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Epígrafe  
 
“O passado é história, o futuro um mistério e o 
presente uma dadiva.”(Provérbio Chinês)



 

CAMARGO, Fernanda Silva.  História da Escolinha da Maçonaria até o Colégio 
Estadual Dario Vellozo (1952-2014). 2015. 55 folhas. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2015. 

 
 

RESUMO 
 
 

Este trabalho “História da Escolinha da Maçonaria até o Colégio Estadual Dario 
Vellozo (1952-2014)” tem por finalidade, registrar a história do Colégio Estadual 
Dario Vellozo, tomando como fontes os arquivos escolares encontrados na 
instituição localizando-os do contexto histórico da cidade de Londrina. Tive como 
objetivos compreender seu percurso histórico e as modificações ocorridas ao longo 
dos anos de 1952 – 2014, além disso, registrar a história dessa instituição no 
município. Tendo sido criada pelos maçons da Loja Maçônica Regeneração 3º na 
década de 1950, com o intuito de alfabetizar jovens e adultos que por algum motivo 
não tiveram oportunidade de estudar, passa a compor o sistema estadual de ensino 
infantil em 1954, por volta de1978 a instituição passou a ocupar espaço próprio, no 
endereço atual sob a responsabilidade do Estado do Paraná. O trabalho, que 
sistematizou as informações documentais, está dividido em dois capítulos: o primeiro 
trata da história de Londrina de como a Loja Maçônica se instalou na cidade, 
salientando como a escolinha da maçonaria foi elaborada e construída, já o segundo 
capitulo resaltaremos sobre a modificação do espaço e outro marcos histórico que a 
própria instituição registrou nas fontes estudadas.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Instituições Escolares. Arquivo escolar.  
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1 INTRODUÇÃO     

 

 

 A história do Colégio Estadual Dario Vellozo, anteriormente 

denominada Escolinha da Maçonaria, foi o tema desta pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pedagogia/UEL. 

 A escolha do tema teve origem com a participação no projeto de 

pesquisa, realizado no Laboratório de Ensino e Pesquisa da História da Educação – 

LEPHE - um espaço onde alunos e professores aprofundam o estudo e a pesquisa 

em história da educação. O tema surge ao participar do projeto de pesquisa 

“Localização e catalogação de fontes para pesquisa da história das instituições 

educativas escolares de Londrina”, cuja, finalidade inicial era de localizar e catalogar 

as fontes encontradas nas escolas estaduais da cidade; entre as escolas mais 

antigas pesquisadas na época do projeto, está a Escolinha da Maçonaria; essa fonte 

apresentada no projeto, foi fundamental, pois, Abbud (2010) menciona que,  

O material coletado permitiu constar que em 1936 foi criada uma única 
escola, a primeira escola pública da cidade que foi tema de pesquisa de 
mestrado da professora Thais Bento de Faria, membro da equipe deste 
projeto, sendo este material tomado como historial anterior desta escola.  
Na década seguinte, 1940 foram criadas 8 escolas, ofertando na época, 
curso primário, ginasial e colegial.  
Os anos 1950 apresentaram duas novas escolas apenas, sendo uma delas 
iniciativa de um grupo religioso, na casa paroquial de uma igreja, ao estilo 
do que Faria Filho e Vidal (2000) denominam “escolas de improviso.” (2010, 
p.7)  

 
 
 Além da escola construída pelos religiosos, nos deparamos com a 

história do Colégio Estadual Dario Vellozo, uma história curiosa pelo modo como foi 

criada em Londrina, sendo construída e instalada pela Loja Maçônica Regeneração 

3º na década de 1950. 

 A partir disso, a presente pesquisa teve por finalidade, registrar, 

tomando como fonte os arquivos escolares encontrados, a história do Colégio, 

dentro do contexto histórico da cidade de Londrina, com o objetivo de entender seu 

percurso histórico e as modificações ocorridas.  

 As perguntas sugeridas pelas informações coletadas no projeto 

inicial foram: qual é a história do Colégio Estadual Dario Vellozo, apresentada nos 

documentos encontrados dentro e fora da instituição, no contexto histórico do 

município de Londrina? Sendo essa, a problemática que norteia nossa pesquisa que 
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tem como foco a história do Colégio Dario Vellozo, uma das escolas mais antigas da 

cidade de Londrina.  

 Além disso, o que também nos instigou nessa pesquisa seria o 

resgate da própria história da instituição no município, considerando que o Colégio 

se faz importante por ter em seu início uma proposta de alfabetização de adultos, na 

década de 1950, posteriormente estendendo essa atividade para as crianças. O 

Colégio Dario Vellozo, surge por meio de uma ação solidaria e beneficente, da Loja 

Regeneração 3º de Londrina, tendo como intuito a alfabetização destinada aos 

adultos que não tiveram a oportunidade de estudar em suas infâncias. A instigação 

que tivemos acerca da instituição durante o trabalho em Iniciação Cientifica, fez com 

que aprofundássemos nas leituras dos documentos que mencionava a respeito da 

instituição, o que resultou neste trabalho. 

 A opção pelo documento como fonte de pesquisa se justifica por 

entendermos que expressa a memória da instituição, como citado no site do Instituto 

Mário Covas:  

Os arquivos são constituídos pelo conjunto de documentos produzidos e 
recebidos em decorrência das atividades diárias de professores, 
funcionários, alunos, pais de alunos e todos aqueles que de alguma forma 
participam do funcionamento da escola. Entre os documentos escolares, 
podemos citar: prontuários de alunos, cartilhas, discos de histórias infantis, 
trabalhos feitos pelos próprios alunos, etc. Todos esses documentos contam 
algo da história da escola, é claro, da sua história também! (CRE Mário 
Covas, 2003 p.11) 

 
 

 Os documentos escolares são importantes para a história da 

instituição, visto que neles há relatos das mudanças ocorridas na trajetória histórica 

da instituição escolar, além do mais, mostrar a identidade, a cultura, disciplina 

existente na escola, mesmo que não seja visto em sua totalidade, são 

representados, por meio, da memória escrita do documento, pois, 

Um documento não é, portanto, neutro. Ele foi construído para atender a 
uma determinada finalidade, dentro de uma dada prática (entendida como 
ação, momento) histórica e pertenceu/e a um determinado grupo, o grupo 
que o forjou, que o legitimou. (ESQUINSANI. 2007, p.104) 
 
 

 Os arquivos escolares são imprescindíveis para a história da 

educação, nele encontramos informações exclusivas das histórias de cada 

instituição, identificadas nos arquivos ficam registradas as mudanças ocorridas ao 

logo da trajetória histórica das escolas, segundo Pereira “A reconstituição do 

passado de uma instituição escolar é importante para rever os seus caminhos, 
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direcionar a correção de suas atuais rotas.” (p.86, 2007). Nesse sentido esta 

pesquisa, vai ao encontro da proposta do autor citado, buscamos conhecer a história 

do Colégio Estadual Dario Vellozo, a partir dos registros guardados em seu acervo. 

 Segundo Oliveira e Gatti Jr. para “[...] historiar uma instituição 

educativa carece não perder de vista sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, 

compreender sua totalidade.” (p.74, 2002). Além disso, Magalhães (1999) menciona 

que:  

Com efeito, a relação entre cada instituição educativa e a sua comunidade 
envolvente enquanto objecto historiográfico, construído a partir de uma 
reconceptualização e de um apurado cruzamento de informação, não 
esgota a problemática da descoberta de um sentido para a evolução 
histórica das instituições educativas que envolve uma hermenêutica subtil 
de aprofundamento e de descoberta. Uma hermenêutica que, em última 
instância, medeia entre a memória o arquivo. (1999, p.64) 
 
 

 Assim, compreendemos que cada instituição de ensino tem uma 

história especifica, por isso, os documentos guardados nas instituições são 

importantes fontes de pesquisa, ou seja, uma memória registrada, a partir da qual 

podemos realizar análises que visam compreender e identificar a história da 

instituição escolar. 

 Para registrar as fontes utilizadas neste trabalho, contamos com a 

colaboração da Loja Maçônica Regeneração 3ª que forneceu atas de reunião, que 

relatam o processo de constituição da Escolinha da Regeneração. Também 

contamos com a colaboração do Colégio Estadual Dario Vellozo, que permitiu o 

acesso ao arquivo da escola. A documentação existente na escola estava 

armazenada em armário no corredor, ainda sem classificação e ordenação. Assim, o 

primeiro passo do processo de pesquisa foi a organização desse material como será 

caracterizado a seguir. O trabalho de pesquisa teve início com a leitura de autores 

como Abbud (2010); Baeza (2003); Boni (2009); Capelo (2001); Esquinsani (2007); 

Faria (2010); Hobsbawn (1984); Joffily (1985); Magalhães (1999); Oliveira e Gatti Jr 

(2002); Pereira (2007); Romanelli (1987); Souza (2006); Steca e Flores (2002), além 

do site da Prefeitura de Londrina (2014), site da Loja Maçônica (2014) Projeto 

Político Pedagógico do Colégio Dario Vellozo e outras fontes retiradas do Colégio 

Estadual Dario Vellozo, que forneceram as bases teóricas e procedimentais para 

organização do arquivo escolar. Na sequência, após os textos estudados, fomos 

para a instituição, com o intuito de localizar e catalogar os documentos existentes de 

forma a tornar “legível” a realidade vivida na instituição.  



 16 

 O processo de organização dos documentos fornecidos pela 

instituição, foi realizado a partir das recomendações encontradas no sítio do Instituto 

Mario Covas (2003), separando-os primeiramente por espécie, entendendo que “A 

espécie se define pela natureza das informações e sua disposição nos documentos” 

(p.19). Desse modo, organizamos os documentos de acordo com as seguintes 

espécies em ordem cronológica: Prestação de Conta; Livro Ponto; Multimídia; 

Históricos; Termo de Compromisso; Atas de Reuniões; Autorização e 

Funcionamento; Registro de Classe.  

 Após organizar os documentos de acordo com suas espécies, em 

ordem cronológica, catalogamos os documentos, e por fim selecionamos, como 

fontes para esta pesquisa, os Históricos e as Atas de Reuniões. Na instituição, 

encontramos alguns cadernos, onde eram mencionadas algumas ocasiões 

importantes ocorridas no Colégio Estadual Dario Vellozo, grande parte desses 

cadernos servia de registros dos diretores, esses cadernos a própria instituição 

categorizou como Documentos Históricos, por esse motivo que denominamos alguns 

documentos ao longo do trabalho como Documento Histórico. Os demais 

documentos são importantes registros para a História da Educação segundo o 

Magalhães (1999), no entanto a escolha dos Históricos e as Atas de Reuniões, como 

fonte para esse trabalho deu-se pelo fato de que, esses registros escritos, 

apresentam em sua origem o cotidiano da instituição. 

 No decorrer deste trabalho, ao fazermos referência aos Documentos 

Históricos (DH) e Atas de Reunião (AR), foram utilizadas as siglas D.H. e A.R., 

seguido de seu número e página, e ainda data, no caso das atas de reunião, 

conforme classificação feita no arquivo da instituição. Como exemplo:  

D.H. nº9 – 4 

D.H. = Documento Histórico. 

nº 9 = Número que representa a ordem cronológica do documento. 

- 4 = Pagina que encontramos a referência mencionada.  

OU 

A.R. nº7 - 83 (09/04/1986) 

A.R. = Ata de Reunião. 

nº 7 = Número que representa a ordem cronológica do documento. 

- 83 = Pagina que encontramos a referência mencionada. 

(09/04/1986) = Data da realização da reunião.  
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 No caso das atas fornecidas pela Loja Maçônica, utilizamos a 

seguinte referência, como exemplo:  

A.R.M. nº 1 – 2 (s/d) 

A.R.M. = Ata de Reunião Maçônica. 

