimo, através do Colégio Adélia Dionisia 
Barbosa.  
 
E: O senhor sente saudades desta época?  

 
C: Sim, eu sinto sim, porque é aquele negócio, é um, é algo que a gente conseguiu, 

claro que não foi sozinho, houve a participação muito grande da comunidade, abaixo 
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assinado, é, os outros componentes da chapa da associação de moradores e, o 
colégio está lá e ficará para sempre. Então, eu tenho saudade sim, de tudo aquilo 
que foi feito, né, lá no bairro, naquela ocasião tão difícil de trabalho. 
 
E: O que o senhor achou desta entrevista? 

 
C: Ah, eu achei legal, acredito que, aquilo que vai ser publicado sobre essa 

entrevista, eu acho que até futuramente, outras pessoas vão poder entender um 
pouco mais de como foi o Adélia, né, e servir de documento até pro próprio Colégio, 
porque talvez, alguns professores, que lá hoje estão talvez, desconheçam como foi o 
inicio de tudo aquilo lá.  
 
E: O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa para essa entrevista?  

 
C: Ah, somente de agradecer, e, parabenizar a cada diretor que por lá passou, cada 

professor, né, porque, se cada diretor, cada professor que olhar pra trás e, relembrar 
os alunos que por lá passaram, com certeza, também sentirão saudades, e também, 
muita alegria de verificar que muitos, mas muitos alunos mesmo devem ocupar 
posições muito importantes na cidade, e talvez até no Estado do Paraná.  
 
E: Muito obrigada pela entrevista e Boa Noite. 

 
C: Obrigado, boa noite. 
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ANEXO C 
 

Carta de Cessão de Direitos Michelle Ribeiro Toneto 
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ANEXO D 
 

Entrevista com a estudante do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 
 

Entrevistado: Michelle Ribeiro Toneto 
Data da entrevista: 11/08/2012 
Horário: 14:30 horas. 
Tempo da entrevista: 7 min e 10 seg. 
Obs.: Gravado com câmera digital 
 

E = Entrevistadora 
M = Entrevistado 

 
E: Qual o seu nome? 
 
M: Michelle Ribeiro Toneto. 
 
E: Qual a sua idade? 
 
M: 31 anos. 
 
E: Desde quando você mora aqui no bairro? 
 
M: Desde julho de 89. 
 
E: Você lembra o motivo de vir morar neste bairro? 
 
M: Eu lembro, (risos), é porque o meu pai ficou, na verdade meu pai era autônomo, 
né, ele era caminhoneiro, dai ele sofreu um acidente, perdeu tudo, vamos dizer 
assim, ai tivemos que vender a casa para vir pra cá. 
 
E: E como foi viver neste bairro em sua infância? 
 
M: Bem diferente da casa onde eu morava né, mas assim, aqui o bairro pra mim, 
não tenho o que reclamar, adoro morar no Parigot mesmo, a infância foi bem 
humilde, mas bem feliz assim, as pessoas eram muito simples, os vizinhos eram 
também muito simples, então tivemos uma infância tranquila, sem problemas. 
 
E: E onde você estudou quando você veio pra cá? 

  
M: Bom, eu morava em Cambé, no parque Manella, eu estudava no Pedro Tkotz, 

que era também, bem próximo da minha casa, aí eu estudei lá e saí pra vir pra cá. 
Eu saí de lá na metade do ano, 2ª série e vim pra cá.  
 
E: Você estudou no Moacyr Camargo Martins, é isso? 

 
M: Estudei. Estudei da metade do segundo até a 4ª série no Moacyr. 

 
E: Depois que você terminou você foi pro Adélia, né? 
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M: Pro Adélia, na verdade até a 4ª série, eu achava que eu ia tinha que ir pro centro, 

ou então eu acho que tinha uma turma de 5ª série no Moacyr, eu não lembro ao 
certo, mas a ideia era ir pro centro. Mas aí como o Adélia veio, construíram rápido, 
até que foi inaugurado e deu, casou com a minha saída do Moacyr e a minha 
entrada no Adélia.  
 
E: Você se lembra um pouco da luta que tiveram para trazer o Adélia para este 
bairro? 
 
