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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina tem por objetivo resgatar a história do 
Colégio Diocesano João Paulo I, situado na cidade de Porecatu, no Estado do 
Paraná. O conjunto de informações aqui contidas está fundamentado em 
autores que tratam do tema História das Instituições Escolares, os quais 
defendem a ideia de que resgatar a história de uma instituição é algo que 
proporciona um alargamento do campo de História da Educação. Considerando 
que o objetivo deste trabalho é o de resgatar a história da instituição em 
questão, foi estabelecida a metodologia de História Oral Temática, a qual 
possibilitou a coleta de entrevistas com personagens que fizeram história na 
instituição e que se propuseram a dar seus depoimentos para colaborar com 
este trabalho. 

 
Palavras-chave: História da Educação; Instituições Escolares; História Oral; 
Colégio Diocesano João Paulo I.   
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1 INTRODUÇÃO 

          Resgatar a História de uma instituição é tarefa árdua que exige de quem 

o faz um comprometimento muito grande com o trabalho e suas partes e é 

esse trabalho tão meticuloso que iremos mostrar nesse Trabalho de Conclusão 

de Curso.          

 Temos como objetivo principal o registro da História do Colégio 

Diocesano João Paulo I que está situado na cidade de Porecatu, no Estado do 

Paraná. Esse resgate será feito por meio da coleta de depoimentos cedidos por 

personagens históricos que estão atuando no colégio atualmente e, por esse 

motivo, podem contar acerca da história que vivenciaram e vivenciam na 

instituição até os dias atuais, contribuindo para a realização deste Trabalho de 

Conclusão de Curso.       

 Objetivamos também, através deste trabalho, discutir o campo de 

História das Instituições Educativas e trazer a discussão de autores que tratam 

sobre o tema e o consideram relevantes no campo de História da Educação.  

      Por isso, serão levantadas questões que tratam da História das Instituições 

educativas, ao utilizar autores como NÓVOA(1999), MAGALHÃES(1996), 

BONTEMPI JR(2006), entre outros, que falam e discutem esse tema, 

preservam a memória, afirmam o espaço da escola como algo importante para 

a sociedade, como também serão apresentados fatos sobre a história do 

Colégio Diocesano João Paulo I que nenhum documento possa ter registrado. 

Utilizamos para esse processo a metodologia da História Oral Temática 

e nos pautamos em autores como MEIHY(1996) para tratar do assunto. Com 

isso, pretendemos resgatar uma história pautada nas memórias dos 

colaboradores que são consideradas tão importantes quanto um documento 

legal e de caráter burocrático. 

No segundo capítulo, será feita a fundamentação teórica que norteia 

este Trabalho de Conclusão de Curso e será levantada a discussão a respeito 

da História das Instituições Escolares, o que estuda, qual sua relevância na 

área de História da Educação, entre outros aspectos deste tema que são de 

real importância. 
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Será discutida também nesse capítulo a metodologia elencada para a 

realização da coleta de dados para o objetivo final que é o de resgate da 

História do Colégio Diocesano João Paulo I. Nesse sentido, estarão contidas 

informações relevantes a respeito desse processo, como foram escolhidos os 

sujeitos participantes, como as entrevistas coletadas foram realizadas, qual o 

meio tecnológico utilizado para as gravações, etc.  

No ultimo capítulo, será contada a história do Colégio em questão, 

levantada através da coleta das entrevistas de sujeitos que fizeram parte da 

história do colégio e que cederam suas memórias para abrilhantar esse 

trabalho.  
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2 HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
 

2.1 O QUE É, O QUE ESTUDA E SUA IMPORTÂNCIA 

O tema “história das instituições escolares” vem sendo muito discutido 

no campo da História da Educação e tem como foco resgatar a história de 

determinadas instituições educativas que fizeram ou fazem parte da história em 

determinadas épocas e espaços de uma sociedade. 

No âmbito das discussões sobre historiografia da educação, na 

perspectiva da Nova História e da Cultura Escolar, merece destaque tanto a 

importância da história local, contemplada com o estudo das unidades 

escolares quanto à utilização de todas as fontes disponíveis, sendo a mídia, 

veículo profícuo como fonte de informação da história local. (BONTEMPI 

JÚNIOR, 2006). 

Essa temática é considerada algo novo e que proporciona uma 

renovação metodológica no campo, por meio da qual é possível realizar a 

comparação do universal com o particular, abordando fatos de uma instituição 

que não são vistos por muitos, mas que são de grande importância.  

Como diz o autor Décio Gatti Jr. 

 

 A História das instituições educativas tem tomado fôlego no 
contexto dos estudos de história da educação no Brasil, 
inserindo-se num processo de renovação no campo da história 
da educação e constituindo-se como um novo campo temático 
da historiografia da educação brasileira (GATTI JUNIOR, 2002, 
p. 19). 

 

Nesse sentido, consideramos de suma importância fazer o resgate da 

história de uma instituição, considerando aquilo que se passa no interior da 

escola, dando ênfase àqueles elementos que conferem identidade à instituição 

e, mesmo que já estejam modificados, proporcionam um sentido único no 

cenário da escola, envolvendo descrições sobre o ciclo de vida da mesma, sua 

criação, seu desenvolvimento, entre outros aspectos.  
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Ao pesquisarmos sobre esse tema estaremos fazendo um estudo sobre 

a história e a filosofia da educação brasileira, no sentido de que estas 

instituições são dotadas de valores que cada época impôs para a sociedade 

em geral. É o que diz BUFFA (2002): 

 

A pesquisa em história das instituições escolares tem 
como vantagem a possibilidade de “superar a dicotomia 
entre o particular e o universal, o específico e o geral, o 
concreto e o conceito, a história e a filosofia.” (BUFFA, 
2002, p. 26). 
 

Esta abordagem surgiu para se opor a denominada historiografia 

tradicional, onde nela é abordada um sentido mais amplo, abrangente e 

complexo sobre os espaços que são destinados à educação escolar, dando 

voz àquelas singularidades que o espaço escolar possui, como por exemplo, 

itens materiais, os personagens reais ali presentes, tais como professores(as) 

estudantes, funcionários da própria instituição. 

Existe, ainda, uma grande preocupação dessa temática em abordar e 

rever o conceito de história institucional, tomando como base a 

problematização das instituições e sua relação com a comunidade local.  

Ao realizar esse estudo acerca da história das instituições, busca-se 

mergulhar no interior da instituição, tentando construir ou re-construir uma 

história que explique melhor os fenômenos e a realidade educativa do local. 

Esse processo não se pauta apenas em descrever a instituição, mas 

sim explicá-la e integrá-la em uma realidade ampla que diz respeito ao seu 

próprio sistema educativo.  

Por isso, é importante que se privilegie novas interpretações que 

realcem a História Regional da qual a instituição faz parte, com o objetivo de 

fazer a ponte entre o total e o singular.  

 

O autor GATTI JR (2002) afirma isso, ao dizer que:  

 
Entender a história regional significa inseri-la num contexto 
mais amplo, no qual 
as mudanças em âmbito local ocorrem. Assim, historiar uma 
instituição educativa carece não perder de vista sua 
especificidade, mas, ao mesmo tempo, compreender sua 
totalidade. (GATTI JUNIOR, 2002, p. 74). 
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Nesse sentido, estabelecer a relação entre a instituição e a 

comunidade em que está inserida, é necessário um redimensionamento dos 

planos espaço-temporal. 

Este processo, portanto, visa dar vida a diversos personagens: 

professores, diretores, demais membros da comunidade, ex-alunos, entre 

outros, dando a esses a condição de sujeitos históricos, “tendo em vista a 

grandeza dos pequenos atos, os gestos, as vozes pouco ouvidas ou 

silenciadas, as práticas escolares, o currículo e o seu projeto educativo.” 

(GATTI JUNIOR, 2002, p. 74).  