Nº 1 = Número que representa a ordem cronológica do documento. 

- 2 = Pagina que encontramos a referência mencionada. 

(s/d) = Não indica o ano que foi redigido à ata.  

  

 Este Trabalho de Conclusão de Curso esta organizado em dois 

capítulos, sendo que, o primeiro capítulo “Contexto Histórico de Londrina e do Inicio 

da Escolinha da Regeneração 3ª”, está dividido em duas sessões. Iniciamos com 

contexto histórico da cidade de Londrina para entendermos como a Loja Maçônica 

Regeneração 3ª se instalou na cidade o processo de decisão a respeito da 

necessidade de alfabetizar adultos e construírem um espaço para tal atividade. Na 

segunda sessão apresentamos o inicio da Escolinha da Regeneração, conhecida 

popularmente por Escolinha da Maçonaria, e as suas modificações ao longo das 

décadas de 1950, 1960 e 1970.  

 O segundo capitulo “Um Novo Percurso para a Escola Dario Vellozo” 

está dividido em quatro sessões, focalizando momentos de mudanças pelos quais 

passou a instituição. Na segunda sessão “Decisões tomadas por intermédio das 

reuniões registradas em Atas”, focamos nas reuniões ocorridas na instituição, no 

período de 1980 a 1990, assim como a participação dos professores e da 

comunidade, na escola. Na terceira sessão “Olhar externo e interno dos feitos na 

Instituição Escolar”, apresentaremos três fatos ocorridos na instituição que 

repercutiram tanto no espaço interno quanto externo da instituição. A última sessão 

“Duas instituições escolares ocupando o mesmo espaço” apresentaremos a história 

da Educação de Jovens e Adultos que anteriormente funcionava na Universidade 

Estadual de Londrina, e foi transferida para o espaço onde está localizado o Colégio 

Estadual Dario Vellozo, e o desfecho desse acontecimento na instituição. 

 Portanto a pesquisa ocorrida no Colégio Estadual Dario Vellozo, 

permitiu sistematizar e relatar uma parte da história dessa instituição, sua 

importância no município de Londrina, as modificações ocorridas ao longo do tempo, 

conforme os documentos encontrados no colégio. Dessa maneira, percebemos 
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importância da organização dos arquivos, por serem fontes de pesquisa tanto para a 

instituição quanto para o pesquisador, além de poderem representar auxilio na 

constituição da identidade da instituição.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DE LONDRINA E DO INICIO DA ESCOLINHA DA 

REGENERAÇÃO 3ª     

  

 

Contar a história de uma escola é, também, contar a história dos 

seus protagonistas, é registrar a partir de alguns indícios, a história de um grupo de 

homens e mulheres que em determinado tempo e espaço deixaram suas marcas. 

Em todos os lugares encontramos história de algo e seus protagonistas, a história 

das instituições escolares não é diferente, pois, o historiador ao contar, e/ou registrar 

a história de uma instituição, em sua maior parte, terá algo a relatar sobre seus 

protagonistas. Magalhães (1999), ressalta que  

Uma forma particularmente de memória são os registro escritos e vivenciais 
de itinerários de vida dos agentes de ensino e dos patronos de certas 
instituições educativas. Mas também dos alunos e de outros actores. (p.71) 
 
 

Desse modo, iniciaremos esse capitulo falando brevemente do 

contexto histórico do início da cidade de Londrina e da fundação da Loja Maçônica 

Regeneração 3º, para situar o surgimento da escola criada por essa loja maçônica 

que ficou conhecida popularmente por “Escolinha da Maçonaria”. Para situar esse 

evento no seu contexto, começaremos apresentando a cidade de Londrina, o 

processo de fundação de “Pequena Londres”; e o surgimento da Loja Maçônica 

Regeneração 3ª no município; para finalizar, descreveremos a criação da Escolinha 

da Regeneração.  

Para isso, encontramos algumas informações sobre o inicio do 

município, com base nos seguintes autores, Boni (2009); Capelo (2001); Faria 

(2010); Joffily (1985); Steca e Flores (2002); Souza (2006); além do site da 

Prefeitura de Londrina (2014), e outras fontes encontradas tanto na Loja Maçônica 

como no Colégio Estadual Dario Vellozo. 

O site da Prefeitura de Londrina (2014) relata que a cidade de 

Londrina, localizada no Norte do Paraná, uma região em que anteriormente à 

colonização, era conhecida pela sua terra roxa, fértil e sua extensa floresta. Joffily 

(1985), descreve a cidade como,  

LONDRINA – talvez nenhuma outra cidade brasileira tenha alcançado, em 
tão pouco tempo, tão elevado índices de progresso, índices que bem 
refletem a crescente expansão econômica do norte do Paraná. (1985, p.31) 
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O norte do Paraná, região onde está situada a cidade de Londrina, é 

um marco da saída de homens de Minas Gerais e São Paulo, que chegaram a 

Cambará por volta de 1904 e 1908, na qual, foram tomadas por grandes 

propriedades em que os donos subdividiam os lotes urbanos e rurais em pequenas 

parcelas, de acordo com o documento da Prefeitura de Londrina (2014). 

Acrescentam as autoras Steca e Flores (2002) que esses homens eram, na maior 

parte, imigrantes asiáticos e europeus, que saíram de Minas Gerais e São Paulo, 

onde trabalhavam nas lavouras de café, vieram com o intuito de “[...] estabelecer-se, 

como agricultor em suas próprias terras.” (2002, p.42) 

Nesse período, as terras localizadas a oeste do Rio Tibagi, que 

pertenciam ao Estado eram inexploradas, desse modo, sofriam lentos e ineficazes 

efeitos ao plano de colonização do governo. Na década de 1920, os recursos 

financeiros do Estado eram limitados.  

Com relação há isso, Joffily (1985) menciona que, “Em 1924, nossa 

dívida externa, só em libras, somava 102.623.294, sem contar o débito dos estados 

e municípios. Estávamos em atraso no pagamento de juros e amortizações.” (p.42).  

Desse modo, o Estado do Paraná com pouco recurso financeiro 

decidiu ofertar terras para empresas privadas relacionadas à colonização, visto que,  

É igualmente lícito supor que as terras adquiridas por Lord Lovat no Paraná 
deveriam lastrear supletivamente nossos débitos com os capitalistas 
britânicos uma vez que o penhor das 4.535.000 sacas de café já não era 
suficiente como garantia real do empréstimo de 9 milhões de libras. 
(JOFFILY. 1985, p.73)  
 

 

Assim o recurso do Estado serviria para a construção de escolas e 

estradas, segundo a Prefeitura de Londrina (2014). Por volta de 1924 se iniciou a 

atividade da Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da empresa inglesa 

"Paraná Plantations Limited", impulsionando o processo de desenvolvimento da 

região norte do Paraná. 

Lord Lovat1 ao chegar à região Norte do Paraná ficou deslumbrado 

com o solo da região, razão pela qual, adquiriu duas glebas para dispor o 

funcionamento de máquinas para o cultivo de algodão e instalar fazendas, tendo o 

                                                 
1 Simon Joseph Frazer conhecido como Lord Lovat, Profissional Técnico em agricultura e reflorestamento “além 
de assessor da Missão Montagu, também teria como objetivo verificar se haveria retorno, caso fossem aplicados 
capitais ingleses para obter-se produção de algodão em larga escala, para atender as necessidades da indústria 
de tecidos inglesa.” (STECA; FLORES. 2002, p.136) 
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apoio da "Brazil Plantations Syndicate". No entanto, houve um fracasso, visto que o 

algodão estava com preços baixos, havendo falta de sementes sadias no mercado, 

dessa forma, foi fundada em Londres a "Paraná Plantations" subsidiada no Brasil 

pela "Companhia de Terras Norte do Paraná", que altera as propriedades do 

empreendimento frustrado em projetos imobiliários, conforme apresentado no sitio 

da Prefeitura de Londrina:  

Já de início, a Companhia concedeu todos os títulos de propriedade da 
terra, medida inusitada para as condições da região e mesmo do Brasil. Por 
isso, os conflitos entre colonos antigos e os recém-chegados praticamente 
não existiram na zona colonizada pelos ingleses. Porém, a grande novidade 
introduzida pela Companhia e que lhe valeria o “slogan” de “a mais notável 
obra da colonização que o Brasil já viu” foi a repartição dos terrenos em 
lotes relativamente pequenos. Os ingleses promoveram, desta forma, uma 
verdadeira reforma agrária, sem intervenção do Estado, no Norte do 
Paraná, oferecendo aos trabalhadores sem posses a oportunidade de 
adquirirem os pequenos lotes, já que as modalidades de pagamento eram 
adequadas às condições de cada comprador. (PREFEITURA DE 
LONDRINA. 2014, p. 2) 

 
 

Uma das propagandas da Companhia de Terras do Norte do Paraná 

favorecia os pequenos fazendeiros, ao mesmo tempo, não deixando de considerar 

aqueles que possuíam maiores recursos. Isso no âmbito nacional, já no âmbito 

internacional,  

A Companhia investia em propagandas no exterior para atrair pessoas 
interessadas em vir para uma região nova, que oferecia grandes 
oportunidades de enriquecimento, tendo em vista a fertilidade do solo para o 
plantio do café, que era um produto muito valorizado na época, pela sua 
procura principalmente no mercado internacional. (STECA; FLORES. 2002, 
p.43)       
 

 

Assim, houve um estímulo da produção, principalmente do café, que 

também ocasionou no aumento demográfico, expansão de núcleos urbanos e o 

aparecimento de classes médias segundo consta a Prefeitura de Londrina (2014).  

Ocorreram inovações expressas nas propagandas do projeto de 

colonização, segundo a Prefeitura de Londrina (2014), como transporte gratuito para 

os colonos, posse das terras em quatro anos, assistência técnica e financeira, 

levantamento de toda a área e até o mapeamento do solo em algumas regiões. Com 

relação a isso, Steca e Flores (2002), relatam que,  

Vindos em grupos para o Brasil, eram encaminhados pelos agenciadores2 
para as terras da CTNP, através da ferrovia que ligava Ourinhos à Cambará 

                                                 
2 “Os agentes de vendas ou corretores de imóveis, eram pessoas contratadas para dedicarem-se integralmente 
na conquista de compradores, ganhando salário ou percentagem sobre às vendas. Os assalariados eram 
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e posteriormente, até Jataí, às margens do Rio Tibagi, e de ônibus 
chamados de “jardineiras”. A hospedagem geralmente era oferecida em 
hotéis da própria CTNP, enquanto era providenciada a acomodação 
definitiva do imigrante na terra adquirida. (2002, p.44)  

 

 

Além disso, no ano de 1929, Londrina foi considerada como o 

primeiro posto avançado do projeto inglês.  

Na tarde do dia 21 de agosto de 1929, chegou a primeira expedição da 
Companhia de Terras Norte do Paraná ao local denominado Patrimônio 
Três Bocas, no qual o engenheiro Dr. Alexandre Razgulaeff fincou o 
primeiro marco nas terras onde surgiria Londrina. O nome da cidade foi uma 
homenagem prestada a Londres – “Pequena Londres”, pelo Dr. João 
Domingues Sampaio, um dos primeiros diretores da Companhia de Terras 
Norte do Paraná. A criação do Município ocorreu cinco anos mais tarde, 
através do Decreto Estadual n.º 2.519, assinado pelo interventor Manoel 
Ribas, em 3 de dezembro de 1934. Sua instalação foi em 10 de dezembro 
do mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. O 
primeiro prefeito nomeado foi Joaquim Vicente de Castro. (PREFEITURA 
DE LONDRINA 2014, p. 2). 
 