M: Não, daí eu não consigo lembrar, desta questão assim não, eu era bem criança 
também, né, daí eu só brincava, não tenho lembrança disso. (risos)  
 
E: E como foi estudar no Colégio Adélia? 

 
M: Ah, o Adélia pra mim, eu nunca tive problema, como aluna, né, nunca tive 

problema, o Adélia passou por alguns momentos difíceis, né, como todo colégio 
passa, com problemas, vamos dizer assim, de gangues tudo, mas isso nunca 
interferiu na minha vida, eu como aluna sempre tive bons professores, sempre quis 
estudar muito e tive grandes amigos, tanto que tenho amigos até hoje né, do Adélia, 
mas o Adélia pra mim, assim, só acrescentou. 
 
E: Em questão de estrutura, o que você se lembra do Adélia? 
 
M: Ah, a estrutura era boa, quando eu estudei, ainda mais pro bairro nosso né, que 
era um conjunto muito simples, a estrutura do Adélia, não tinha o que reclamar, era 
um colégio moderno né, e tinha quadra, era bem estruturado, algumas turmas de 
manhã, outras turmas no período da tarde e tinha no horário noturno também, então, 
em questão de estrutura é muito boa, tinha a parte assim, não tinha uma quadra 
coberta, mas na época não era moda, na época era, você só tinha que ter uma 
quadra no colégio, e a gente tinha, e tinha uma estrutura assim, boa. 
 
E: E qual foi a importância do Colégio Adélia na sua vida?  
 
M: Ah, eu acho que, tudo né, é faz parte da nossa vida, do nosso um passado, a 
gente gosta de voltar no passado né, quando eu tinha 10, 9, 8 anos, não tinha 
preocupações, então, isso casou com meu passado, de toda parte da minha vida foi 
feita no Adélia, né, porque eu estudei da quinta até o terceiro no Adélia, então, fiz 
grandes amizades, uma delas é minha melhor amiga até hoje, temos contato, sou 
madrinha da filha dela e tudo, então o Adélia, assim pra mim, fiz grandes amigos, 
que encontro ainda e a gente lembra coisas do Adélia, pra mim, só teve o que 
acrescentar, nunca eu, como aluna, como moradora do bairro, nunca tive problema. 
 
E: Se o colégio não estivesse aqui no bairro, faria alguma diferença pra você? 
Por quê? 
 
M: Eu acho que faria pela questão financeira, porque quando a gente veio pra cá, foi 
justamente por um motivo financeiro que viemos pra cá, e ainda numa época bem 
difícil, onde meu pai teve que se estabilizar em uma empresa, e não condizia com o 
salário que ele ganhava com o do passado, e era uma situação bem complicada, eu 
acredito que se não tivesse vindo o Adélia, no primeiro ano, de repente, meus pais 
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tinham conseguido até me manter em um colégio do centro mesmo, sendo o vale 
transporte de estudante, mas já no segundo ano, eu estaria no sexto ano e minha 
irmã também entrou no Adélia, então acho que ficaria bem difícil essa situação, se o 
Adélia não tivesse vindo, aí eu não sei te dizer se eu tinha conseguido concluir os 
meus estudos, ou não, né?! Então aí eu não posso afirmar, mas seria uma luta bem 
difícil em casa, acredito que eu teria concluído meus estudos, porque meus pais 
sempre incentivaram, mas, mas difícil ainda a situação em casa. 
 
E: E você sente saudades dessa época que você estudou lá? 

 
M: Ah, eu sinto saudade do passado né, (risos) de modo geral né, então, o Adélia 

faz parte do meu passado, então, recordações que eu tenho da minha adolescência, 
recordações de escola, de competições, de gincanas, é tudo no Adélia, então se eu 
falasse que eu não sinto saudades, é mentira, porque eu nunca tive problemas em 
estudar, sempre gostei, então, com certeza eu sinto falta. 
 
E: E o que você achou desta entrevista? 

 
M: Ah, gostei, a gente relembra do passado, a entrevista faz isso né, faz a gente 

tentar lembrar coisas da 5ª série (risos), porque já faz tanto tempo, tem 20 anos já 
da 5ª série, então, mas eu gostei, é gostoso a gente lembrar, porque hoje a gente 
tem uma visão assim do Adélia, que falam muita coisa e você, as vezes, acaba só 
escutando isso, e você acaba esquecendo de relembrar, e foi uma época muito boa, 
com seus problemas que tinham, mas um colégio bom. 
 
