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RESUMO 

 
 

 O presente trabalho teve por objetivo descrever o trajeto histórico da instituição 
de ensino Escola Rural Municipal Machado de Assis (1948-1958), criada a partir 
do decreto de 1948, pelo então prefeito Hugo Cabral, está localizada na região 
da Usina Três Bocas no município de Londrina, sendo inaugurada no ano de 
1948 na propriedade particular de Amadeu Mortari. O trabalho teve como fontes 
documentos e, principalmente, depoimentos que possibilitaram o registro do 
processo de constituição da instituição, registrando memórias de estudantes e 
professores na perspectiva da História Oral. Ao final foi possível perceber de que 
forma as iniciativas da comunidade resultaram na instalação da escola existente 
até os dias atuais.   
 
Palavras Chaves: História da Educação, História de Instituições Educativas, 
História Oral. 
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Introdução 

 A história da implantação da Escola Rural Municipal Machado de Assis, 

hoje localizada na rodovia João Alves da Rocha Loures, no bairro da Usina Três 

Bocas (1948 a 1958), é o tema desta pesquisa. A presente pesquisa tem por 

objetivos compreender a instituição, seu surgimento, e o que significou para a 

comunidade que a criou. 

 A pesquisa se justifica tanto pelo aspecto pessoal quanto pela 

contribuição para a História da Educação na cidade de Londrina. Constitui um 

trabalho cuja originalidade está no registro de uma história ainda não contada, 

bem como na utilização de fontes ainda não exploradas. 

A documentação da instituição é bastante restrita, razão pela qual a 

coleta de dados contou com informações prestadas por colaboradores – 

moradores antigos da região cuja memória foi fundamental para organizar as 

informações, o que será esclarecido mais à frente ao descrever a metodologia 

utilizada. 

Tendo nascido e crescido na região conhecida como Patrimônio Três 

Bocas, registrar a história da escola local mostrou-se tema de interesse para 

minha pesquisa de TCC.  Considerando a inexistência desse registro, este 

trabalho pode constituir contribuição importante tanto para a própria instituição 

quanto para a História da Educação escolar da região.  

A história da instituição que tomei como foco da pesquisa e a região em 

que ela se localiza são parte da minha vida, razão pela qual inicio este trabalho 

recordando fatos importantes sobre minha família. Vale ressaltar que nesta 

escola estudaram três gerações da minha família. 

O ponto de partida é a vinda de meus avós maternos que são naturais 

do estado de Minas Gerais, especificamente da cidade de Itapeva. 

Primeiramente um primo, Francisco Candido da Silva, veio na época da 

Revolução Constitucionalista em 1932, atraído pela propaganda de terras férteis 

no Norte do Paraná. Ficando sem meio de locomoção para retornar ao estado 

de origem, já que as fronteiras entre São Paulo e Minas Gerais estavam 

fechadas pelos soldados, permaneceu aqui por dois meses. 
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Quando Francisco conseguiu retornar para sua cidade natal, espalhou a 

notícia entre os familiares de que havia adquirido um lote de terras na região da 

Usina Três Bocas no Norte do Paraná. Comunicou aos parentes e amigos que 

estava de partida para a cidade de Londrina com toda sua família – esposa e 

doze filhos – para a derrubada das matas e início do plantio da lavoura. 

Com essa notícia, os parentes também resolveram vir e aventurar-se 

nas terras roxas. Dentre eles estava o meu avô Eduardo Veríssimo de Carvalho, 

casado com Maria Marques de Carvalho no início de 1938. Na época eles tinham 

dois filhos, e ele também adquiriu um lote de terra. Iniciou o plantio de lavouras, 

dentre elas o café, sendo mais um dos pioneiros da região Norte do Paraná. 