 

Steca e Flores (2002) mencionam que Londrina cidade conhecida 

por “Pequena Londres”, foi dado em homenagem à Londres, sede da empresa que a 

Companhia de Terra do Norte do Paraná representava, tal vinculação pode ser 

atribuída “A participação de pioneiros como George Graig Smith, entre outros, 

permitiu que a cidade se transformasse em pouco tempo, na principal cidade polo da 

região” (p.141). 

Como a cidade estava em pleno crescimento, foi importante a 

construção de uma instituição de ensino, dessa forma, Capelo (2001) menciona que,  

Na década de 1930 predominaram as iniciativas escolares organizadas nas 
colônias de estrangeiros e também por migrantes nacionais, especialmente 
paulistas e mineiros. Entre as escolas europeias destacam-se a alemã, a 
polonesa e a dos eslovacos. Elas eram concebidas e concretizadas 
segundo um modelo definido, apresentando similaridades no tocante às 
práticas pedagógicas e à organização escolar que reproduzia em território 
sertanejo, o modelo ocidental, cristão, masculino e branco. Eram espécies 
de aparatos civilizatórios e modernizantes. (2001, p.191)  

 

 

Além dessas instituições escolares, podemos destacar a primeira 

instituição de ensino pública, construída por volta de 1932, denominado de “Grupo 

                                                                                                                                                         
geralmente os que percorriam a Europa para vender terras, e a CTNP pagava os gastos”. (OBERDIEK, 1997, 
p.83 in STECA; FLORES, 2002, p. 43) 
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Escolar Hugo Simas”3. Faria (2010) discorre que essa instituição de ensino, “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.” (p.68). De acordo com Boni (2009, p.41),  

[...] foi fundado o Colégio Estadual Hugo Simas, antigo Grupo Escolar de 
Londrina. O colégio, que nunca mudou de endereço, foi construído no 
terreno doado pela CTNP de frente para a rua Pio XII, entre as ruas Prefeito 
Hugo Cabral e Pernambuco. Logo após sua criação, 587 alunos estavam 
matriculados. O primeiro mestre e diretor do colégio foi Antenor Henrique 
Monteiro. 
 
 

Na década de 1940 houve um grande desenvolvimento comercial na 

cidade. O setor industrial restringia-se em organizar a matéria prima da região como 

maquinas de café e cereais. Além de que, as principais realizações no final dos anos 

40 foram: a implantação de galerias pluviais, elaboração do plano urbanístico, 

construções de seis instituições educacionais públicas, sendo elas Escola Benjamin 

Constant (1943); Escolas de Professores (1945); Escola José de Anchieta (1945); 

Escola Vicente Rijo (1946); Escola Willie Davids (1947); e Escola Newton Guimarães 

(1948), todas essas instituições iniciaram em Londrina como Grupo escolar.  

Por volta de 1944 a Loja Maçônica Regeneração 3º foi fundada em 

Londrina, se estabelecendo na cidade, por iniciativa de Eduardo Garcia Dias4, que 

fazia parte da filiação maçônica de Curitiba, e segundo informações colhidas no site 

da Loja:  

Habituado a aplicação da justa medida por meio do esquadro e compasso e 
sentindo a falta dos rumores dos martelos das reuniões da Ordem, procurou 
reunir alguns maçons para encontro em seu escritório afim de estudar a 
possibilidade da fundação de uma Loja que congregasse os confrades no 
afã salutar de prestar auxilio à tanta gente necessitada. Foi fácil a tarefa 
inicial de congregar numero exigido para as seções, pois Londrina, 
naqueles bons tempos, era um verdadeiro centro de amizades, sem 
prevenções, predominava ao lado do espírito de progresso a colaboração e 
entendimento. (p.1, 2014)  
 
 

Após um ano, a Loja Regeneração 3º de Londrina se mudou para a 

Rua Alagoas (onde está localizado o atual templo), devido o contato com Mister 

                                                 
3 Atualmente conhecida como Colégio Estadual Hugo Simas, sobre a qual, sua história foi abordada no 
mestrado. FARIA, Thais Bento. Em traços de modernidade: a história e a memória do Grupo Escolar "Hugo 
Simas" (Londrina-Pr, 1937-1972), Dissertação de Mestrado. UEM, 2010. 
 
4 Eduardo Garcia Dias de categorizada filiação maçônica de Curitiba, na época era o contratante com a 
Prefeitura de Londrina, (gestões de Major Miguel Blassi e Cap. Aquilis Pimpão), para a pavimentação de suas 
ruas a paralelepípedos. Foi o construtor de toda rede central da cidade de escoamento das águas pluviais, 
colaboração que, desinteressadamente, prestou ao primeiro Engenheiro do Município, Dr. Bergonze. 
(informações retiradas do site da Loja Maçônica Regeneração 3º) 
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Thomas, que na época era diretor da companhia de Melhoramentos Norte do 

Paraná, adquirindo três datas na quantia de 30.000 réis.  

A denominação de Loja Maçônica Regeneração 3º foi definida em 

uma das reuniões, como consta no site da Loja: 

A denominação de Regeneração à Loja de Londrina deve-se ao seguinte: 
uma reunião, já numerosa, foi cogitado de se dar uma denominação 
especial à Loja. Por proposta de Evandro Machado foi aprovado que o 
nome deveria ser dado pelo seu fundador e mais categorizado confrade 
Eduardo Garcia Dias, o qual, por sua vez, agradecendo a deferência 
justificou que a incumbência deveria recair não no mais graduado e sim no 
mais idoso e, no caso, seria Newton Guimarães, surgiu então o nome da 
Regeneração que posteriormente passou a ser Regeneração 3ª de 
Londrina. (p.1, 2014) 

 

No dia 29 de abril de 1947, em uma das reuniões dos maçons, 

conforme registrado em ata, foi mencionado o tema alfabetização destinada para 

adultos5  pela primeira vez na loja, percebida a importância para a cidade que 

crescia a cada instante de ensinar aqueles indivíduos que não sabem ler e nem 

escrever, e, ao mesmo tempo, olhar para esses sujeitos que não tiveram 

oportunidade de estudar na infância. 

Cabe ressaltar, a real importância de alfabetizar os jovens e adultos 

na época, Romanelli (1987), ressalta este momento como, 

A organização do ensino primário supletivo, cujas classes passaram a 
funcionar em 1947, como já foi assinalado anteriormente, contribuiu 
efetivamente para a diminuição da taxa de analfabetismo, no final da 
década de 40 e toda a década de 50. (1987, p.161)  

 
 

Além do mais, a importância de ler e escrever vinha da necessidade 

dos sujeitos se apropriarem disso, para o mercado de trabalho, visto que Londrina 

estava se tornando um polo econômico.  

Nos anos de 1950, Londrina se tornou uma das cidades mais 

importantes do interior do Brasil, devido sua produção cafeeira, levando a uma 

intensificação do setor primário de toda região, também o número de habitantes 

cresceu, pois passou de 20.000 para 75.000, sendo que a metade se encontrava em 

área rural.  

                                                 

5 Naquela época, a alfabetização destinada para os adultos, era marcada por ações solidarias e beneficentes. 
Além disso, essa instalação se dá na vigência das Leis Orgânicas de Ensino – Gustavo Capanema, que previa o 
ensino supletivo e a educação de jovens e adultos. (Romanelli, p.160-161) 
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Com isso, percebemos que durante três décadas a cidade de 

Londrina teve um amplo crescimento, em todas as áreas, além disso, pudemos 

constatar que que a história da cidade e da escolinha maçônica estão entrelaçadas, 

por exemplo o fato citado: o fundador da Loja ajudou na construção de galerias 

pluviais e foi um dos proponentes, como consta em ata, da criação de classes de 

alfabetização de adultos, sendo uma de nossas hipóteses, que a Loja foi a primeira 

a pensar e alfabetizar os adultos de Londrina.  

 

 

2.1 O INICIO DA ESCOLINHA DA REGENERAÇÃO E SUAS MODIFICAÇÕES NO PERÍODO 1950 

A 1970 

 

 

Como vimos na parte anterior, Londrina foi se desenvolvendo cada 

vez mais, na década de 1950 já encontramos um complexo urbano, no qual estavam 

presentes as faculdades, postos de saúde, hospitais, rádios, complexos destinado 

ao lazer e fundações de novas  instituições escolares públicas no município. 

 Por volta do dia 23 de janeiro de 1951, o maçom Edgar França cita  

em uma reunião na Loja Maçônica, estar trabalhando junto à Secretaria de 

Educação em Curitiba, para obter a designação de dois docentes para a escola que 

seria brevemente aberta, de acordo com a A.R.M. nº 1 – 1 (s/d). A Escola da 

Regeneração foi inaugurada no dia 16 de julho de 1952, sendo que: 

Inicialmente como Escola da Regeneração, funcionou um curso de 
alfabetização de adultos. Foi o seu primeiro professor o Maçom Walter Hey 
e a primeira aula foi no dia 22 de setembro de 1952 contando com a 
presença histórica de três alunos.(A.R.M. nº 2 - 1. (s/d)) 
 

 

O professor Walter Hey (maçom), menciona que suas aulas seriam 

as quartas e sextas feiras, das 20 às 21 horas, desse modo, temos a hipótese, como 

já foi dito, que a Escolinha da Regeneração foi ação pioneira na alfabetização de 

jovens e adultos em Londrina, também acreditamos que o primeiro professor da 

escolinha da maçonaria foi um voluntário, pelo modo descrito na A.R.M. nº 1 - 1 

(s/d).  
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A instituição foi reconhecida oficialmente pelo Estado no dia 2 de 

setembro de 1952, assim a instituição seria chamada de “Escola da Regeneração”, 

voltada para a alfabetização de jovens e adultos. No entanto, ao se deparar com a 

seguinte notícia publicada no jornal local, “mais de 100 crianças ficaram sem 

matriculas neste ano letivo, havendo necessidade de mais grupos escolares” (A.R.M. 

nº1 – 1 (s/d)) mencionado por um maçom durante a reunião em 1953, o professor 

Newton Guimarães sugere à loja que “dirija um oficio a Inspetoria Auxiliar de Ensino 

pedindo a transferência de cinco professoras nomeadas para a Escola primaria que 

vem funcionando no edifício da Loja.” (A.R.M.nº 1 – 1(s/d)), segundo consta a Ata de 

Reunião Maçônica, para que dessa forma iniciassem a alfabetização destinada às 

crianças.  Temos a hipóteses que essas professoras eram voluntárias, pois nesse 

momento a escola funcionava por meio das doações da Loja Maçônica, ou seja, a 

escola funcionava por meio da filantropia.  

A ata de reunião Maçônica (A.R.M. nº1 – 2 (s/d)) mostra que em 

1954 a escola transformou-se numa escola para alunos do primário, adquirindo 

personalidade jurídica, em 19 de setembro de 1954 e recebendo o nome de Dario 

Vellozo6, em homenagem ao grande maçom paranaense.  De acordo com a Ata de 

Reuniões Maçônica – 1 (s/d) há relatos de que no seu pátio manteve várias salas de 

aulas durante muitos anos.  

Também consta em ata (A.R.M. nº1 – 3 (s/d)), que no dia 15 de 

fevereiro de 1955, houve aumento da matrícula na escola e que os grupos escolares 

estavam enviando os alunos para a Escolinha da Regeneração, a partir desse 

aumento de alunos, alguns maçons interessaram em ajudar a construir a escola, 

pois na ata de reunião maçônica relata que, “Salim Sahão7 está interessado em 

ajudar a Campanha Pró-construção da Escola, que está formada.” (A.R.M. nº1 – 3 

(s/d))  

Dona Yolanda Nella Voigt Consetino voluntária e esposa do maçom 

Luiz Consentino na época, venerável da loja, recebeu, no dia 10 de setembro de 

                                                 
6 Biografia de Dario Persiano de Castro Vellozo: “Dario Persiano de Castro Vellozo, nasceu a 26 de 1869 no 

Retiro Saudoso, Bairro de São Cristovão, na cidade do Rio de Janeiro. Filho de Ciro Persiano de Almeida Vellozo 
e de dona Zulmina Persiano de Castro Vellozo. [...] Faleceu em Curitiba, a 28 de setembro de 1937. Envolto no 
hábito de linho dos Pitagóricos, e seu corpo foi sepultado em cova raza no Cemitério Municipal de Curitiba, Junto 
ao corpo de outros Pitagóricos.” (2014, p1) 

7 Salim Sahão é um maçom que participava dos encontros e reuniões ocorridas na Loja Maçônica Regeneração 

3ª 
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1956, o convite por decisão unanime da Loja para continuar como a Diretora da 

Escola.  