E: E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa pra entrevista? 
 
M: Ah, acredito que não, o que eu acredito é que quem faz a escola são os alunos, 
então naquela época existiam alunos, até durante algum tempo, como todos os 
meus irmãos estudaram lá, o Adélia não tinha problemas porque os alunos 
respeitavam os professores e obedeciam dentro de casa, hoje se o Adélia tem uma 
outra visão, outras pessoas, não é os professores em si, tem até uma parcela de 
culpa, mas eu falo que é os alunos, é os alunos que precisam mudar, precisam 
respeitar, respeitar pai, mãe, amigos, professores, pra tentar mudar, eu acho que é 
isso. 
 
E: Ok, muito obrigada, viu Michelle. 

 
M: Por nada. 
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ANEXO E 

 

Carta de Cessão de Direitos Dirce Ferreira Maia 
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ANEXO F 
 

Entrevista com a diretora do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 
 
Entrevistado: Dirce Ferreira Maia 
Data da entrevista: 18/08/2012 
Horário: 15:00 horas. 
Tempo da entrevista: 3 min 17 seg. 
Obs.: Gravado com câmera digital 
 

E = Entrevistadora 
D = Entrevistado 

 
E: Qual o seu nome? 
 
D: Dirce Ferreira Maia. 
 
E: Dona Dirce, como a senhora se tornou diretora do Colégio Adélia? 
 
D: Foi por indicação, pela chefe do núcleo. 
 
E: A senhora tem alguma formação acadêmica? 
 
D: Fiz, fiz Educação Artística, e pós graduação. 
 
E: Como foi ser diretora de um Colégio que estava iniciando? 
 
D: Foi interessante. 
 
E: A senhora encontrou algumas dificuldades no começo, como que foi? 
 
D: Eu fui ajudada por uma professora que era do Vicente Rijo, que a Adélia era do 
Vicente Rijo, né, quando era viva.  
 
E: E a senhora encontrou alguma dificuldade estando lá no Colégio Adélia no 
início, ou foi tranquilo? Como que foi? 
  
D: Foi tranquilo.  
 
E: E a senhora se lembra da estrutura do Colégio Adélia? 
 
D: A estrutura do Colégio Adélia era, era, no colégio velho, era um colégio de 
madeira, aí depois teve o novo. 
 
E: E como era no Colégio novo, bairro, a senhora se lembra? 

 
D: Não lembro.  

 
E: Qual a importância que o Colégio Adélia teve na vida da senhora? 
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D: Foi interessante, né, novas experiências. 
 
E: E a senhora sente saudades do Colégio Adélia? De ter trabalhado lá? 
 
D: Sinto. 
 
E: Do que a senhora mais sente falta? 
 
D: Dos professores, dos alunos. 
 
E: E a senhora tem alguma lembrança, algum fato que marcou a vida da 
senhora, lá naquela escola?  

 
D: Hum, não to lembrando agora. 

 
E: A senhora foi diretora de outras escolas, ou só daquela escola? 

 
D: Só daquela escola, só. 

 
E: Ah, por isso a Escola teve um marco maior na vida da senhora também, né, 
pelo fato de ter sido diretora apenas daquela escola, certo? 
 
D: É. É. 
 
E: E o que a senhora achou desta entrevista? Qual a importância que a 
senhora acha de contar a história de uma instituição escola? 
 
D: o que eu achei? 

 
E: A senhora acha importante contar a história de uma escola? 
 
D: Eu acho importante, né. 

 
E: Porque a senhora acha importante? 

 
D: Porque revivemos a história do Adélia né. 

 
E: A senhora quer acrescentar mais alguma coisa para nossa entrevista? 

 
D: Não, não. 

 
E: Ok, desde já agradeço a disposição que a senhora teve, e permitido que eu 
pudesse ouvir um pouco da história do colégio, de acordo com suas 
lembranças. Muito obrigada. 