É necessário, portanto, que se privilegie abordagens do tipo “meso”, 

pois, buscando essa dimensão, consegue-se dar vida e intensidade à História 

da Instituição, como diz o autor NÓVOA (1999): 

 

Trata-se de procurar escapar ao vaivém tradicional entre uma 
percepção micro 
e um olhar macro, privilegiando um nível meso de 
compreensão e intervenção. 
As instituições educativas adquirem dimensão própria, 
enquanto espaço organizacional onde também se tomam 
importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas.  
(NÓVOA,1999, p.15). 

 

Existem várias dimensões, por meio das quais é possível levantar a 

História de uma instituição, entre elas as dimensões físicas e humanas. A 

primeira, diz respeito à estrutura arquitetônica do local, que se materializa em 

cada elemento de sua composição, os valores e preocupações da época. A 

segunda, por sua vez, diz respeito aos agentes, aos alunos e funcionários, à 

relação entre professores, a participação da comunidade, entre outros.  

Esse campo na História da Educação, sempre esteve atrelado muito 

mais à Educação do que à História. Porém, percebe-se, ao longo dos anos, 

que essa realidade vem se modificando e hoje, muitos educadores e 

historiadores, apesar de enfrentarem inúmeras dificuldades, tem se lançado à 

tarefa de reconstruir a História de determinadas instituições.  

Essas interpretações que estão sendo levantadas no contexto brasileiro 

e estrangeiro tem seguido, em geral, um roteiro de pesquisa muito parecido, 

onde se destacam preocupações similares, como: os processos de criação e 
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desenvolvimento, a configuração e as mudanças ocorridas na arquitetura da 

instituição, os processos de conservação do perfil dos docentes e discentes, 

como também as mudanças, as formas de veiculação do saber, etc.  

Entretanto, para a realização deste processo, é necessário entender que 

ele se configura em relatos escritos, onde se utilizam narrativas, exposições 

como sinônimos e outros. Na forma escrita, coloca-se a intencionalidade e o 

propósito e tem a função de estabelecer uma superfície, circunscrever o 

contexto.  Como diz BRITTO, COLAU, WERLE (2007):  

 

Descrever a base material é um elemento importante da 
composição dessa cena fundacional do teatro em que se 
desenrola a História Institucional, dimensionando o espaço em 
que os diversos atores, as múltiplas políticas, os poderes 
institucionalizados elaboram seus percursos. (BRITTO, 
COLAU, WERLE, 2007, p. 151).  

 

 

Portanto, ao analisarmos os processos que se desenrolam e que são 

necessários para a (re)construção da História de uma instituição, tiramos a 

conclusão de que é um processo muito complexo que exige de quem irá 

realizá-lo muita determinação e um “saudável ceticismo”, no sentido de não se 

envolver com a história para não mostrá-la de forma que engrandeça 

determinados personagens ou elementos que a constituem. 

 

Finalmente, historiar uma instituição escolar 

 

“E meticulosa tessitura é esta, a de historiar uma instituição 
educativa na sua complexidade, definindo-lhe um quadro 
espaciotemporal, reconhecendo-lhe uma ação sociocultural, 
material, simbólica, organizacional, antropológica, 
descobrindo-lhe, pois, um sentido.” (MAGALHÃES,1999). 
 
 
  

Certamente, historiar uma instituição vai muito além do que 

simplesmente contar ou recontar uma história que fez parte de uma sociedade 

e contribuiu para a mesma, é algo delicado, complexo e meticuloso que exige 

muito comprometimento de quem o faz.  
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2.1.1 História Oral e História Temática  
 

 
Historiar uma instituição é um processo muito meticuloso e que precisa 

ser dotado de sensibilidade em relação aos contextos e especificidades da 

escola, ou seja, esse processo envolve uma gama de fatores que necessitam 

de um olhar mais aprofundado e diferenciado. Como diz o autor MAGALHÃES 

(1999):  

 

É um processo de investigação onde se cruzam informações 
de várias naturezas – orais, arquivísticas, museológicas, 
arquitectônicas, fontes originais e fontes secundárias – um 
manancial de informação cujas exploração e utilização 
carecem de uma cuidada vigilância hermenêutica. Um vaivém 
esclarecido entre a memória e o arquivo. (MAGALHÃES, 1999, 
p. 63). 

 

Nesse sentido, a história de uma instituição, quando (re)construída, 

intenta construir uma identidade histórica, tomando como atenção alguns 

elementos, como quadro de mudanças e permanências, relações entre o local, 

regional e o geral, nacional, etc. 

Esta façanha da historiografia tenta, acima de tudo, “compreender e 

explicar a existência histórica de uma instituição educativa, sem deixar de 

integrá-la na realidade mais ampla, que é o sistema educativo.” (MAGALHÃES, 

1999, p. 64).  

Existem muitas formas de realizar esse trabalho de levantamento da 

História de uma instituição, privilegiando alguns fatores que, ao novo olhar 

historiográfico, conferem identidade à escola. Uma dessas formas é a utilização 

da Historia Oral. Este recurso é eficiente e utilizado para a elaboração de 

documentos, estudos referentes à vida social das pessoas, entre outras 

funções.  

 

O autor MEIHY (1996), em seu Manual de História Oral, afirma que: 

 

Ela é sempre uma história do tempo presente e também 
conhecida por história viva. Como história dos 
contemporâneos, a história oral tem de responder a um sentido 
de utilidade prática e imediata. Isto não quer dizer que ela se 
esgote no momento da apreensão e da eventual análise das 
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entrevistas. Mantém um compromisso de registro permanente 
que se projeta para o futuro, sugerindo que outros possam vir a 
usá-la. (MEIHY, 1996, p. 13).  

 

 Embora a História Oral seja uma prática não tão eficiente, muitos 

autores sugerem que ela é nostálgica, saudosista e alienada. Em contrapartida, 

com o avanço das tecnologias (principalmente de meios eletrônicos, como o 

gravador, o computador), a história oral passa a ser vista como uma forma de 

captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua 

vida. Nessa perspectiva, a memória é considerada uma fonte legal e que da 

credibilidade à história na mesma dimensão que um documento legal, como 

Decreto, Lei, Parecer, entre outros.   

Esse avanço proporcionou que a utilização das tecnologias na história 

oral determinasse uma alteração nos antigos procedimentos de captação de 

entrevistas que antigamente eram feitas na base de anotações ou na base da 

memorização.  

Essa prática mantém um caráter multidisciplinar por não constituir um 

objeto específico de pesquisa. Porém, como a definiu um de seus fundadores 

Louis Starr, a História Oral é “mais do que uma ferramenta, e menos do que 

uma disciplina”.  

Por essa razão, torna-se supérfluo manter a discussão sobre a 

cientificidade ou não da prática de História Oral. Como diz MEIHY (1996):  

 

Cabe, modestamente, reconhecê-la como instrumento capaz 
de colocar novos elementos à disposição dos interessados na 
leitura da sociedade. É válido também não considerar a história 
oral como mero substitutivo para carências documentais, sejam 
qualitativas ou quantitativas. (MEIHY, 1996, p. 14).  

 

Nesse sentido, a História Oral deve ser considerada por si mesma. Ou 

seja, ela pode ser assumida isoladamente, com seus próprios valores e não tão 

somente para preencher vazios documentais ou lacunas de informações. Ela 

ainda facilita o entendimento de aspectos subjetivos de alguns casos que, na 

maioria das vezes, são filtrados por racionalismos e objetividades.  

A base dessa prática é o depoimento gravado. Por isso, MEIHY (1996) 

aponta três elementos que constituem a condição mínima da história oral. 

São eles: o entrevistador, o entrevistado e a aparelhagem de gravação. Não 
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precisa, necessariamente, existir apenas um entrevistado ou entrevistador. 

Em alguns casos, existem mais de um entrevistador e muitos entrevistados 

com seus múltiplos aparelhos de gravação.  

Deve-se considerar, ainda, a utilização de entrevistas filmadas como 

parte integrante da História Oral, porém, essa prática merece um tratamento 

diferenciado.  