Por volta do dia 5 de março de 1958, de acordo com a Ata de 

Reunião Pedagógica (1958), ocorreu a primeira reunião pedagógica da instituição, 

com a presença da Diretora, três professoras e o inspetor em exercício; nessa 

reunião, discutiram sobre os livros didáticos adotados pela instituição, além do 

uniforme e outros materiais.  

Em 25 de agosto de 1958 acontece a inauguração oficial da nova 

escola, construída ao lado da Loja Maçônica Regeneração 3º, em anexo pertencente 

ao terreno da maçonaria. Abaixo observamos uma imagem da fachada da escola, e 

seus respectivos alunos, no dia da inauguração em 1958. 

 

Figura 1 - Alunos na fachada da Escolinha da Maçonaria. (D.H. nº4 - 5 ) 

 

A instituição escolar teve autorização para funcionar sob a direção 

do Professor Gladino Moreira Filho, de acordo com o registro nº 2.055, no dia 25 de 

junho de 1959. Nessa época havia três professoras e aproximadamente sessenta 

alunos, temos a hipótese de que essas professoras eram voluntárias ou recebiam 

por meio de ajuda de custo, pela filantropia, visto que, no ano seguinte resolveram 

transferir a instituição escolar para o Estado, assim, como consta no D.H. nº 4 – 2 

“Em 1960 resolveram transferi-la para o Estado, o qual passou a atendê-la 

efetuando o pagamento das professoras.” Mesmo com a transferência da Escolinha 

da Regeneração para o Estado ela ainda funcionava no prédio construído ao lado da 

Loja Maçônica pelos maçons.  
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Já na cidade de “Pequena Londres”, podemos dizer, de acordo com 

a Prefeitura de Londrina (2014) que houve muitas mudanças e conquistas na 

década de 1960:  

Nos anos 60 surgiram os primeiros conjuntos habitacionais, que se 
localizavam à distância de 6 a 7 Km do centro da cidade. Esses centros 
habitacionais foram edificados pela COHAB e atendiam às populações mais 
necessitadas da sociedade londrinense. Outro fato importante neste período 
foi a criação do Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina – 
SERCOMTEL.  
 
 

Como vimos, a cidade estava se desenvolvendo cada vez mais, 

também percebemos que a população de Londrina crescia e, portanto, aumentava 

também a população escolar, por volta de 1964, o complexo educacional Dario 

Vellozo contava com duzentos e vinte alunos, assim foi solicitado pela Inspetoria 

Regional de Ensino, Senhora Professora Mercedes Martins Madureira, a elevação 

para “Casa Escolar Dario Vellozo”. A categoria de Casa Escolar era parecida com as 

Escolas Isoladas, Souza (2006, p. 3945) relata que,  

No Paraná, entre os meios políticos, a justificativa usual para não se estar 
ainda em plena consonância com o modelo paulista de escola graduada era 
que, com os postos que existiam no Paraná para ali se formarem escolas, 
os recursos de que o estado dispunha não eram suficientes para atender as 
requisições que a “modernização” do ensino instalava. A solução 
intermediária preconizada seria a construção de casas escolares simples, 
especialmente no interior do estado. A manifestação do secretário do 
estado é revelador disso: “em uma região onde as construções de madeira 
são duráveis e baratíssimas, será imperdoável omissão não promovermos a 
construção de ligeiros chalés de pinho, onde mais se fizer sentir a falta de 
alojamento apropriado à escola” (Relatório do secretário do Interior, Justiça 
e Instrução Pública, Bento José Lamenha Lins, ao presidente do estado do 
Paraná, Vicente Machado da Silva Lima, sobre o ano de 1904, publicado 
em 1905, p. 24). 

 

 

Além disso, no ano de 1965 foram criadas duas classes para o 

noturno, atendendo os alunos maiores de quatorze anos, quando a escola de 

duzentos e vinte alunos passou para duzentos e cinquenta alunos.  

Ao mesmo tempo, em função da demanda escolar e das escassas 
possibilidades de atendimento, era premente a manutenção das casas 
escolares e/ou escolas isoladas. Uma das preocupações em construir 
“casas escolares simples” pelo estado estava diretamente ligada à 
população das regiões rurais. A argumentação recaía sobre a baixa 
freqüência dos alunos. (SOUZA, 2006, p. 3945) 
 
 

De acordo com o D.H. nº 15 – 4 e 5 “O prédio escolar contava com 

apenas duas salas de aula, uma sala para professores uma cozinha e dois 
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sanitários”. A Associação de Pais e Mestre na Casa Escolar Dario Vellozo foi 

fundado em 3 de maio de 1967. 

Já na ata da própria Loja consta que no dia 29 de março de 1969 a 

Casa Escolar Dario Vellozo foi elevada a categoria de Grupo Escolar8 Dario Vellozo, 

sendo inaugurado pelo desembargador Athos de Castro Veloso, filho do patrono. No 

D.H. nº 13 - 7, encontramos o relato de algumas modificações pelas quais a 

instituição passou em 1969, 

Atendendo as necessidades da Escola, a mesma sofreu uma boa reforma e 
teve um aumento considerável em seu prédio. Foram construídas mais três 
salas de aula, uma sala para diretoria, uma para biblioteca e uma nova 
cozinha. A antiga cozinha passou a fazer parte da casa anexa da zeladora 
da Loja Maçônica, e assim também os dois sanitários. Foram construídos 
quatro novos sanitários, o pátio foi calçado. Desde março de 1969 a escola 
contava com cinco salas de aula que funcionavam em três turnos e um 
noturno. ( p. 7) 
 
 

Podemos perceber que o Grupo Escolar cresceu devido à demanda 

de alunos, pois, em 1970, havia 448 alunos, sendo 183 no turno noturno. Do mesmo 

modo, o corpo docente contava com vinte e seis professoras, diretoras e a 

secretária, organizadas em duas salas de pré–primário; quatro salas do primeiro 

ano; duas salas do segundo ano; três salas do terceiro ano; três salas do quarto ano 

e uma sala do quinto ano, sendo que a Escola funcionava com três turnos diurnos e 

um noturno, primeiro turno do diurno funcionava das 8 horas às 11 horas, segundo 

turno do diurno funcionava das 12 horas às 15 horas, e o terceiro turno do diurno 

das 15 horas às 18 horas, já no turno noturno o horário era das 19:15 às 21:45. 

Chegando à década de 1970, segundo registra a Prefeitura de 

Londrina (2014), o município de Londrina contava com 230.000 habitantes, a 

produção agrícola se voltava para o mercado externo, porém, nessa década houve 

uma desaceleração no ritmo de desenvolvimento, comparado com as décadas 

anteriores, mesmo assim, de acordo com Prefeitura de Londrina, 

Houve uma ampliação na prestação de serviços como educação, sistema 
de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação, e a criação 
do Parque Arthur Thomas, a construção da nova Catedral, Ginásio de 
Esporte Moringão, entre outras obras. (2014) 
 

 

                                                 
8 “O que se projetava no início do século XX era a edificação de novos prédios para o ensino e, nestes, os 

grupos escolares propostos para os logradouros centrais e urbanos” (SOUZA, p. 3945) 
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 No ano de 1972, a instituição escolar, em função da Lei 5692/71, o 

Grupo Escolar Dario Vellozo, passou a denominar–se de Ensino Regular e Supletivo 

de 1º Grau, sendo seu funcionamento autorizado pela Resolução 192/75, de acordo 

com o Histórico encontrado no Projeto Político Pedagógico da Escola, que ainda 

menciona que após três anos, de acordo com, o Decreto nº 1466 no dia 30 de 

dezembro de 1975 a escola passou a ser denominada de Escola Estadual Dario 

Vellozo Ensino Regular e Supletivo de 1º Grau.  

Portanto, para a Escola Estadual Dario Vellozo estas foram décadas 

de mudanças e modificações, mantendo-se vinculada à Loja Maçônica Regeneração 

3º, foi se institucionalizando como instituição escolar a cargo do Estado.  

Percebemos neste capitulo, a relação entre o desenvolvimento da 

cidade e a instalação da Escolinha da Maçonaria. A instituição localizada ao lado do 

Templo Maçônico da cidade, foi pensada e construída pelos maçons, a partir da 

década de 1950, não com o intuito de alfabetizar as crianças, inicialmente a 

instituição estava dirigida à alfabetização destinada para os adultos, no entanto dado 

o crescimento de Londrina, houve necessidade de ampliar essa alfabetização para 

as crianças, considerando a insuficiência de vagas nas outras instituições. 

Com o passar dos anos, o Estado passou a tomar conta da 

instituição, e a cada ano crescia o número de alunos matriculados. A partir disso, a 

instituição passou a funcionar em prédio próprio em atenção ao que foi solicitado 

pela maçonaria, conforme citado na Ata da Loja, que apresentaremos no próximo 

capitulo.   
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3 UM NOVO PERCURSO PARA A ESCOLA DARIO VELLOZO  

 

 

No capitulo anterior, relatamos a história de Londrina ao longo dos 

anos, assim como a fundação da Loja Maçônica Regeneração 3º e a elaboração e 

construção da instituição de ensino “Escolinha da Maçonaria”, e suas modificações 

na Rua Alagoas. Neste capítulo, apresentaremos, a partir dos documentos 

encontrados no Colégio Dario Vellozo, as mudanças ocorridas no período 

compreendido entre o final da década de 1970 até 2013.   

  A partir disso, organizamos esse capitulo em quatro tópicos, sendo 

eles: O primeiro “Da Rua Alagoas para o Jardim Itamarati – Eventos”, que apresenta 

esse processo de transferência da Escola Estadual Dario Vellozo da Rua Alagoas 

para o Jardim Itamarati, além dos eventos ocorridos em prol da instituição. Já no 

segundo tópico, mencionaremos acerca das “Decisões Tomadas por Intermédio das 

Reuniões Registradas em Ata”, com base nas Atas de Reunião Pedagógicas e Atas 

de Reunião da APM (Associação de Pais e Mestres).  Na terceira parte, 

apresentaremos o “Olhar Externo e Interno dos feitos da Instituição”, com as notícias 

publicadas no jornal local, a respeito do Colégio Estadual Dario Vellozo, assim como 

relatos de alunos, por meio de um jornal elaborado pelos mesmos. No ultimo 

momento, “Duas Instituições Escolares ocupando o mesmo Espaço” é apresentada 

a transferência do Centro Estadual de Educação Básica, localizada na Universidade 

Estadual de Londrina, para o Colégio Estadual Dario Vellozo e como se deu esse 

processo.  

No final da década de 1970 e inicio de 1980 a Escola Estadual Dario 

Vellozo pretendia modificar seu cenário, uma vez que a instituição escolar 

funcionava ao lado Loja Maçônica Regeneração 3º, e almejava um próprio local para 

seu espaço escolar. Como foi discutido, no primeiro capitulo, o número de habitantes 

da cidade de Londrina estava crescendo a cada instante, e para isso, o município 

precisava construir mais instituições escolares e ampliar as existentes na cidade. 
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3.1 DA RUA ALAGOAS PARA O JARDIM ITAMARATI – EVENTOS 

 

Nesse momento, iniciaremos ressaltando o processo de 

transferência da Escola Estadual Dario Vellozo da Rua Alagoas, localizado ao lado 

da Loja Maçônica Regeneração 3º para seu novo recinto no Jardim Itamarati, com 

base nos documentos encontrados na instituição. Também apresentaremos alguns 

eventos ocorridos com o intuito de beneficiar a escola.  