 
D: De nada. 
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ANEXO G 

 

Carta de Cessão de Direitos Maria dos Santos Galvão 
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ANEXO H 
 

Entrevista com funcionária do Colégio Adélia Dionísia Barbosa 
 

Entrevistado: Maria dos Santos Galvão 
Data da entrevista: 27/08/2012 
Horário: 8:00 horas. 
Tempo da entrevista: 4 min 13 seg. 
Obs.: Gravado com câmera digital 
 

E = Entrevistadora 
MG = Entrevistado 

 
E: Qual o seu nome? 
 
MG: Maria dos Santos Galvão. 
 
E: Qual a idade da senhora? 
 
MG: Vou fazer 65. 
 
E: E desde quando a senhora mora aqui no bairro do Parigot de Souza? 
 
MG: Ah, eu moro aqui há 22 anos, acho que é 22 anos né?! 
 
E: Desde o início do bairro, né? 
 
MG: É desde o início. 
 
E: Como foi viver em um bairro que estava iniciando? 
 
MG: Ah, a gente gostou, viu. 
 
E: Tinha muitas coisas aqui no bairro, ou aos poucos que foi surgindo? 
 
MG: Foi surgindo aos poucos. 
 
E: A senhora se lembra da luta que foi trazer o Adélia? O que a senhora lembra 
dessa época? 

 
MG: Não, eu não lembro não, esse negócio de trazer o Adélia, eu não lembro de 

jeito nenhum. 
 
E: E como a senhora foi trabalhar lá no Colégio Adélia? 
 
MG: Eu vim do Tiradentes, depois fui pro Moacyr né, aí depois do Moacyr, eu vim 
pra cá. 
 
E: E qual a sua função ali no colégio? 
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MG: Ai, é serviço gerais, faz tudo né. 

 
E: E como era a estrutura do Adélia no inicio? A senhora sabe se lembra? 

 
MG: A estrutura? 

 
E: tinha bastante quadra? O que tinha no colégio? 

 
MG: Quando nós entramos ali não, só tinha quadra descoberta, não tinha quadra 

coberta, depois que teve. 
 
E: E como foi trabalhar no inicio do Adélia? 
 
MG: É foi bom!  
 
E: E como é trabalhar agora? Tem alguma diferença pra senhora? 
 
MG: É, tem né, porque a gente já ta mais de idade né, e não tem mais aquele pique 
quando era mais nova né. (risos) 
 
E: Teve algum acontecimento no Adélia que marcou a senhora, que foi 
importante? 
 
MG: De bom ou de ruim, você quer saber? (risos)  
 
E: O que a senhora desejar contar aqui pra mim. Se a senhora quiser contar as 
coisas boas,ou as coisas ruins também. 

 
MG: É foi, tudo mais ou menos regular né, nem ruim, nem bom... nem ruim nem bom 

né...  
 
E: E o que a senhora sente mais falta, de lá do início, de quando começou a 
trabalhar aqui? O que sente falta, e acha que hoje precisaria aqui no colégio? 

 
MG: O que eu sinto falta? Agora você me pegou. (risos) 

 
E: A senhora acha que está bom assim? Ta tranquilo?  

 
MG: Ta bom, ta bom, é...  

 
E: E do que a senhora sente saudades?  

 
MG: Do tempo que os alunos eram mais calmos né. 

 
E: Agora eles são mais agitados, é?! 

 
MG: São bem mais agitados, (risos) 

 
E: Se a senhora pudesse definir o Colégio Adélia, em uma ou poucas palavras, 
como a senhora ia definir o colégio Adélia? 
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MG: O Colégio Adélia, como eu vou definir? Sobre o que assim? Me ajuda eu. 
 
E: Qual a importância do Adélia na vida da senhora? 
 
MG: A importância do Adélia, é que eu to empregada né, eu tenho o meu emprego 
garantido, né, e a gente é grato, é feliz por isso, né. E tem o emprego da gente. 
 
E: É verdade. E o que a senhora achou desta entrevista? 

 
MG: Boa, foi boa. 

 
E: A senhora deseja acrescentar mais alguma coisa para essa entrevista? 

 
MG: Hum, Acho que não tem mais nada o que falar. 

 
E: Então, ta bom, Dona Maria, eu agradeço muito pela entrevista. 

 
MG: Eu que agradeço por vir aqui me ouvir. Nunca ninguém fez isso comigo. (risos). 

 
 
 
 
 
 

 

 