O autor ainda afirma que a História Oral é, sem dúvida, um 

procedimento premeditado. Ou seja, não se pode pensar que qualquer pessoa 

despreparada metodologicamente, ao entrevistar alguém estaria fazendo 

História Oral. Como afirma MEIHY(1996):  

 

Historia Oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam 
com a elaboração de um projeto e continuam com a definição 
de um grupo de pessoas (ou colônia) a serem entrevistadas, 
com o planejamento da condução das gravações, com a 
transcrição, com a conferência do depoimento, com a 
autorização para uso, arquivamento e, sempre que possível, 
com a publicação de resultados que devem, em primeiro lugar, 
voltar ao grupo que gerou as entrevistas. (MEIHY, 1996, p. 15).  

 

Nesse processo estão envolvidos três tempos principais que o autor 

aponta em seu Manual de História Oral. O tempo da gravação, o da confecção 

do documento escrito e o de sua eventual análise.  

O primeiro processo é considerado muito importante, pois é o instante 

da materialização do documento inicial. Respectivamente, o segundo e o 

terceiro podem ou não existir, dependendo do primeiro tempo. Muitos grupos 

aceitam essa prática apenas se estiver escrita e analisada. Por isso, é 

recomendado que não seja feita a análise sem o processo de transcrição ter 

sido feito.  

Contrapondo-se a esta ideia, muitos entendem que o segundo e o 

terceiro tempo podem ou não ocorrer e outros ainda acreditam que só a 

confecção do documento já é tarefa suficiente para cumprir os ideais da prática 

de História Oral. 

 Porém, neste Trabalho de Conclusão de Curso, as três etapas foram 

realizadas. A gravação das entrevistas, como primeiro momento, a transcrição 

das mesmas como levantamento de dados para a escrita do terceiro capítulo e 

a análise dos dados coletados para correções e mudanças. 
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Existem três modalidades da História Oral: a história oral de vida, a 

história oral temática e a tradição oral. Essas três citadas anteriormente 

dependem de entrevistas com pessoas que estão com as faculdades mentais 

em boas condições e se apresentam para a realização das entrevistas sem 

receber pagamento ou benefícios materiais.  

No momento em que se realiza o projeto para a utilização da História 

Oral, é necessário que fique claro a opção do entrevistador em utilizar apenas 

a gravação em si ou a transcrição da mesma, pois existem pessoas que 

normalmente consideram a gravação o documento essencial. Outras 

consideram a transcrição, depois de aprovada, como o documento 

fundamental.  

Tendo isto, neste trabalho de conclusão de curso, utilizaremos a História 

Oral Temática centrada nas entrevistas de alguns personagens da instituição 

que são eles: Dionísio Santos de Souza, Manoel Marques do Vale e Dilene 

Bispo da Silva. Todas elas foram transcritas e revisadas pelos seus 

colaboradores. Estes foram fundamentais para o processo de levantamento 

dos dados e análise dos dados coletados por meio das entrevistas, tornando 

assim elemento essencial para a realização deste trabalho final. 

 

2.1.1.1 Um breve histórico da cidade de Porecatu-PR 

 

A cidade de Porecatu, pertencente ao Estado do Paraná é o local onde o 

Colégio Diocesano João Paulo I, colégio utilizado para a coleta das entrevistas 

que foram as fontes para a realização deste trabalho de conclusão de curso, 

está situado. Sua história iniciou-se no ano de 1941, quando a família 

Lunardelli, mais especificamente Ricardo Lunardelli e seus filhos João e 

Urbano chegaram nas terras porecatuenses. O pioneiro Ricardo Lunardelli 

chegou às terras com o empreiteiro, trabalhadores braçais, um engenheiro e 

técnicos. Iniciou-se então a estrada para que se pudesse chegar ao local 

aonde se pretendia fundar uma cidade, aliás, local esse já indicado pelas 

plantas topográficas da antiga colonização. Já existia um patrimônio localizado 

no mapa que se chamava Antenorbugo. 

Alguns anos depois, já existia um grande número de colonos e as terras 

foram sendo povoadas. A primeira denominação que a cidade possuiu foi o 
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nome de Brasília.  Somente no ano de 1947, por meio da Lei nº 02 de 10 de 

outubro desse mesmo ano, a cidade foi elevado à categoria de Município, onde 

foi desmembrado da cidade de Sertanópolis, sendo nomeada como Porecatu 

que, na língua indígena significa “Salto Bonito”.    

A cidade de Porecatu foi fundada estrategicamente na divisa do Estado 

do Paraná com o Estado de São Paulo e tem como divisa o Rio 

Paranapanema. Nela, esta situada a Usina Central do Paraná, indústria do 

ramo sucroalcooleiro que gerou um avanço populacional muito grande para a 

cidade, por meio da demanda de empregos. Possui em sua redondeza a Usina 

de Capivara (Duke Energy International) que é responsável pela produção de 

energia.  
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3 A HISTÓRIA DO COLÉGIO DIOCESANO JOÃO PAULO I CONTADA 

PELOS SEUS PERSONAGENS HISTÓRICOS.  

 

A história do Colégio Diocesano João Paulo I, levantada por meio das 

entrevistas cedidas por alguns colaboradores que fizeram parte da história do 

colégio, se configura em vários momentos. Será tratada aqui em uma ordem 

linear e cronológica, onde serão abordados fatos que estão em documentos 

legais e que provam sua veracidade, como também fatos que foram 

contemplados por olhares singulares e que não se prova a veracidade somente 

através de documentos, mas sim da memória dos colaboradores que é 

considerada aqui um meio tão veraz quanto um documento burocrático e 

protocolado em instâncias que são consideradas legais pela sociedade.  

O levantamento desta história foi possível por meio da colaboração e 

empenho dos entrevistados que se propuseram a ceder um pouco de suas 

memórias, muitas das vezes esquecidas ou silenciadas, mas que merecem 

destaque neste trabalho de conclusão de curso.  

Por esse motivo, faz-se necessário inferir que aqui contém informações 

relevantes a respeito do colégio que é o objeto de estudo deste trabalho de 

conclusão de curso.  

A história do Colégio Diocesano João Paulo I, como já mencionada nos 

parágrafos anteriores foi vivenciada por muitos personagens ao longo de sua 

trajetória, mas alguns destes já não se encontram entre nós. Por isso, é 

importante mencionar que os personagens utilizados são personagens 

presentes na instituição atualmente.  

O Colégio Diocesano João Paulo I surgiu de um desejo existente no 

coração do padre Calógero Gaziano. Este veio da Birmânia para o Brasil por 

volta do ano de 1947, onde lá estava se instaurando o regime comunista e, por 

esse mesmo motivo, segundo o relato do colaborador Manoel Marques do 

Vale, ele teve que vir para o Brasil, pois o regime não compactuava com os 

ideais da igreja católica e começou uma perseguição aos membros da igreja.  

 

o Padre Calógero foi mandado da Birmânia para o Brasil, lá 
começou o regime comunista, na Birmânia que não 
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compatibilizava boas relações com a igreja católica e o Padre 
Calógero que era do PIME, uma sociedade religiosa italiana, foi 
da Itália para a Birmânia como missionário, mas em virtude da 
perseguição do governo comunista, ele foi transferido para o 
Brasil e veio parar aqui em Porecatu. 
     Quando chegou ao Brasil, o padre Calógero Gaziano 
permaneceu alguns dias em São Paulo e depois foi para Assis-
Sp, onde o PIME (Pontifício Instituto das Missões para o 
Exterior), instituição da qual ele fazia parte, estava a serviço 
daquela diocese, inclusive, na catedral. (VALE, 2016) 
 

Em Assis-SP, o padre Calógero Gaziano recebeu um telefonema do 

bispo de Jacarezinho-Pr que pedia um padre para Porecatu-Pr. (NEGRI, 1999) 

e foi assim que o padre Calógero foi parar em Porecatu, cidade onde está 

situado o Colégio Diocesano João Paulo I.  