O registro desse processo se inicia no dia 19 de maio de 1977, em 

uma reunião extraordinária, às vinte horas, no salão de festas da Loja Maçônica 

Regeneração 3º, situado na Rua Alagoas nº 760, onde estavam presentes o corpo 

docente, a diretora Laudicéia Monteiro Vieira, cento e cinquenta (150) pais de alunos 

da Escola Estadual Dario Vellozo, além do Inspetor Regional de Ensino Professor 

Tarcísio Martins, a finalidade da reunião era discutir sobre a transferência da escola 

para outro local. De acordo com a ata o Sr. Inspetor Tarcísio Martins mencionou 

sobre a “[...] necessidade da mudança da Escola, uma vez que a Loja Maçônica, 

proprietária de terras [...], a fim de ampliar suas instalações, isso já algum tempo, [...] 

até o fim do ano a Escola terá que se mudar.” (A.R.  nº 1 – 71, ano 1958 à 1982). 

A Loja Maçônica solicitou a transferência da escola pela 

necessidade de ampliar suas instalações, o que motivou a reunião com professores 

e pais para discutir esse assunto; ainda na reunião, um dos Professores da Escola 

Dario Vellozo, demonstrou no mapa o novo local para o qual a instituição poderia se 

mudar, o Jardim Itamarati, sendo que esse novo espaço foi doado pela prefeitura de 

Londrina, além disso, o Professor Tarcísio Martins esclareceu algumas dúvidas dos 

pais, como, 

[...] os alunos que não pudessem ser transferido para aquele local devido à 
distância de suas residências sem prejuízo à continuidade dos estudos, 
conforme a palavra do Sr. Inspetor a Escola fará, no fim do ano um 
levantamento dos alunos que optarão para as escolas mais próximas e que 
reservará o número de vagas necessárias nessas escolas. (A.R. nº 1 – 71, 
ano 1958 à 1982)  

 

 

Não encontramos mais registros escritos, que mencionam sobre a 

mudança da Escola Estadual Dario Vellozo da Rua Alagoas ao lado da Loja 

Maçônica, para o Jardim Itamarati.  

Também no ano de 1977, houve na semana da criança uma festa, 

na qual, a “Fraternidade Feminina” (esposa dos maçons) realizou doações de 
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armários à Escola Dario Vellozo, esse evento foi mencionado no Jornal Maçônico 

(D.H. nº 5 – 21. Livro de Festividade 20-09-81). Desse modo, a escola obteria novos 

armários para o novo espaço escolar, segundo o Documento Histórico encontrado 

na instituição. 

 Posteriormente em 1978, de acordo com o Livro Histórico do Dario 

Vellozo, a inauguração do novo espaço da instituição, ocorreu, 

No dia 24 de fevereiro de 1978, nossa escola passou a funcionar em novo 
endereço, rua Luiz Alvez de Lima e Silva nº 336, Jardim Itamatati. 
A inauguração da escola deu-se no dia 12 de outubro de 1978, pelo 
Secretario Hélio Freire da Saúde e Bem – Estar Social, representando o Sr. 
Governador Jaime Canet Junior.  
Nossa nova escola conta com dez salas de aula, dois sanitários (um 
masculino e um feminino) uma cozinha, uma sala de despejo e uma área 
coberta.  
A parte administrativa conta com uma biblioteca, secretaria, diretoria, sala 
para professores, para orientação educacional e sala para coordenação e 
dois sanitários. (D. H. nº 4 – 7 Livro Histórico de DV 81)  
 
 

Acrescenta a ata da Escola Dario Vellozo, com mais detalhes a 

forma que foi inaugurada a instituição, visto que,  

Aos doze dias do mês de outubro de hum mil, novecentos e setenta e oito, 
às onze horas, deu-se a inauguração oficial da Escola Dario Vellozo de 
Ensino Regular e Supletivo de 1º Grau, com a presença do Sr. Hélio Freire, 
Secretário da Saúde, Governo do Estado, Sr. Jaime Camet Junior, a 
representante da 18º Inspetoria Regional de Exercício, além de outras 
autoridades e grande número de convidados. Após ser hasteada a bandeira 
do Brasil, houve o cântico do Hino Nacional, pelos alunos do 
estabelecimento e por todos os presentes. Depois de ser cortada a fita 
simbólica e ser descerrada uma placa homenageado o Sr. Governador, 
usou da palavra a Sra. Laudicéia Monteiro Vieira, diretora do 
estabelecimento, agradecemos o Governador do Estado pelo muito que tem 
realizado em prol do Ensino do Paraná. Falou também um aluno 
representando os alunos da Escola e o Sr. Hélio Freire, representante do 
Governador. A bênção do Estabelecimento de Ensino foi procedida pelo 
reverendo Jonas Dias Martins, Pastor emérito da Primeira Igreja 
Presbiteriana Independente de Londrina, após o que os presentes foram 
convidados a Escola. Nada mais havido a contar, eu, secretaria, lavrei a 
presente ata que vai por mim assinada e pelos presentes. (A.R. nº 1-91 ano 
1958 à 1982)  

 
 

A transferência da Escola Dario Velloso, para o jardim Itamarati, tem 

o seguinte registro na Ata da Loja Maçônica:  

Em 1978 o grupo foi transferido para um moderno prédio localizado no 
Jardim Itamaraty, com capacidade muito maior de alunos, onde os alunos 
mais pobres da periferia puderam ter mais conforto que nas acanhadas, 
porém muito aconchegantes e com muito amor, salas de aulas que a Loja 
ás duras penas conseguiu manter por muito tempo. O grupo conserva o 
nome e a paternidade maçônica. (A.R.M. nº2 – 1 (s/d)) 
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A inauguração também teve destaque, no Jornal Folha de Londrina9, 

mencionando o horário da inauguração, além de mostrar uma fotografia de como 

havia ficada a construção da escola no Jardim Itamarati. Tal noticia foi registrada no 

livro da escola:  

 

     Figura 2 -  Inauguração da Escola Dario Vellozo (D.H. N. 4 - 7)  
No primeiro ano de funcionamento contamos com aproximadamente (360) 
trezentos sessenta alunos de 1ª a 4ª e iniciamos a 5ª serie com 35 (trinta e 
cinco) alunos, fomos implantando as séries seguintes gradativamente. (D.H. 
nº 4 – 7 Livro Histórico de DV 81)  
 
 

 Outro evento que marcou a história da Escola Estadual Dario 

Vellozo, ocorreu no final de 1982, no dia 12 de novembro, com a inauguração da 

Quadra Poliesportiva ou como foi denominado na época “Centro Esportivo Ricardo 

Garcia Pagan”, evento destacou-se no jornal local, de onde a escola recortou esse 

marco apresentado no jornal e colou no Livro de Festividades (D.H. nº 5 – 35) 

informando que,  

A Escola Dario Vellozo inaugurou ontem de manhã, o Centro Esportivo 
“Ricardo Garcia Pagan”, com uma quadra para jogos de basquete, vôlei, 
futebol de salão e handball. O Centro foi construído com doações de Nicola 
Pagan, que ainda vai se responsabilizar por outras benfeitorias na escola, 
como o plantio de árvores frutíferas em toda a sua área livre.  
A inauguração compreendeu o hasteamento da Bandeira Nacional, a 
celebração de uma missa, o descerramento de placa, apresentação de 
Banda do Colégio Marcelino Champagnat e um jogo de vôlei entre os 
alunos do Dario Vellozo. No ato, a professora Jacira Oliveira Venâncio 
destacou a importância da participação comunitária nos problemas da 
Educação. (D.H. nº 5 – 35 Livro de Festividade 20-09-81) 
 

 

 Para ilustrar a inauguração do Centro Esportivo “Ricardo Garcia 

Pagan” na Escola Estadual Dario Vellozo, a instituição registrou no documento D.H. 

                                                 
9 Londrina – quinta 12/10/78 – pág. 13  
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nº 5 – 35 e 36 Livro de Festividade 20-09-81 o ocorrido naquele momento histórico 

da década de 1980, abaixo fotografias desse marco. 

 

Figura 3 - Padre participando da inauguração do Centro Esportivo (D.H. nº 5 – 35 e 36 (20-09-
81)) 

         

   

 Figura 4 - Diretora da Escola Dario Vellozo (D.H. nº 5 – 35 e 36 (20-09-81)) 

 
  

       

                                                                      

Figura 5 - Banda do Colégio  Marcelino Champagnat e alunos da Escola Dario Vellozo jogando 
Vôlei (D.H. nº 5 – 35 e 36 (20-09-81)) 

          

 
 Portanto, nessa parte podemos perceber as conquistas que 

repercutiram na instituição, com destaque em publicações do jornal local. Desse 

modo, apresentamos nesse primeiro momento, a conquista do novo espaço escolar, 

tanto almejado pela Escola Estadual Dario Vellozo, além do evento beneficente da 

fraternidade feminina de Londrina (esposas dos maçons) e a Quadra Poliesportiva, 
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eventos que foram registrados pelos protagonistas da instituição, por meio de 

fotografias e relatos escritos, encontrados em Atas e Documentos históricos.  

 Todo evento realizado nas escolas, ou decisões tomadas nas 

instituições escolares, são precedidos de reunião com a comunidade escolar, por 

isso, a necessidade de realizar as Reuniões Pedagógicas, Reunião da Associação 

de Pais e Mestres (APM) entre outras. Tais atividades são o foco do segundo tópico.  

 

 

3.1.1. Decisões Tomadas Por Intermédio Das Reuniões Registradas Em Atas  

 

 

 Encontramos no arquivo escolar da instituição, Atas das primeiras 

reuniões realizadas no novo espaço escolar, sendo que algumas reuniões ocorriam 

com a equipe pedagógica e outras com a Associação de Pais e Mestres (APM).  

Neste momento, utilizaremos essas Atas de Reuniões como fonte desse tópico, com 

menção ao que o autor Esquinsani (2007), destaca a respeito das atas, 

Encaradas como potenciais documentos de valor jurídico, as atas têm a 
necessidade de consubstanciarem se enquanto um fiel registro do que 
ocorreu na reunião (deliberações, decisões, discussões). Por outro lado, 
atas também podem servir como uma rica fonte documental, sobremaneira 
para a história da educação. (p.104, 2007) 

 
 

 Desse modo, para caracterizar o cotidiano da instituição, além das 

problemáticas que norteavam a mesma utilizaremos as atas de reuniões das 

décadas de 1980 a 1990.  

 No ano de 1980, a diretora da Escola Estadual Dario Vellozo 

Laudicéia Monteiro Vieira, inicia o período letivo com uma reunião pedagógica com o 

corpo Docente, instruindo os professores sobre a maneira que eles deveriam 

ministrar suas aulas; de acordo com a ata da escola (A. R. nº 1-94 ano 1958 à 

1982), a diretora pede para seus docentes não ministrarem a aula o tempo todo 

sentados, além de tratarem bem seus alunos.  

 O mesmo documento ressalta, um apontamento realizado pela 

diretora a respeito de, “[...] Não dar oportunidade para que os alunos tenham a nota 

que não merecem, porque não é possível ter classe que não fique nenhum aluno 

para recuperação, uma vez que o nível social de nossos alunos é de médio para 

baixo [...]” (A. R. nº 1-94 ano 1958 à 1982). A partir dessa passagem, percebemos o 



 37 

nível social da maioria dos alunos atendidos nessa época na Escola Dario Vellozo, 

visto que, a instituição escolar atendia alunos de regiões periféricas da cidade, além 

disso, percebemos com base, no que descreve a Ata de Reunião a preocupação da 

diretora com os docentes, justificando a nota dos alunos segundo a sua situação 

social. 