Nesta região ele construiu sua casa e tiveram mais quatro filhos, 

totalizando seis. Nesse momento não havia escolas na região. Vendo meu avô 

a necessidade dos filhos terem acesso à educação escolar, resolveu, juntamente 

com o primo Francisco Candido da Silva, contratar um professor domiciliar. Este 

foi o primeiro momento do processo de constituição de uma instituição escolar 

na região, como será apresentado no capitulo 3. 

A relevância acadêmica e social de estudos desse tipo vem sendo 

apontada pelos pesquisadores, entre eles SAVIANI (2005), para quem pesquisar 

a história das instituições escolares implica compreender a ideia de instituição, 

como surgiu e o que significou para a comunidade que a criou. A importância da 

história das instituições escolares diz respeito às possibilidades de apropriação 

dos espaços escolares pelos atores e as relações entre as representações dos 

espaços e a identidade institucional, que poderá ir além dos muros da escola, 

vislumbrando a comunidade local, para a contribuição desse espaço que é 

formado por pessoas. 

             Assim, envolve as descrições sobre o ciclo de vida das instituições – 

criação, desenvolvimento, elementos da arquitetura, perfil de seus agentes, 

envolvendo corpo docente, funcionários e os próprios estudantes que fazem 

parte desse ciclo da vida humana, inserido em uma sociedade. 

 De acordo com Saviani (2005) a palavra “instituição” guarda a ideia 

comum de algo que não estava dado, e que é criado, posto, organizado, 
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constituído pelo homem. Mas essa é ainda uma ideia muito geral, pois as coisas 

que o homem cria são muitas e dos mais diferentes tipos, e nem todas podem 

ser consideradas como instituição. 

            “Além de ser criada pelo homem, a instituição se apresenta como uma 

estrutura material que é constituída para atender a determinada necessidade 

humana, mas não qualquer necessidade” (SAVIANI, 2005, p. 2). Trata-se de 

necessidade de caráter permanente por isso a instituição é criada para 

permanecer.  

Segundo Saviani (2005), o registro dessa história também atende aquilo 

que a literatura vem apontando como necessário do ponto de vista da educação 

do campo: constituir-se como instrumento de formação do indivíduo, passando 

a ser reconhecida como espaço de reflexão da realidade da comunidade local, 

suas linguagens, formas de vida e, sobretudo de seu desenvolvimento humano 

e social. 

Originária e até hoje caracterizada como escola rural, a instituição foco 

deste trabalho se inscreve no campo de discussões a respeito de educação no 

campo que tem suas especificidades e particularidades. Por isso deve receber 

uma atenção diferenciada não só para o currículo e avaliação da aprendizagem, 

mas também para a formação humana, observando as especificidades de cada 

indivíduo. A fala dos colaboradores mostra claramente a especificidade do 

surgimento da instituição em um contexto de desbravamento de uma região, 

germe da cidade de Londrina. 

Como já dito, o registro da história da Escola Rural Municipal Machado 

de Assis contou principalmente com informações prestadas por colaboradores, 

moradores antigos da região, uma vez que documentação da instituição é 

bastante restrita. O processo de coleta e organização desses dados será 

esclarecido mais à frente ao descrever a metodologia utilizada. Mas tendo em 

vista que nossa fonte central de dados foram depoimentos de protagonistas do 

surgimento da escola, utilizamos como metodologia a História Oral para 

reconstruir a história desta instituição escolar. 
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1.1 Metodologia 

As narrativas, tal qual os lugares da memória, são instrumentos 

importantes de preservação e transmissão das heranças legadas e das 

tradições. Por isso entendemos que essas narrativas, sob a forma de registros 

orais ou escritos, são caracterizadas pelo movimento peculiar à arte de contar, 

de traduzir em palavras as reminiscências da memória e a consciência da 

memória no tempo. As narrativas e memórias são peculiares, incorporam 

dimensões materiais, sociais, simbólicas e imaginárias.  