Ao chegar na cidade de Porecatu-Pr, o padre Calógero encontrou uma 

cidade em pleno começo, sem muitos habitantes, poucos recursos e sem 

escolas. Foi então que surgiu o desejo em seu coração de criar uma instituição 

vinculada à igreja católica que servisse à comunidade local.  

Como citam alguns colaboradores que cederam suas memórias para o 

resgate da história desta instituição, o padre Calógero possuía uma frase 

célebre, na qual muitos se recordam e que vale a pena mencionar: 

 

E ele tinha o costume de dizer: “quando você chegar em uma 
cidade a primeira necessidade que você deve sentir é pela 
escola”. Muitos pensam que é a igreja. Não, em primeiro lugar 
é a escola. (VALE, 2016). 
 

 Ele chegou nessa região e não havia escola, tanto é que da 
história do Padre Calógero, ele diz o seguinte para seus 
colaboradores: “se você chegar numa região de missão e não 
tiver nem escola e nem igreja, construa primeiro a escola”. Foi 
o que ele fez. (SOUZA,2016). 

 

.  

 O Colégio Diocesano foi fundado no ano de 1953 e, inicialmente, foi 

criado para ser colégio interno feminino e masculino, onde, ao observar a 

estrutura arquitetônica do colégio e segundo o relato do colaborador Dionísio 

dos Santos Souza, observa-se que a parte de baixo ficavam os internos 

masculinos e a parte de cima as internas femininas. O Colégio Diocesano foi 

desde o começo aberto à região, onde cidades como Miraselva, Florestópolis, 
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Lupionópolis, Cafeara, Alvorada, Londrina, Umuarama, vinham para estudar no 

Colégio Diocesano João Paulo I. 

 

O colégio recebia alunos de Centenário do Sul, Florestópolis, 
Miraselva, Prado Ferreira, Iguaraci, Colorado e da região toda 
que vinham pra cá. E o interessante é que não era só colégio 
masculino, era internato masculino e feminino. (SOUZA,2016). 

 

O Colégio também teve o apoio das freiras Vicentinas que foram 

internas inicialmente e, após a criação do Colégio Vicentino Santa Luiza na 

cidade de Porecatu, mudaram-se para lá. 

Ao ser construído, segundo os relatos dos colaboradores Dionísio dos 

Santos Souza e Manoel Marques do Vale,o Colégio Diocesano contou com o 

apoio da comunidade, de pedreiros, carpinteiros e estes também ajudavam a 

angariar recursos para a construção do colégio.  

 

ele começou a construir o colégio Diocesano que foi com o 
trabalho de pedreiros, carpinteiros e das pessoas que 
ajudavam a angariar recursos também. Para isso serviu muito 
o “pessoalzinho” nosso aqui, os primeiros alunos do Colégio 
Diocesano. (VALE, 2016). 
 

Estes também foram os primeiros alunos do Colégio Diocesano e é 

interessante ressaltar e segundo relata o colaborador Manoel Marques do Vale, 

o colégio iniciou sua primeira turma contando com a quinta série. O colégio 

naquela época era dividido em curso primário, curso secundário e curso 

colegial. Posteriormente, também foi implantado o curso técnico de 

contabilidade e o curso científico que era mais voltado para as ciências 

naturais. 

Dessa maneira o Colégio Diocesano João Paulo I permaneceu por 

alguns anos. No seu começo, o colégio sofria algumas dificuldades financeiras 

e era sustentado pelos recursos que os pais pagavam para a escola, o que não 

era muita coisa, pois não existia mensalidade, os pais pagavam conforme 

podiam. Então, os professores eram mantidos com esses recursos. Segundo o 

relato do colaborador Manoel Marques do Vale, os professores eram pagos 

com o que o padre Calógero recebia e os pagamentos variavam de caixa de 
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banana a cabeça de porco, entre outros. Até aceitavam coisas em troca por ver 

o esforço do Padre em manter a instituição sem nenhum patrocínio nem ajuda. 

 

durante muito tempo ele funcionou as custas do trabalho do 
padre que angariava recursos e pagava para os professores. É 
legal essa história ai, porque os professores, vendo a 
dedicação do Padre, pensava mais no aluno no que no dinheiro 
que o aluno poderia pagar que a família deveria pagar. As 
pessoas pagavam aquilo que queriam de mensalidade. Os 
professores ganhavam aquilo que o Padre tinha. Se o Padre 
tivesse bem, ele pagava bem, se tivesse fraco das pernas, ele 
pagaria aquilo que tinha. As vezes, dava coisas em troca, o 
professor trabalhava a troco de caixa de banana, de carne de 
porco, de cabrito e de coisas que se arrecadavam nas 
quermesses paroquiais. (VALE, 2016). 
  

Padre Calógero Gaziano continuou seus esforços para angariar recursos 

para o Colégio e foi ganhando seguidores pela cidade de Porecatu, como 

também pela região que o conhecia e em 1967, vitima de um problema sério do 

coração, ele faleceu dia quatro de janeiro.  

Segundo o relato da colaboradora Dilene Bispo da Silva, o Padre 

Calógero Gaziano deixou um seguidor que foi o Padre Luís, também 

pertencente a sua paróquia. Ele era professor e administrador da paróquia e 

ficou incumbido de cuidar do Colégio Diocesano.  

Porém, o Padre Luís não possuía o interesse em administrar o colégio. 

Nesse contexto, o Colégio Diocesano recebeu um novo nome e ganhou caráter 

filantrópico, assumindo a posição de Centro Social e Educacional Padre 

Calógero Gaziano que possui até os dias de hoje.  

 

Ele construiu essa escola com a ajuda da população e quando 
ele faleceu quem estava com ele na paróquia era o Padre Luís 
e o Padre Luís era professor e comandava a paróquia, mas 
não tinha a intenção de administrar o colégio, então ele 
convocou a comunidade e entregou o prédio para a 
comunidade administrar. Aí, a partir desse período fundou-se o 
Centro Social e Educacional Padre Calógero Gaziano. 
(SILVA,2016). 
 

A partir desse período, segundo os relatos dos colaboradores, o Colégio 

Diocesano é mantido por essa instituição e não possui fins lucrativos. Os 

cuidados financeiros ficam a cargo desta e o diretor e vice-diretor cuidam 

somente da parte pedagógica do colégio. 
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Segundo a colaboradora Dilene, o prédio do colégio é cedido pela Mitra, 

sendo uma propriedade da igreja e todos os bens são registrados na Mitra 

Arquidiocesana de Londrina e o valor que era pra ser pago num aluguel 

funciona em termos de comodato. 

Houve um período da instituição que é importante ser ressaltado aqui 

neste trabalho de conclusão de curso e que também foi citado pelos 

colaboradores como sendo relevante para o levantamento da história do 

colégio. 

Foi o período em que o Colégio Diocesano abriu suas portas para a 

implementação de uma escola municipal em parceria com a prefeitura de 

Porecatu-PR. Era a chamada Escola Mista, onde funcionava o Colégio 

Diocesano como instituição municipal e abrindo para o antigo Primário. Ambas 

no mesmo prédio, ora recebendo recursos da prefeitura Municipal de Porecatu, 

ora sendo custeada pelo próprio colégio. 

 

Teve um período, há muito tempo, coisa de uns 15, 20 anos, 
em que podia ter uma escola mista, em partes recebia uma 
ajuda do município e outra, em contra partida, era da escola. 
Então, teve um período em que a prefeitura pagava as 
professoras pra dar aula pro atual Anos Iniciais, na época o 
Primário. Então, o colégio já teve todas as séries. A educação 
infantil e o primário, os Anos Iniciais, mantido pela parceria 
Colégio Diocesano e Prefeitura. (SILVA, 2016). 
 . 

Como relata a colaboradora Dilene, alguns anos depois desse contrato 

de Escola Mista, vigorou uma lei que não mais permitia contratos dessa 

natureza e o Colégio Diocesano fechou suas portas para o município. Achou-se 

importante também esse fechamento, pois na cidade de Porecatu, nessa 

época, já existiam duas escolas municipais particulares que estabeleciam 

concorrência com o colégio no nível Primário de ensino e, por esse motivo, o 

Colégio Diocesano decidiu focar-se apenas nos atuais Ensino Fundamental I e 

Ensino Médio. 