 Em fevereiro de 1982, nas dependências da escola, ocorreu uma 

reunião, na qual, a diretora Laudicéia Monteiro Viera, transmitiu um pedido do Sr. 

Inspetor de Ensino, a respeito do fracasso escolar que se tem observado nos alunos 

do curso colegial, principalmente nas disciplinas de matemática e português, desse 

modo, a diretora pediu mais empenho dos professores do curso de 1º grau, sendo 

este a base para os 2º e 3º graus, de acordo com a Ata da Escola (A. R. nº 1-98 

1958 à 1982).   

 Por conseguinte, no dia 3 de abril, houve uma reunião na qual foram 

apresentadas as estagiarias do curso de Psicologia do Centro de Estudos 

Superiores de Londrina - Cesulon; além de suas propostas e plano de trabalho,10 a 

diretora informou para os presentes docentes que ministram suas aulas à 1º série, 

que as alunas iriam assistir a suas aulas para observarem as crianças, além disso, 

“Ficou também estabelecido que uma vez por mês houvesse um encontro das 

estagiarias com as professoras das classes que estão sendo atendidas, para 

discussão dos problemas e avaliação dos trabalhos realizados” (A. R. nº 1 - 99 ano 

1958 à 1982), logo, o trabalho das estagiarias do curso de Psicologia seria 

fundamental para os alunos com baixo desenvolvimento escolar e dificuldade de 

aprendizagem, visto que, esse assunto havia sido referido na reunião pedagógica 

anterior. 

Em 1983 no mês de março no dia 26, ocorreu na Escola Estadual 

Dario Vellozo a primeira reunião pedagógica do ano, nela foi discutido sobre o que a 

escola iria preparar para a Páscoa, na qual, a diretora salienta que, 

Ficou combinado que as comemorações da Páscoa em nossa escola seria 
no dia 30 às 8:00 horas, reunindo os dois turnos, os alunos participariam 
através de declamações, dramatizações, cantos e ginásio. Haverá também 
distribuição de balas que foram doados pela Loja Maçônica Regeneração 
3º, ovos de chocolate que foram doados pelo Senhor Nicola Pagan, aos 

                                                 
10 Não encontramos nas atas e em outros registros a proposta e como era elaborado o plano de trabalho dessas 

estagiarias do curso de psicologia, no entanto, temos a hipótese de que eles estavam trabalhando com os alunos 
que apresentavam maior dificuldade de aprendizagem no horário de contraturno, e o plano de trabalho era 
elaborado com base nos conteúdos ministrado pela professora regente da turma do aluno. 
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alunos da 1ª e 2ª série. As professoras ofereceram também às crianças 
bolos de chocolate. (A.R. nº7 - 04 (26/03/1983))  
 
 

 Nessa parte referente à páscoa, percebemos que o Senhor Nicola 

Pagan junto com a Loja Maçônica Regeneração 3º, ainda mantinha contato com a 

escola, ajudando de forma beneficente os eventos ocorridos na instituição, como 

podemos observar nessa passagem descrita na Ata de Reunião, citada acima.  

 Na primeira reunião, do ano seguinte ocorrida no dia 25 de fevereiro, 

além das orientações pedagógicas, com relação à forma de avaliação, para os 

alunos do 1ª a 4ª série, os docentes salientaram sobre o comportamento dos alunos, 

como está registrado na ata:  

[...] Falou-se muito sobre o comportamento dos alunos durante a aula e no 
pátio durante o recreio. Houve várias sugestões para conseguir melhorar o 
comportamento dos mesmos. Ficou resolvido que se fizesse uma ficha e 
anexasse ao boletim. Nessa ficha contaria o seguinte: uniforme, tarefa, 
frequência, participação da aula, pontualidade, respeito aos professores e 
colegas, serventes, visitas, asseio corporal, no caderno, no pátio e na 
escola. Esses itens serão somente observado e avaliado. Sempre que a 
professora tiver oportunidade é bom que se faça reunião com os pais; a 
presença da diretora ou vice-diretora durante a entrada dos períodos. 
Houve sugestão por parte das professoras para que solicitasse uma 
estagiaria da UEL, para dirigir um “Recreio Orientado”. Em seguida foi 
distribuída uma Circular sobre Conjuntivite, sendo observado por parte das 
professoras a necessidade de uma “Socorrista” para os exames de vista e 
auditiva, principalmente para as crianças de 1ª à 4ª série. (A.R. nº7 - 16 
(25/02/1984))  
 
 

 Desse modo, houve a solicitação de estagiarias da UEL para que o 

recreio se tornasse em um espaço interativo, se esperava um comportamento 

melhor dos alunos, como disciplina, respeito entre outros. 

 De acordo com a Ata de Reunião (A.R. nº7 - 17 (20/03/1984), no dia 

20 de março, na reunião com a equipe pedagógica e os demais funcionários da 

instituição, foram decididos, por meio do voto secreto que a nova diretora da Escola 

Dario Vellozo seria Lucia Maria de Toledo Cunha com 18 votos. À vista disso, no dia 

21 de maio, a nova diretora Lucia Maria de Toledo Cunha, iniciou a reunião 

pedagógica, com a distribuição de um boletim informativo que:  

[...] será entregue aos alunos, pedindo aos professores que façam as 
correções necessárias e também uma ampla divulgação sobre o mesmo. 
Após agradecer a cooperação dos professores pelo entendimento quanto a 
posição da nova direção, incentivando os alunos a seguir o novo 
regulamento, explicou que seus objetivos quanto ao corpo discente é atingir 
uma mudança total no comportamento dos alunos em sala de aula, no pátio, 
biblioteca, relacionamento com os colegas, professores serventes e 
principalmente em dias de festas quando homenagearmos alguém, pois tem 
sido péssimo. Pediu aos professores que orientem seus alunos para que 
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não fiquem entrando pelos corredores que dá acesso à sala dos 
professores, explicando que qualquer informação deverá ser obtida na 
secretaria. (A.R. nº7 - 19 (21/05/1984)) 
 
 

 Após isso a diretora realizou a leitura do Regulamento Escolar e 

mencionou sobre o excelente trabalho da orientadora educacional professora Vilma 

de Lima Olives, e da supervisora professora Maria Cecília Pinto Nayme Novelli, na 

qual ressalta que,  

[...] tem sido eficiente e incansável, muitas vezes trabalhando, além do 
horário para dar atendimento às professoras e também como representante 
da escola, na Gincana do Cinquentenário da cidade tem desempenhado 
muito bem sua incumbência. (A.R. nº7 - 19 (21/05/1984)) 

 
 

 Logo em seguida as professoras salientaram sobre as questões 

problemáticas nas aulas do noturno, em vista que, na Ata de Reunião A.R. nº7 - 19 

(21/05/1984) 

A professora Veralucia Turques Pacheco falou do problema da escola 
durante as aulas do noturno que após o termino só ficam as professoras 
para fechar as classes, correndo risco, pois a escola além de estar 
localizada num bairro periférico da cidade, sua iluminação é precária. A 
professora Irene Gomes Venâncio propôs que se pagasse um guarda para 
ficar à noite toda e tomaria conta das casas do quarteirão. Houve uma outra 
proposta da professora Cecilia Suminho Watasiale, para que se coloque um 
guarda somente no período das aulas. (A.R. nº7 - 19 (21/05/1984)) 
  
 

 No ano seguinte, segundo consta a Ata de Reunião, A.R. nº7 - 49 

(12/08/1985), a respeito da Educação Especial ocorrida na instituição, apresenta 

que, 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos  oitenta e 
cinco, teve início em caráter experimental, as aulas de Classe Especial, sob 
a autorização da Equipe de Educação Especial do Núcleo neste 
Estabelecimento de Ensino, no período vespertino (das 13:10h às 17:30h) 
ministrada pela professora especializada Yukiho Hirearoga Iskehoreta, [...] 
Nível PE03 com os seguinte alunos Gustavo Alexandre Campos Nonino, 
Reginaldo dos Santos e Nilton Leandro da Silva. [...]  

 
 

 Destarte, a autorização para o funcionamento da Sala Especial só se 

dará em meados de 1986, quando a escola foi autorizada por meio da resolução 

416/86.  

 Ainda em 1986, precisamente no nono dia do mês de setembro, em 

uma reunião ocorrida na Escola Dario Vellozo, percebemos, de acordo com a Ata de 

Reunião (A.R. nº7 - 83 (09/04/1986)), a percepção da escola a respeito de grande 

parte dos alunos que estudavam na instituição e moravam em periferias,  
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[...] Foi colocado também que a criança de periferia tem defasagem em 
relação às crianças de ambientes mais privilegiados, e que é preciso 
reconhecer essa defasagem para poder trabalhar adequadamente as 
diferenças individuais sobre o problema das Classes Homogêneas. 

 

 

 Nesta parte compreendemos que a equipe pedagógica esta fazendo 

referência aos alunos vindos da perifeira de Londrina como “clientela”11 da instituição 

educativa, pois assim como ressalta Magalhães (1999) “[...] a sua verdadeira razão 

de ser, no quadro geográfico local e constituem unidades orgânicas na gestão de 

planos financeiros, espaços, pessoal e meios pedagógicos.” (Brian e Chapoulie, 

1993, p.12 IN: Magalhães, 1999, p.70). 

 Também observamos uma comparação dos alunos que nascem em 

periferias, com relação àqueles alunos com um padrão considerado “normal”, pois 

observando essa comparação, não podemos julgar a aprendizagem do aluno com 

base na sua condição social, tendo em vista que a escola deve superar essa 

discriminação, pois, é dever da escola promover a aprendizagem de todas as 

crianças, uma vez que é um direito de todos os cidadãos, um direito garantido na 

Constituição Federal de 1988 no artigo 205º, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e na LDB (Lei de Diretrizes e Bases).  

 Na mesma reunião a equipe pedagógica, mais os docentes da 

Escola, relataram na ata A.R. nº7 - 83 (09/04/1986), sobre a evasão escolar, para 

essa discussão eles receberam o auxílio da pesquisa dos estagiários de psicologia 

da UEL (Universidade Estadual de Londrina), com base nos dados da Escola Dario 

Vellozo, sobre a qual trataram do assunto,  

[...] devido a chegada do Psicólogo da UEL para discutirem os dados 
coletados em 1984 nas 5ª séries aos professores, ficou marcada uma outra 
Reunião para sexta-feira, dia 11 de abril às 20 horas, para dar continuidade 
ao estudo do Texto. As psicólogas foram apresentadas pela professora 
Telma Mari Nilza, professora da área Escolas, Sônia Estela supervisora da 
área de Psicologia Escolar e as estagiarias Carmem e Débora. 
Apresentaram os seguintes quadros. 
 

    
 Esses quadros estão em anexo na página 51, 52 e 53, no entanto, 

não encontramos registros escritos acerca das informações utilizadas pelas 

estagiárias de psicologia da UEL e se esses problemas foram resolvidos. Por esse 

motivo temos a hipótese de que problema acerca da evasão escolar foi amenizado a 

                                                 
11 Termo utilizado por Justino Magalhães (1999, p.70) 
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partir da transferência do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos, 

que funcionava na UEL para o Colégio Estadual Dario Vellozo, fato que 

mencionaremos mais a frente.  