 

Ai depois teve uma lei que não permitia mais esses tipos de 
contratos. E, por Porecatu já possuir duas escolas de Anos 
Iniciais particulares, e ai houve um consenso que não teria 
espaço para uma outra escola de Anos Iniciais particular, que a 
demanda não seria suficiente pra manter essas escolas. Assim 
como o Colégio Diocesano tem a sua fundação pelo Padre 
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Calógero, o Colégio Vicentino Santa Luiza também. 
(SILVA,2016). 

 

Após esse período de abertura e fechamento da Escola Mista, por volta 

da década de 70, o Colégio Diocesano continuou ofertando o Ensino 

Fundamental, Médio e Ensino técnico, porém, existiam outras duas escolas 

públicas na cidade que ofertavam esses mesmos níveis de ensino. Eram elas: 

Colégio Malvino de Oliveira e Colégio Ricardo Lunardelli. 

Isso dificultou as coisas para o Colégio que estava perdendo cada vez 

mais seus alunos para o Ensino Público. Nesse momento, o diretor do Colégio 

Diocesano era o colaborador Dionísio Santos de Souza que cedeu suas 

memórias para este Trabalho de Conclusão de Curso. Sua gestão durou de 

1969 até 1973.  

 Com a dificuldade aparente, o então diretor do Colégio Diocesano, 

Dionísio dos Santos Souza pensou em uma maneira do Colégio voltar a ser um 

diferencial na cidade de Porecatu, como também na região. Foi então que o 

Colégio fez parceria com o Sistema Positivo de Ensino que pertencia e 

continua pertencendo à cidade de Curitiba e ao Colégio Positivo situado nessa 

mesma cidade, no estado do Paraná e era um diferencial por toda a região do 

Estado.  

O colégio é referencia na região toda, até hoje. Tanto é que na 
minha administração nós fizemos um convenio com o Colégio 
Positivo, um material didático e pedagógico do Colégio Positivo 
de Curitiba e ele é referencia regional, tanto é que nós 
recebemos até hoje alunos da região toda que vem pra cá 
fazer o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, principalmente 
o Ensino Médio. (SOUZA, 2016). 
 

Olha, nós fizemos o convenio com o colégio Positivo 
justamente pra atender a uma grande solicitação dos pais e 
das autoridades de Porecatu, porque com a fundação das 
universidades estaduais de Maringá, de Londrina, de Ponta 
Grossa e também a Universidade Federal do Paraná, o 
ingresso pra entrar nessas universidades, que não havia tanta 
faculdade particular como existe atualmente, pra facilitar, pra 
melhorar a qualidade de estudo dos nossos alunos, pra dar 
oportunidade desses alunos vir a ter um estudo voltado quase 
que especificamente para as necessidades do vestibular e 
quando nós começamos a aprovar alunos nesses vestibulares 
a clientela começou a aparecer.(VALE, 2016) 
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Esse sistema de ensino disponibilizava material didático para os 

professores de todas as matérias e séries de ensino do Colégio Diocesano, 

como também material para os alunos estudarem.  

Após a gestão do diretor Dionísio dos Santos Souza, o diretor que 

assumiu foi o colaborador Manoel Carlos Marques do Vale que está atuando 

como diretor até hoje. 

 

Em 1981, eu fui nomeado diretor da instituição com a saída do 
professor Dionísio que era o diretor. Ele saiu, foi trabalhar no 
serviço público e eu fiquei no lugar dele como diretor e estou 
até hoje. Já está na hora de abandonar também e cuidar mais 
da minha vida particular. (VALE, 2016). 
 

E assim o Colégio perdurou e voltou a ser um diferencial na cidade de 

Porecatu, recebendo também estudantes das cidades da região. Até os dias 

atuais, mais de cinco cidades próximas à cidade de Porecatu viajam todos os 

dias para frequentarem o Colégio Diocesano.  

Atualmente, o colégio oferta o Ensino Fundamental II (de sexto a nono 

ano) e Ensino Médio (primeiro a terceiro ano) e possui um grande 

comprometimento com os vestibulares das universidades estaduais da região, 

bem como com o ENEM.   

Nesse sentido e segundo o relato do colaborador Dionisio dos Santos 

Souza, podemos inferir que o Colégio Diocesano representa um marco para a 

educação da cidade de Porecatu e de toda a região, pois ele nasceu anos 

depois que a cidade foi fundada, ajudou a alavancá-la e ainda mais, fez com 

que a cidade de Porecatu fosse conhecida pelos seus arredores. 

Como relatam os colaboradores, o Colégio Diocesano foi pioneiro na 

educação de Porecatu e continua a se destacar por seu diferencial em oferecer 

uma educação comprometida com o aluno e com as exigências da sociedade 

capitalista. 

Eu acho importante as pessoas fundamentarem a educação 
dos seus filhos e quem é professor de certo modo faz esse 
trabalho de formação das crianças, adolescentes e jovens. 
Saber que a educação é a base da pessoa, então eu sempre 
lembro um poema do Fernando Pessoa que diz assim: “o meu 
olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar 
pelas estradas, olhando para a direita, olhando para a 
esquerda e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca 
antes eu tinha visto. E sei dar por isso muito bem, sei ter o 



28 

 

 

 

pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, 
reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido à cada 
momento para a eterna novidade do mundo.” A educação é 
algo solido, é algo eterno e se a gente tomasse consciência 
que a gente nascera mesmo, que tínhamos nascido para o 
mundo, sinto-me nascido para a eterna novidade do mundo. E 
a gente só enxerga essa novidade no mundo através da leitura, 
da educação, dos amigos, do ensino, do estudo e assim por 
diante. (SOUZA, 2016). 
 
E a gente tem sempre retorno dos alunos que passam por aqui. 
As vezes chegam pessoas assim com bastante idade ou 
começam a observar o colégio e você vai atendê-la e a pessoa 
fala que só quer observar porque estudou nessa escola, ai a 
gente começa a entrevistar a pessoa e ela começa a relatar, 
fala de uma pessoa se a gente conhece, fala de outra. Então, 
isso de certa forma é um feedback que nos mostra a 
importância da escola. Então, não é por fazer parte dessa 
escola simplesmente, é por ter retorno dessas pessoas que 
passaram por aqui e falam da importância, o quanto foi 
importante.  
Às vezes aparece um médico e fala que está no Maranhão, 
estudou tal período aqui, outras pessoas fora do Brasil que 
quando passam aqui faz questão de falar que estudou aqui. 
Esse é um feedback que nós temos que a gente acredita fazer 
a diferença. (SILVA, 2016).  

 sempre foi uma escola de qualidade, muito batalhadora, 
embora o interesse das famílias nem sempre fossem tão 
grandes, mas com o tempo foi se firmando a fama foi pegando 
terreno e hoje os nossos alunos estão ai. Nós temos, cursando 
curso de Medicina, dos alunos dos últimos dez anos, mais de 
trinta que estão por ai. Alguns já estão até na Europa 
trabalhando na área de Medicina, de Odontologia, mas esses 
cursos mais avaliados, eles caiam na graça dos nossos alunos 
e, é lógico, cada um estava tentando melhorar a sua qualidade 
de vida e não existe boa qualidade de vida sem conhecer, sem 
estudar e conhecer bem a educação. (VALE, 2016). 

 

Hoje, ao observarmos a cidade de Porecatu, podemos notar que 

muitos profissionais que ajudaram a construí-la e a edificá-la estudaram no 

Colégio Diocesano. Profissionais que trabalham na Usina Central do Paraná - 

UCP, nos hospitais da cidade e da região, podendo concluir que sua atuação 

na cidade é relevante para compreender o processo histórico e social. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar esse Trabalho de Conclusão de Curso, podemos concluir que 

não foi um processo fácil, mas sim uma tarefa árdua que exigiu tempo e 

comprometimento de todas as partes envolvidas.  

Podemos concluir que o objetivo principal que era o de resgatar parte da 

história do Colégio Diocesano por meio das memórias de alguns personagens 

históricos foi alcançado e a contribuição do colégio nas pessoas dos 

colaboradores Manoel Carlos Marques do Vale, Dionísio Santos de Souza e 

Dilene Bispo da Silva foi primordial para que o trabalho fizesse sentido e 

ganhasse forma.  

As discussões quanto ao campo de História das Instituições Escolares 

foram levantadas e concluídas, no sentido de que o objetivo era o de 

apresentar as propostas de alguns autores em relação ao tema e discuti-las em 

suas opiniões. 

Também elencamos como objetivo e alcançamos a utilização da 

metodologia de História Oral temática para a coleta das entrevistas. 

Concluímos que essa metodologia foi eficaz para o levantamento da história do 

colégio em questão e nos permitiu um olhar diferenciado para fatos que 

documentos não dão conta da totalidade, mas que são relevantes na história 

do colégio e fizeram a diferença. 

Finalmente, consideramos que o Trabalho de Conclusão de Curso aqui 

realizado foi essencial para alargar nossos olhares ao tema de História das 

Instituições Educativas que é tão importante no campo de História da 

Educação e que merece ser estudado.  

Contribuiu também em grande medida para minha formação em 

pedagogia, uma vez que a dimensão histórica não se descola da questão 

educacional. 

Para trabalhos futuros, pretende-se ampliar a discussão da História do 

Colégio Diocesano e inseri-la a nível de Brasil, fazendo uma contextualização 

com os acontecimentos da época em que o colégio se fundou com os 

acontecimentos em escala nacional que determinaram ações e diretrizes para 

o colégio estudado.  
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APÊNDICES 

Entrevista com colaboradores 

 

Colaborador: Dionísio Santos de Souza 

Função atual: Professor de Língua Portuguesa e Literatura 

 

Qual a função que você exerce ou já exerceu no Colégio Diocesano? 

R: Eu já exerci a função de diretor geral do Colégio Diocesano, de 1971 até 

1977 e eu já exerci a função de assistente pedagógico, dando suporte 

pedagógico para os professores e para os alunos.  

Eu fui aluno desse colégio quando criança, de 1955 até 1960. Esse colégio 

era um colégio interno, fundado pelo Padre Calógero Gaziano e atualmente 

eu sou professor de Lingua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio aqui no 

Colégio Diocesano.  

 

Por quanto tempo o senhor exerce a função que está atualmente e 

quanto tempo que o senhor exerceu as outras? 

R: Como aluno eu fui de 1950 até 1960. Meu pai trabalhava na zona rural e 

o colégio tinha internato. Então, eu fiquei de 1950 até 1960 aqui. De 55 até 

60, dará em torno de cinco anos. Depois eu fui professor de Filosofia, de 

Língua Portuguesa, de Inglês. Fui diretor do Colégio Diocesano de 1969 até 

1973, quatro anos e atualmente eu sou professor de Língua Portuguesa e 

Literatura, de 1977 até os dias atuais.  

 

 Eu gostaria que o senhor contasse um pouco a respeito da história do 

colégio, o que o senhor se lembra, como tudo começou.  

R: Eu fiz parte do começo do colégio como aluno. O colégio Diocesano foi 

fundado em 1953 pelo padre Calógero Gaziano, um italiano, padre 

missionário do Pontifício Instituto das Missões para o Exterior (PIME). Ele 

chegou nessa região e não havia escola, tanto é que da história do Padre 

Calógero, ele diz o seguinte para seus colaboradores: “se você chegar numa 

região de missão e não tiver nem escola e nem igreja, construa primeiro a 
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escola”. Foi o que ele fez. Ele construiu a igreja e a escola junto. E esse 

colégio aqui representa uma história muito grande, não só pra Porecatu, mas 

pra região toda aqui. Como era um colégio interno, na época, porque era 

costume naquela época, na década de 50. O colégio recebia alunos de 

Centenário do Sul, Florestópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Iguaraci, 

Colorado e da região toda que vinham pra cá. E o interessante é que não 

era só colégio masculino, era internato masculino e feminino. Esse tinha 

colaboração das freiras Vicentinas. Se você observar a estrutura 

arquitetônica do colégio, você percebe que a parte debaixo era masculina e 

a parte de cima era feminina. As irmãs moraram aqui, depois construiu o 

colégio Vicentino que tem até hoje. Então, é um colégio muito representativo 

para a região.  

 

O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito da história? 

O Colégio sempre ofertou o ensino Médio e fundamental II? 

R: O colégio, no decorrer do tempo, com o falecimento do Padre Calógero, 

porque ele faleceu muito jovem, em 1967 ele faleceu e o colégio abriu as 

portas para o Ensino antigo primário, o Ensino Fundamental I hoje. E depois 

ele tinha o curso ginasial, técnico de contabilidade, curso cientifico colegial. 

Depois do falecimento do Padre Calógero foi fundada uma instituição 

mantenedora que existe até hoje que mantém o colégio. Tanto é que tem o 

nome dele: Centro Social e Educacional Padre Calógero Gaziano. Essa 

instituição hoje oferta um Ensino Fundamental II (do sexto ao nono ano) e 

Ensino Médio (primeiro, segundo e terceiro ano), o antigo colegial.  

 

O colégio sempre teve o mesmo intuito ou algo mudou no decorrer do 

tempo? 

R: O colégio é referencia na região toda, até hoje. Tanto é que na minha 

administração nós fizemos um convenio com o Colégio Positivo, um material 

didático e pedagógico do Colégio Positivo de Curitiba e ele é referencia 

regional, tanto é que nós recebemos até hoje alunos da região toda que vem 

pra cá fazer o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, principalmente o 

Ensino Médio. Nós temos alunos que fizeram o colegial aqui que foram pra 

Londrina ou outras regiões fazer faculdade. O colégio tem uma 
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representatividade muito grande no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e outras atividades atuais da educação nacional.  

 

O senhor teve algum contato com o fundador do colégio? 

R: Eu fui aluno do padre Calógero Gaziano, esse contato eu era criança. 

Depois, ele achou que eu tinha vocação para ser padre, ele me encaminhou 

para o seminário em Assis que era referencia da congregação dele, do 

Instituto Missionário que ele pertencia, o PIME. E eu fui pra lá e eu tinha 

contato com ele como seminarista, mas depois eu era seminarista ainda 

quando ele veio a falecer. Como profissional da escola eu não tive contato 

com ele, pois já havia falecido. 

 

O que o colégio Diocesano proporcionou para a sociedade da cidade 

de Porecatu?  O que favoreceu a população, pois ele foi fundado 

quando a cidade tinha recentemente sido fundada.  

R: O colégio Diocesano nasceu praticamente com a cidade. A vinda do 

Padre Calógero, ele foi um pioneiro histórico da cidade de Porecatu. Nós 

sabemos que a base de uma sociedade é a educação e o colégio 

Diocesano representa esse marco educacional na história da região e do 

Norte do Paraná.  

 

O senhor tem mais alguma consideração a fazer em relação ao 

colégio, em relação à sua vivência? O que te proporcionou?  

R: O colégio pra mim é muito significativo, porque eu trabalho aqui desde 

muito jovem, recém formado na faculdade. Eu estudei Letras Anglo-

Portuguesas, comecei dando aula de Inglês e de Português. Fui professor 

da rede fundamental do Estado. Já sou aposentado, mas eu continuo dando 

aula aqui e eu, por exemplo, todo dia venho aqui. Mesmo nas férias venho 

aqui encontrar com os amigos, conversar, tomar café, é uma referência 

para mim o colégio, faz bem para minha saúde, eu já estou com 70 anos e 

isso me ajuda. Durante o período de aula, nós estamos agora de férias, 

mas no período de aula eu sempre venho aqui, encontro com os alunos, é 

uma referência isso e rejuvenesce. Tanto é que eu faço acompanhamento 

médico com geriatria e digo que o colégio é uma referência, porque ocupa 
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minha cabeça, eu leio, eu venho estudar, venho preparar aula, venho 

conversar com os amigos e com os professores, funcionários, com os 

alunos principalmente.  