 De acordo com que relata a ata de reunião nº6 – 58, percebemos 

que o prédio da Escola Estadual Dario Vellozo, estava com alguns problemas na sua 

estrutura, dessa maneira no dia 17 de junho de 1987, houve uma reunião da 

Associação de Pais e Mestres, com o intuito de resolver o problema da instituição, 

quando a Diretora Lucia Maria de Toledo Cunha, mencionou acerca da planilha da 

situação dos prédios escolares, enviada pela Fundação Educacional do Paraná - 

Fundepar12, a diretora também, 

Explicou sobre o preenchimento leu o ofício que acompanha a Planilha, 
onde diz que poderíamos pedir a ajuda de um engenheiro da Prefeitura, 
mas que tentamos e não fomos bem sucedidos. Começamos pela 
EMOPAR, Dr. Hipolito Haluch, que nos explicou que o órgão está sendo 
extinto, pedindo que falássemos com a Secretaria de Obras, onde nos 
encaminharam para a Secretaria de Educação, Dr. Ricardo de Almeida 
Pedroga, que nos encaminhou ao DECOM, cujo responsável é o mesmo Dr. 
Hipólito Haluch. O Senhor Alceu, presidente da APM, sugeriu que 
pedíssemos ajuda a Maçonaria, visto ter esta entidade, muita estima pela 
Escola. (A.R. nº6 - 58 (17/06/1987)) 

 

 

 Cabe ressaltar que nesse momento a equipe pedagógica junto com 

a comunidade escolar não esperava que o Estado resolvesse os problemas de 

infraestrutura da escola; a FUNDEPAR, órgão do Estado responsável pela 

construção e reparo de obras escolares do Paraná, parecia estar com alta demanda, 

outros contatos foram feitos para conseguir o engenheiro que assumisse a reforma 

da instituição, sem sucesso, razão pela qual recorrem à Loja Maçônica. Por isso 

percebemos, por meio desse documento que, mesmo distante da Loja Maçônica, 

ainda existe uma relação solidaria por parte da Loja Maçônica Regeneração 3ª na 

percepção de um pai, no entanto, não encontramos mais registros escritos que 

relatassem sobre essa aproximação, da Loja Maçônica com a Escola Dario Vellozo.  

 Na década de 1990, a professora Vera Lúcia Turques Pacheco 

assumiu a direção do Dario Vellozo, sua proposta de trabalho era diferenciada e 

conseguiu vários empreendimentos, segundo o Projeto Político do Colégio Estadual 

Dario Vellozo (2009, p.5). De acordo com o Livro Histórico da Escola Dario Vellozo 

                                                 
12  “A Fundepar é responsável pelos prédios escolares, construção obras, reparos, manutenção, assinatura de 
convênios com prefeituras e Associações de Pais e Mestres. Também equipa as escolas com conjuntos 
escolares e material permanente, e que distribui merenda e recursos do fundo rotativo para obras emergenciais.” 
(10 de julho de 2015) 
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(D.H. nº 4 – 11 Livro Histórico de DV 81) a diretora realizou na parte administrativa 

as seguintes questões: 

- Batalhou em prol da unidade da escola desenvolvendo um clima de 
companheirismo e solidariedade entre todos.  
- Foi realizada a reforma do prédio da escola do piso ao teto. 
- Foram trocadas as cortinas da escola. 
- Toda ala esportiva foi reformada inclusive a iluminação da quadra de 
Esportes. 
-  Foi construída o calçamento de acesso a ala esportiva. 
- Dentro do pátio da escola foi feito uma área reservada para 
estacionamento exclusivo dos professores. 
-  Aquisição de livro didáticos para ampliação do acervo bibliográfico.    
- Todos os alunos independente da situação sócio econômico, ganharam 
material escolar. (1990, p.11) 
 

  

 Portanto, por meio, dos relatos escritos em ata de reuniões, 

ocorridas na Escola Estadual Dario Vellozo, percebemos o cotidiano da instituição, 

que ao longo desses 10 (dez) anos, passou por várias circunstâncias, como foi 

apresentado nesse tópico, mesmo que esses documentos sejam de cunho 

administrativo, onde há poucas referencia ao pedagógico, visto que, Esquinsani 

(2007) menciona que esses documentos tem o valor jurídico, por ser fiel registro do 

que acontece nas reuniões, assim entendemos as raríssimas referencias ao 

pedagógico. 

  Além disso, observamos a grande importância da utilização dessas 

atas, nesse momento, como fontes históricas, pois isso fez com que esses 

momentos de discussões acerca da escola, viessem à tona, não esquecendo que as 

atas refletem apenas algumas dimensões do cotidiano escolar.  De certo modo, 

percebemos que em grande parte das reuniões registradas em atas, não se pauta 

apenas há um assunto, pois, de acordo com o que foi mencionado nessa parte, 

percebemos a variedade de assuntos tratados. Mesmo assim, como estamos 

trabalhando com documentos escolares, não devemos destacar apenas um, por isso 

que no próximo momento utilizaremos outras fontes escolares, que descrevem a 

situação que a escola estava passando no ano de 1990 e anos 2000.  
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3.1.1.1. Olhar externo e interno dos feitos na instituição escolar 

 

 

 No momento anterior, relatamos sobre as decisões tomadas por 

intermédios das reuniões, por meio das atas de reunião referente à década de 1980, 

no entanto observamos uma lacuna, por falta de documentos na instituição escolar 

referente às décadas de 1990 e 2000, por essa razão tomamos com fonte o material 

que foi classificado como Documentos Históricos que registram nesse período 

alguns eventos e marcos importantes ocorridos no Colégio Estadual Dario Vellozo. A 

denominação destes documentos, foi sugerida pela instituição; nesta categoria estão 

arquivados documentos com informações publicadas pela imprensa da cidade e por 

um jornal interno elaborado pelos alunos da instituição. É apresentado, também, o 

hino para a Escola. 

 Dessa forma, iniciamos essa parte mencionando a respeito da 

comemoração da instituição, visto que, em dezembro de 1990, a Escola comemora 

31 anos com um jantar, tal ocasião foi mencionada no jornal local (Londrina, sexta-

feira, 14/12/90) encontrado no documento D.H. nº4 - 33 Livro Histórico de DV, em 

que discorre assim,  

Enquanto as escolas estaduais reclamam da falta de condições financeiras 
para se manterem, a Escola Estadual Dario Vellozo encerra o ano com 
superávit no caixa e ainda promove, hoje à noite, um jantar em 
comemoração ao seu 31º aniversário. Durante o jantar, serão 
homenageados os professores que já se aposentaram e os três ex-
diretores: Laudicéia Vieira, Lúcia Cunha e Irineu Labigaline. (1981, p.33) 

 
 

 Ainda destaca o jornal que, uma das grandes conquistas alcançada 

em 1990, foi a regulamentação do ensino de 2º grau, sendo destacado pela diretora 

Veralúcia, e publicado no Jornal da cidade, que conseguiu esse feito na escola, por 

causa das três mil assinaturas no abaixo assinado que solicitava essa 

regulamentação:  

Embora esteja localizada no Jardim Itamarati, a Escola Dario Vellozo atende 
a nove bairros desprovidos de escola de 2º grau. “Depois da 8ª série, os 
alunos tinham que estudar em escolas que ficam longe de onde moram”, 
informa a diretora Veralúcia Turques Pacheco.(Jornal Local, 14/12/90) 

 
 

 No ano seguinte, surgiu a proposta de compor um hino para o 

Colégio Estadual Dario Vellozo, assim no mês de outubro de 1991, a professora 

Arlete Marzanatti Bornia (supervisora do colégio), junto com o Sr. Waldemir de 
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Souza (músico e compositor de hinos sacros), realizou a composição do hino o 

Colégio13.  

 Temos como hipóteses que a composição do hino do Colégio se deu 

em função da necessidade da escola em inculcar valores, visto que, Hobsbawm 

(1984) menciona que,  

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de 
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma 
continuidade em relação ao passado. (1984, p.9)   
 
 

 Dessa maneira percebemos não só a importância que o hino 

apresenta para a escola, assim como os valores que contém na letra, pois menciona 

no hino assim, “Nosso hino é um alerta em oração; Que nos trilha para um mundo 

melhor; O escudo que levamos conosco; É a amizade que nos faz irmãos.” (D.H. nº 

15 – 2) 

 Após 10 (dez) anos houve outro fato que marcou a escola, esse 

acontecimento foi publicado no Jornal de Londrina no dia 09 de julho de 2002, que 

publicou uma noticia sobre o Colégio Estadual Dario Vellozo, escrito por Simoni 

Saris, cujo, titulo de sua reportagem foi “JL estimula hábitos de leitura em escola: 

Alunos do Colégio Dario Vellozo utilizam o jornal para atividades de leitura e 

enriquecimento do currículo”. Saris (2002) ressalta que,  

Há três meses, o Jornal de Londrina passou a fazer parte do dia-a-dia de 
cerca de 60 alunos do ensino médio do Colégio Estadual Dario Vellozo, no 
Jardim Presidente (Zona Oeste). Através do Projeto de Enriquecimento 
Curricular (PEC), implantado no inicio do ano letivo, os alunos adotaram o 
hábito diário de ler e discutir em sala de aula as notícias veiculadas pelo 
jornal. 
O PEC foi elaborado após a inserção de disciplinas diversificadas. A 
professora de português Carlinda Rosa, que auxilia os alunos no 
desenvolvimento do projeto, optou por trabalhar com a poesia, a música e o 
jornal. No começo do ano, os estudantes aprenderam na teoria todo o 
processo de produção das notícias, desde o trabalho de apuração das 
matérias até a impressão do jornal. (Jornal de Londrina, 09 de julho de 
2002) 
 
 

  A professora Carlinda Rosa, mencionou alguns resultados 

alcançados por meio do PEC (Projeto de Enriquecimento Curricular), “O primeiro 

semestre ainda não terminou e os alunos já realizaram um “Jornal Falado”, com 

                                                 
13 Os versos do Hino do Colégio na parte de anexo situado na p.58  
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notícia da própria escola, e já deram inicio a criação de um jornal impresso” (D.H. 

Jornal de Londrina, 2002). Além disso, os alunos ficaram empolgados ao verem todo 

o processo de elaboração e impressão do Jornal de Londrina, por isso, quiseram 

elaborar um contendo informações da escola. 

 Por meio da influência do PEC e do Jornal de Londrina, os alunos do 

Colégio Dario Vellozo elaboraram um jornal impresso, retratando as notícias a 

respeito da própria instituição escolar durante o ano de 2002, com base no olhar dos 

alunos, segundo descrito no documento (D.H.nº9 - 4): 

 - Palestra no colégio agrada a todos e ensina um pouco de cidadania. 
Palestra preferida pelo promotor Bruno Galati foi um sucesso.  
- Eleições 2002 sujam colégio e alunos ficam irritados.  
- Feira da Saúde é marcada pela diretoria para o dia 25/10/02. É esperado 
um grande sucesso. 
- Campanha para adquirir mesa de tênis não dá certo e envolve mais salas 
agora.  
- Máquina de cortar grama está aposentada enquanto o mato não para de 
crescer. 

 

 

 No mesmo documento na (D.H.nº9 - 5), os alunos realizam uma 

Entrevista com a Maria a inspetora da escola, questionando ela sobre a sua 

profissão, por meio, dessas questões,  

1- Como é ser uma inspetora de alunos? 
Maria – Não é fácil o dia-a-dia, um tá bem outro dia tá mal, um dia os alunos 
estão quietos outro dia tão atentados agora de manhã você não sabe se vai 
terminar bem, quando você menos espera a bomba estoura. 
2- O que você acha de sua profissão? 
Maria – Eu acho muito boa porque é um trabalho edificante. Para mim ser 
uma inspetora tem que ralar muito. 
3- Você gosta do que faz? 
Maria – Sim eu gosto porque acima de tudo eu amo o que faço e amo todos 
porque acima de tudo tenho Deus no coração  todos os dias primeiramente 
peço a ele que ajude na minha caminhada. 
4- Há quantos anos você trabalha nessa profissão e qual foi seu pior 
dia.  
Maria- eu trabalho a 24 anos e o meu pior dia foi quando um aluno queria 
me bater e ele disse que tinha batido no pai e disse que filha da puta 
nenhuma gritava comigo. 
5- Você acha que vale ser uma inspetora de alunos? 
Maria – Vale porque todo trabalho e importante desde que se faça com 

amor e eu amo meu trabalho. 
 