 

Que mensagem o senhor deixaria para quem ainda não conhece o 

colégio e sua história?  

R: Eu acho importante as pessoas fundamentarem a educação dos seus 

filhos e quem é professor de certo modo faz esse trabalho de formação das 

crianças, adolescentes e jovens. Saber que a educação é a base da 

pessoa, então eu sempre lembro um poema do Fernando Pessoa que diz 

assim: “o meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de 

andar pelas estradas, olhando para a direita, olhando para a esquerda e o 

que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E sei dar 

por isso muito bem, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao 

nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido à cada momento 

para a eterna novidade do mundo.” A educação é algo solido, é algo eterno 

e se a gente tomasse consciência que a gente nascera mesmo, que 

tínhamos nascido para o mundo, sinto-me nascido para a eterna novidade 

do mundo. E a gente só enxerga essa novidade no mundo através da 

leitura, da educação, dos amigos, do ensino, do estudo e assim por diante. 

Você que está estudando, você deve estar tendo essa noção da 

importância, da novidade do mundo, do que é a educação.  

Eu fico gratificado de você ternos como referência. Essa é uma 

responsabilidade muito grande, assim como o pai e a mãe é referência para 

o filho, o professor tem que ser referência para seus alunos, com quem ele 

se encontrou, com quem ele partilhou a sua vida, o seu conhecimento, as 

suas informações 

 

 

 

Colaborador(a): Dilene Bispo da Silva   

Função Atual: Vice diretora e coordenadora educacional. 

 



35 

 

 

 

Dilene, qual a função que você exerce aqui no colégio Diocesano? 

 

R: Vice diretora e coordenadora educacional. Eu fiquei por 17 anos como 

auxiliar de biblioteca, depois desse período que eu passei à vice direção e 

orientação educacional.  

 

Por quanto tempo você exerce essa função? 

R: Há seis anos e a função anterior fiquei 17 anos. Já tenho 23 anos de 

Diocesano.  

 

Você conhece a respeito da história do colégio desde a sua fundação? 

R: É uma escola que pertence à comunidade de Porecatu, porque a escola 

foi fundada pelo Padre Calógero. Ele construiu essa escola com a ajuda da 

população e quando ele faleceu quem estava com ele na paróquia era o 

Padre Luís e o Padre Luís era professor e comandava a paróquia, mas não 

tinha a intenção de administrar o colégio, então ele convocou a comunidade 

e entregou o prédio para a comunidade administrar. Aí, a partir desse 

período fundou-se o Centro Social e Educacional Padre Calógero Gaziano. 

Essa instituição não tem fins lucrativos e administra o colégio, cuida da 

parte financeira. Diretor e Vice diretor ficam com as questões da parte 

pedagógica. Então, nós todos somos funcionários desta mantenedora e 

desde a sua fundação até hoje funciona nesses moldes. Toma-se um 

cuidado para ter uma boa saúde financeira. O prédio é cedido pela Mitra, 

então é uma propriedade da igreja, todos os bens da igreja daqui de 

Porecatu são registrados na Mitra Arquidiocesana de Londrina e o valor que 

era pra ser pago num aluguel funciona em termos de comodato. Então, tem 

que cuidar do prédio e fazer as benfeitorias. Então, ta no contrato a 

benfeitoria do prédio. Por ser uma escola que não visa fins lucrativos, mas 

precisa manter-se com uma boa saúde financeira, porque não tem nenhum 

outro dinheiro a não ser a mensalidade que os pais pagam. Com muito 

critério é concedido alguns descontos pra algumas famílias com maiores 

dificuldades em pagar, 100% nenhuma criança é isento. Todos tem alguns 

pequenos valores, mediante a comprovação da necessidade e desta forma 



36 

 

 

 

eles tem administrado o colégio e graças a Deus tem sempre uma boa 

saúde financeira. 

  

O colégio sempre ofertou esses níveis de ensino? 

R: Teve um período, há muito tempo, coisa de uns 15, 20 anos, em que 

podia ter uma escola mista, em partes recebia uma ajuda do município e 

outra, em contra partida, era da escola. Então, teve um período em que a 

prefeitura pagava as professoras pra dar aula pro atual Anos Iniciais, na 

época o Primário. Então, o colégio já teve todas as séries. A educação 

infantil e o primário, os Anos Iniciais, mantido pela parceria Colégio 

Diocesano e Prefeitura. Ai depois teve uma lei que não permitia mais esses 

tipos de contratos. E, por Porecatu já possuir duas escolas de Anos Iniciais 

particulares, e ai houve um consenso que não teria espaço para uma outra 

escola de Anos Iniciais particular, que a demanda não seria suficiente pra 

manter essas escolas. Assim como o Colégio Diocesano tem a sua 

fundação pelo Padre Calógero, o Colégio Vicentino Santa Luiza também. 

Então, são duas escolas que todo mundo quer ver bem, de certa forma uma 

não faz concorrência com a outra. O colégio Santa Luiza, tudo isso por 

conversas, não tem documentos que certifiquem, então nós não temos os 

Anos Iniciais e lá não tem os anos finais e desta forma tem funcionado 

muito bem, uma da sequencia pra outra, então é uma situação que nos 

deixa bastante tranquilos e confortáveis pra trabalhar. As duas escolas 

particulares que existe na cidade, de certa forma, trabalham para que os 

alunos deem sequencia aqui no colégio, que é de onde a maioria vem.  

 

 

Você teve algum contato com os fundadores do Colégio Diocesano? 

R: O diretor que já está nesta função a 35 anos, como funcionário a uns 40, 

com os fundadores, nenhum contato, mas com os seus sucessores mais 

próximos sim. Por exemplo, o professor Dionísio foi aluno do Padre 

Calógero, foi diretor do Padre Calógero, ai foi professor e colega de 

trabalho. Então assim, de certa forma, os sucessores né, aí nós tivemos 

esse contato e onde essa história é alimentada, passada de geração à 

geração.  
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Em sua opinião, o que o Colégio Diocesano proporcionou e 

proporciona para a sociedade porecatuense? 

 

R: A gente tem bastante, de certa forma, orgulho de estar falando dessa 

escola, porque, desde a sua fundação, a intenção do idealizador do colégio 

já foi pra atender a região. Tanto é que a escola era um internato, porque 

hoje é possível alunos se deslocarem de Centenário, Florestopolis, 

Lupionopolis e fazer isso em uma viagem diária, vinda e volta. Mas, antes 

as estradas e os transportes não permitiam isso, então os alunos moravam 

aqui na escola. Quando surgiu o colégio, surgiu em forma de internato. 

Então já atendia a região. E a gente tem sempre retorno dos alunos que 

passam por aqui. As vezes chegam pessoas assim com bastante idade ou 

começam a observar o colégio e você vai atendê-la e a pessoa fala que só 

quer observar porque estudou nessa escola, ai a gente começa a 

entrevistar a pessoa e ela começa a relatar, fala de uma pessoa se a gente 

conhece, fala de outra. Então, isso de certa forma é um feedback que nos 

mostra a importância da escola. Então, não é por fazer parte dessa escola 

simplesmente, é por ter retorno dessas pessoas que passaram por aqui e 

falam da importância, o quanto foi importante.  

Às vezes aparece um médico e fala que está no Maranhão, estudou tal 

período aqui, outras pessoas fora do Brasil que quando passam aqui faz 

questão de falar que estudou aqui. Esse é um feedback que nós temos que 

a gente acredita fazer a diferença.  

 

 

 

 

 

Colaborador(a): Manoel Marques do Vale 

Função atual: Diretor 
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Qual a função que você exerce aqui no colégio Diocesano? 

R: Em 1974, eu fui professor de francês no ginásio do Colégio Diocesano, foi 

meu primeiro ano. Em 75 não trabalhei aqui, em 1976 eu fui contratado como 

secretário do colégio. Em 1981, eu fui nomeado diretor da instituição com a 

saída do professor Dionísio que era o diretor. Ele saiu, foi trabalhar no serviço 

público e eu fiquei no lugar dele como diretor e estou até hoje. Já está na hora 

de abandonar também e cuidar mais da minha vida particular.  

 

Por quanto tempo o senhor exerce essa função? 

R: Desde 1981 até atualmente.  

 

O senhor pode me contar um pouco a respeito da historia do Colégio 

Diocesano? 

R: A história do Colégio Diocesano é bastante interessante porque foi feito na 

raça, com o suor e o sangue do Padre Calógero e da população de Porecatu. E 

é difícil de desvincular a figura do colégio com a figura do Padre Calógero. Era 

uma pessoa muito carismática, apaixonadíssimo pela educação, era um 

professor multi seriado, porque ele dava aula de Biologia, de Química, de 

Italiano, de Francês, de Português, apesar de ser italiano. Uma pessoa muito 

admirada e querida dos seus alunos. Por volta de 1947, o Padre Calógero foi 

mandado da Birmânia para o Brasil, lá começou o regime comunista, na 

Birmânia que não compatibilizava boas relações com a igreja católica e o 

Padre Calógero que era do PIME, uma sociedade religiosa italiana, foi da Itália 

para a Birmânia como missionário, mas em virtude da perseguição do governo 

comunista, ele foi transferido para o Brasil e veio parar aqui em Porecatu. Em 

1967, ele chegou aqui, em 67 ou 68, não me lembro exatamente. Mas, ele veio 

para cá e não tinha a igreja matriz, não tinha escolas, era muito pobre de 

recurso e a cidade estava nascendo também, Porecatu nasceu por volta de 

1940. E ele tinha o costume de dizer: “quando você chegar em uma cidade a 

primeira necessidade que você deve sentir é pela escola”. Muitos pensam que 

é a igreja. Não, em primeiro lugar é a escola. E, não passou cinco anos, ele já 

estava construindo esse colégio aqui, apesar de falar mal o Português, 

desconhecer a cultura brasileira, ele começou a construir o colégio Diocesano 

que foi com o trabalho de pedreiros, carpinteiros e das pessoas que ajudavam 
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a angariar recursos também. Para isso serviu muito o “pessoalzinho” nosso 

aqui, os primeiros alunos do Colégio Diocesano. Começou a funcionar então a 

primeira turma, interessante que eles não começaram pela primeira serie do 

ensino fundamental, ele começou logo na quinta série do ginásio. Naquele 

tempo, a escola se dividia em curso primário, curso secundário, curso colegial 

e foi implantado o curso técnico de contabilidade. Com o tempo, abriu-se o 

curso cientifico que era mais voltado para a ciência e mais para o ensino das 

ciências naturais. E em 1967, vitima de um problema sério do coração, ele 

faleceu dia quatro de janeiro. É isso ai, deixou saudades, até hoje a população 

de Porecatu lembra do Padre com muito carinho e ele está por aqui, no 

coração de todo mundo. Durante muito tempo, o curso primário, quer dizer, 

primeira, segunda, terceira e quarta série do Ensino Fundamental, durante 

muito tempo ele funcionou as custas do trabalho do padre que angariava 

recursos e pagava para os professores. É legal essa história ai, porque os 

professores, vendo a dedicação do Padre, pensava mais no aluno no que no 

dinheiro que o aluno poderia pagar que a família deveria pagar. As pessoas 

pagavam aquilo que queriam de mensalidade. Os professores ganhavam 

aquilo que o Padre tinha. Se o Padre tivesse bem, ele pagava bem, se tivesse 

fraco das pernas, ele pagaria aquilo que tinha. As vezes, dava coisas em troca, 

o professor trabalhava a troco de caixa de banana, de carne de porco, de 

cabrito e de coisas que se arrecadavam nas quermesses paroquiais. Mas, só 

bem mais tarde é que a prefeitura resolveu usar o prédio do Colégio para abrir 

uma escola municipal. Como não tinha um prédio, então passou um prédio de 

escola do curso primário aqui pro Colegio Diocesano. E isso aí durou até 

chegar a administração da prefeita Neusa Campos. E, em virtude de mudanças 

na Lei Nacional de Educação, a prefeitura teria que ter classes do primário. E 

daí então, durante algum tempo, funcionou aqui o curso primário do Colégio 

Diocesano, mas que era mantido pela prefeitura. Nesse sentido aí, a prefeita 

Neusa Campos foi muito boa pro Colégio.  

Eu me esqueci de um fato importante, na nossa região não havia curso 

ginasial, então, quando o povo daqui descobriu que o Colégio Diocesano seria 

uma nova escola, uma escola particular, escola administrada pelo Padre 

Calógero, o pessoal começou a vir trazer os filhos pra cá. Assim, Miraselva, 

Jaguapitã, própria Londrina, Umuarama, Assis, Ourinhos, traziam os filhos pra 
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estudar aqui e os da zona rural também vinham pro Colégio Diocesano. Em 

1961, fundou o Curso Científico do Colégio Diocesano, quer dizer, hoje é o 

nosso Ensino Médio. Em 1979, nos fizemos contrato com o curso Positivo de 

Curitiba que era a cidade, a escola mais bem conceituada no Paraná. Fizemos 

o fornecimento de Material Didático e de Orientação e Formação dos 

Professores e Administradores. Nós temos já de relações com o colégio 

Positivo trinta e seis anos e assim estamos mantendo até hoje. É um bom 

negócio, uma boa educação, educação de qualidade mesmo, no capricho. E 

assim perdura até hoje e é uma riqueza que a região tem que aproveitar.  

 

O senhor teve algum contato com o fundador do Colégio Diocesano? 

R: Não tive. Lamento muito, bastante mesmo, porque acho que nossos ideais 

não teriam conflitos, seria uma relação de bastante amizade, de bastante 

respeito. Mas, não o conheci. Conheço de tanto ouvir as narrativas de nossos 

ex alunos. Muita gente que hoje é vovô, bisavô, foi aluno do Colégio Diocesano 

que começou em 1952, 1953. Em 52 já estava com o curso preparatório, então 

1953, são sessenta e três anos. 

 

O que o senhor acha que o Colégio Diocesano proporcionou, não só 

desde a sua fundação, mas até hoje para a sociedade porecatuense? 

R: Olha, nós fizemos o convenio com o colégio Positivo justamente pra atender 

a uma grande solicitação dos pais e das autoridades de Porecatu, porque com 

a fundação das universidades estaduais de Maringá, de Londrina, de Ponta 

Grossa e também a Universidade Federal do Paraná, o ingresso pra entrar 

nessas universidades, que não havia tanta faculdade particular como existe 

atualmente,  pra facilitar, pra melhorar a qualidade de estudo dos nossos 

alunos, pra dar oportunidade desses alunos vir a ter um estudo voltado quase 

que especificamente para as necessidades do vestibular e quando nós 

começamos a aprovar alunos nesses vestibulares a clientela começou a 

aparecer. E daí então, ter chegado ao convênio com o Positivo, mas sempre foi 

uma escola de qualidade, muito batalhadora, embora o interesse das famílias 

nem sempre fossem tão grandes, mas com o tempo foi se firmando a fama foi 

pegando terreno e hoje os nossos alunos estão ai. Nós temos, cursando curso 

de Medicina, dos alunos dos últimos dez anos, mais de trinta que estão por ai. 
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Alguns já estão até na Europa trabalhando na área de Medicina, de 

Odontologia, mas esses cursos mais avaliados, eles caiam na graça dos 

nossos alunos e, é lógico, cada um estava tentando melhorar a sua qualidade 

de vida e não existe boa qualidade de vida sem conhecer, sem estudar e 

conhecer bem a educação.  
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CARTAS DE CESSÃO 
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