 

 Ainda no jornal elaborado pelos alunos, estão registradas criticas 

acerca do não repasse da verba do governo, a partir do que eles observavam 

quanto às dificuldades que a escola esta enfrentando, desse modo, na parte que 

eles denominaram de “Noticia DV” (D.H.nº9 - 6) os alunos destacam que: Os 

professores e funcionários do Colégio Estadual Dario Vellozo, estão preocupados 
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em xerocar e estragar a máquina, desse modo, o dinheiro das provas e trabalhos 

estava saindo do “bolso” dos professores, pois, sem a verba não haveria como 

consertar a máquina; não há dinheiro do governo para realizar um contrato com uma 

bibliotecária; e houve reclamações com relação aos entulhos que estão na antiga 

“casinha” localizada ao lado do colégio, os alunos querem que removam os 

entulhos.  

Em síntese percebemos nessa parte, por meio das fontes utilizadas, 

que alguns protagonistas da instituição, como os diretores antigos que receberam 

uma singela homenagem, uma professora que ao se deparar com a realidade critica 

da leitura e escritas dos alunos decide elaborar um projeto, junto com a equipe 

pedagógica, para mudar essa situação, foram registradas pelo jornal local. Cumpre 

destacar que como resultado do projeto desenvolvido, os alunos, fizeram o jornal da 

escola em que relataram a situação da instituição, e realizaram entrevistas com uma 

funcionária; este é um fato digno de destaque, os funcionários poucas vezes tiveram 

seu desempenho reconhecido, pois na maioria das escolas, destacamos o papel do 

diretor, do professor, do pedagogo e ate dos alunos, mas da inspetora há poucos 

relatos. Logo no mesmo jornal, os discentes relataram lutas e conquistas alcançadas 

no colégio, esse olhar dos alunos é extremamente importante para a instituição, 

considerando sua formação como cidadãos.   

Na próxima parte será apresentado o processo de compartilhamento 

do espaço escolar por duas instituições distintas, ou seja, a partir de 2009, a Escola 

Dario Veloso passa a dividir seu espaço com uma outra instituição destinada à 

educação de jovens e adultos.  

 

 

3.1.1.1.1. Duas instituições escolares ocupando o mesmo espaço 

 

 Em pleno século XXI, seriam plausíveis duas instituições escolares 

públicas, ocuparem o mesmo espaço físico? Esse questionamento, responderemos 

neste momento, para isso, apresentaremos alguns apontamentos, sobre Londrina e 

as duas instituições escolares públicas.  

 A cidade de Londrina cresce em número de habitantes, para atender 

melhor a população com relação à educação, constrói novas escolas públicas. Um 

problema persiste, altos índices de evasão escolar. A questão foi objeto de trabalho 
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desenvolvido por estagiarias do curso de psicologia da UEL, cujos resultados foram 

apresentados em uma reunião com a equipe pedagógica14, indicando que houve um 

índice de evasão grande. Magalhães (1999) salienta que, 

 
 [...] conhecer e explicar as oscilações entre os montantes de alunos 
inscritos e os fluxos de saída, seus percursos escolares, relações e saídas 
sócio-profissionais, constitui, de uma forma geral, um grande desafio para o 
investigador, muito especialmente para o historiador, geralmente privado de 
compulsar os dados de informação mais directamente elucidativos sobre a 
questão. (1999, p.70) 

 

 Mesmo assim, fontes consultadas na escola não descrevem muito 

sobre a evasão, dessa maneira, temos duas hipóteses, a primeira seria que muitos 

alunos começaram a estudar em outras escolas, visto que, ao longo dos anos 

cresceu o número de construção de escolas públicas, segundo Abbud (2012), em 

Londrina, 

O aumento significativo do número de escolas na década de 1980 com a 
criação de 19 unidades. Um dado a ser conferido diz respeito ao aumento 
da população urbana em função da gradativa extinção da cafeicultura. As 
décadas de 1990 e 2000 apresentam a criação de 4 e 5 unidades escolares 
respectivamente. (p. 7 a 8)  
 
 

 Já a segunda hipótese seria a desistência de alunos, que ocasionou 

“quase” o fechamento da escola. Assim essa situação do Colégio continuou por 

anos, ate que, aproximadamente em março de 2009, ocorreu uma reunião com o 

Núcleo Regional de Educação de Londrina e a Secretaria de Estado da Educação, 

em virtude das dificuldades que o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens 

e Adultos15, localizado nas dependências da Universidade Estadual de Londrina, 

estava enfrentando:  

Devido a diversos fatores, dentre eles a necessidade de um espaço fixo e 
permanente para a localização da escola, número de salas compatível com 
o número de matrículas do CEEBJA e um espaço adequado para o 
atendimento ao educando jovem e adulto, levaram a uma necessidade 
imediata de transferir o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 
Adultos / UEL do Campus Universitário. (PPP do CEEBJA. 2012, p. 6) 

 
 

                                                 
14 Em anexo ata A.R. nº7 - 83 (09/04/1986) p.55-56-57. 

15 “Em 1989 a Universidade Estadual de Londrina, através da Coordenadoria de Recursos Humanos, diante de 
um diagnóstico sobre a situação de escolarização de seus funcionários, identificou que em uma boa parte de seu 
quadro funcional havia pessoas que não possuíam nenhuma ou pouca escolarização em nível fundamental e 
médio. Neste sentido, foi criado o Programa de Ação Educativa para Adultos – PAE, desenvolvido inicialmente 
para atender os servidores da instituição. Até 1994, o atendimento era restrito aos funcionários.” (2012, p.5) 
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 Desse modo, percebemos que seria inviável a permanência do 

CEEBJA/UEL, no espaço do Campus Universitário, a única solução cabível, seria de 

transferir o Centro para as dependências de uma escola estadual, no caso para o 

Colégio Estadual Dario Vellozo, que funcionava apenas no período matutino em 

função da baixa demanda, assim, o CEEBJA/UEL manteria o mesmo horário de 

atendimento realizado no Campus, período vespertino e noturno. O CEEBJA/UEL 

menciona no Projeto Político Pedagógico que,  

Durante estes 17 meses em que estamos neste espaço, sentimos uma 
diferença para melhor, tanto na opinião dos alunos como na dos 
professores. Percebemos maior integração da comunidade escolar e local, 
bem como ampliação do número de matrículas, pois atendemos muitos 
alunos moradores do entorno da escola e dos bairros vizinhos. 
Várias atividades culturais foram realizadas neste período, envolvendo os 
alunos da Sede e das APEDS em razão da estrutura da escola que 
possibilita a realização de eventos como: festa junina, semana cultural, 
formatura. (2012, p.6) 

 
 

 Portanto desde 2009, o Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos, conhecida pela nova denominação “CEEBJA Herbert de Souza”, 

funciona nas dependências do Colégio Estadual Dario Vellozo, no período 

vespertino e noturno, ministrando aulas para jovens e adultos, que não tiveram 

oportunidade de estudar, e o Colégio Estadual Dario Vellozo, funciona apenas no 

período matutino, ministrando suas aulas para o ensino fundamental anos finais e 

ensino médio. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 No ano de 2013 no Laboratório de Ensino e Pesquisa da História da 

Educação, localizado na Universidade Estadual de Londrina, pesquisávamos sobre 

as instituições escolares públicas de Londrina, no projeto denominado de 

“Localização e catalogação de fontes para a pesquisa da história das instituições 

educativas escolares de Londrina”, onde, por meio, de uma pesquisa de iniciação 

cientifica, tivemos a oportunidade de pesquisar dez (10) instituições escolares 

públicas mais antigas da cidade, entre elas, nos deparamos com a história do 

Colégio Estadual Dario Vellozo, e uma parte de sua história.  

 A percepção de que a história desta escola teve origem na 

Maçonaria resultou na pesquisa para o “Trabalho de Conclusão de Curso”, tomando 

como fontes os documentos encontrados na instituição, essa pesquisa só foi 

possível, graças à permissão e auxilio do colégio e da Loja Maçônica.  

A partir dessa pesquisa mais aprofundada sobre a história do 

Colégio Estadual Dario Vellozo, consideramos imprescindível relatar a história de 

Londrina e de como a Loja Maçônica Regeneração 3º se instalou na cidade, para 

assim nortear o contexto em que a Escolinha da Regeneração ou Escolinha da 

Maçonaria foi planejada, ate a sua construção ao lado da Loja Maçônica, cujo, 

primeiro professor foi um maçom e os demais professores eram voluntários antes da 

escola ser transferida para o Estado, após essa transferência, os professores eram 

contratados pelo Estado.  

Também relatamos de acordo com as fontes o momento em que a 

Escola transferiu-se para outro estabelecimento no jardim Itamarati, visto que, a 

escolinha funcionou de 1952 ate 1977, ao lado da Loja Maçônica na Rua Alagoas. 

Também mencionamos algum marcos importante registrados nas fontes, que 

pudemos registrar ao longo deste trabalho.  

Após a pesquisa na instituição, o meu olhar modificou, pois, antes de 

conhecer a história do colégio, por meio de algumas fontes pesquisadas, observava 

a instituição escolar como as demais escolas que tem alunos, professores, diretores, 

funcionários, documentos entre outros, no entanto, hoje vejo o Colégio Estadual 

Dario Vellozo de outra maneira, cada espaço, cada objeto relata um momento 

histórico importante para cada protagonista que vivencia esse espaço.  

http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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Além disso, ao registrar diversos momentos que marcaram o 

colégio, ficamos gratas por finalizar esse trabalho mencionando uma conquista que a 

escola esperava há anos, a circunstancia é vinda pelo desejo de naquele espaço no 

Jardim Itamarati funcionar apenas o Colégio Estadual Dario Vellozo e não duas 

instituições e no inicio do ano (2015) o Centro Estadual de Educação Básica de 

Jovens e Adultos, conhecida pela denominação “CEEBJA Herbert de Souza”, que 

antes funcionava nas dependências da Escola Dario Vellozo, no período vespertino 

e noturno, mudou se para a zona norte de Londrina, com isso, o Colégio esta 

esperando a aprovação do novo projeto para voltar a funcionar no período matutino 

e vespertino, uma conquista esperada há tantos anos.  

Registrar a história dessa instituição se faz importante pela questão 

de registrar a história de uma instituição e alguns sujeitos que fizeram parte da 

mesma. Claro que poderíamos, registrar a história do Colégio Dario Vellozo de outra 

forma, utilizando outras fontes, assim como realizar entrevistas com os protagonistas 

que fizeram parte dessa história, o que, neste momento, não coube tendo em vista o 

nosso objetivo, a finalidade deste trabalho era registrar, tomando como fonte os 

arquivos escolares encontrados, que foram catalogados e organizados no inicio da 

pesquisa, sobre a história do Colégio, dentro do contexto histórico da cidade de 

Londrina, no entanto, compreendemos que realizar entrevistas caberá para futuras 

pesquisas e trabalhos.  
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ANEXO A 

1ª Quadro elaborado pelas estagiarias do curso de psicologia da UEL, mencionando 
as causas da evasão dos alunos na década.  
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ANEXO B 

2ª Quadro elaborado pelas estagiarias do curso de psicologia da UEL, mencionando 
as causas da evasão dos alunos na década.  
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ANEXO C 

3ª Quadro elaborado pelas estagiarias do curso de psicologia da UEL, mencionando 
as causas da evasão dos alunos na década.  
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ANEXO D 
Hino do Colégio Estadual Dario Vellozo 
 

 
 