Considerando ainda a lacunar documentação existente na escola e a as 

possibilidades abertas pela presença de protagonistas da história em uma região 

relativamente nova, o registro de depoimentos mostra-se como forma adequada 

para o registro da história regional, cuja importância é afirmada por Oliveira e 

Gatti: 

Neste sentido, é significante privilegiar as novas interpretações 
que realçam a História Regional, objetivando fazer a ponte entre 
a totalidade e a singularidade. Deste modo, 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. (OLIVEIRA, GATTI, 2002, p.2) 
 

Assim as histórias de vida das pessoas que contribuíram relembrando 

as suas experiências vividas indicam uma mediação, a partir do ato de 

rememorar; possibilitam apreender no tempo e no espaço a organização das 

lembranças pessoais e profissionais numa perspectiva de formação importante 

e singular, fundamental para a formação docente no contexto da 

contemporaneidade. Além disso, para as novas gerações ficam expostas as 

dificuldades, as formas de ensino, os tipos de brincadeiras e as conquistas 

vividos pelas gerações anteriores. 

 Ao buscar fontes que respondessem a como se deu a criação e como 

era a Escola Rural Municipal Machado de Assis, houve a necessidade de 

encontrar uma metodologia que coletasse as informações para compor o trajeto, 

pois a documentação existente não supriu essa necessidade. A partir disso nos 

deparamos com uma necessidade de encontrar novas fontes de informações e 

dados, razão pela qual optamos pela História Oral, que de acordo com José 
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Carlos Meihy: (1966, p.14) “A História Oral é um instrumento capaz de colocar 

novos elementos à disposição dos interessados na leitura da sociedade”. Sendo 

assim busquei pessoas que já estudaram ou trabalharam como professores na 

instituição, além de moradores antigos da comunidade.  

Iniciamos a pesquisa identificando as possíveis pessoas que pudessem 

contribuir com este trabalho entre parentes, amigos e conhecidos. Uma vez 

identificados, as entrevistas foram iniciadas com o suporte de uma tecnologia 

que fosse acessível para gravar as entrevistas, como sugere Meihy (1996). 

Inicialmente, selecionamos como colaboradores alguns moradores 

como José Pereira, que por motivo de falecimento não pôde participar; Mercedes 

Ferraz e José Candido da Silva acabaram não sendo entrevistados porque 

estudaram na instituição juntamente com minha mãe, sendo relativamente da 

mesma idade. Em eventos da comunidade já tínhamos conversado sobre o 

surgimento da escola. Assim, a coleta foi iniciada com o depoimento com minha 

primeira professora, Sônia Silva, que iniciou a constituição de uma rede de 

colaboradores composta por ela mesma, Antônio Ribeiro, José Marinho e Daniel 

de Carvalho. 

A primeira colaboradora, Sônia Silva, professora regente da instituição, 

após nossa entrevista, tendo compreendido nosso objetivo, indicou um segundo 

colaborador, um morador mais antigo que conhecera o primeiro professor da 

instituição e provavelmente teria lembranças sobre como era o tempo em que 

fora construída a instituição de ensino.  

Sendo assim, foi feito contato com Antônio Ribeiro, que mostrou-se 

agradavelmente surpreso ao ser convidado para conceder uma entrevista, com 

o que concordou. Quando terminamos a nossa conversa ele me disse, “Sabe 

quem você poderia entrevistar que na época estudou lá na escolinha e vai te dar 

muitas informações, o José Marinho”.  

Este colaborador foi localizado com a ajuda de meus tios, que 

conseguiram o número de contato de José Marinho. A entrevista foi marcada e 

realizada. Quando terminamos, semelhante aos outros colaboradores, ele 

também indicou outra pessoa, que deveria ser entrevistada: meu tio materno 

Daniel de Carvalho. Nesse momento, as pessoas que acreditávamos que 

poderiam esclarecer a história vivida não eram as inicialmente pensadas. Os 
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colaboradores mais importantes dos fatos entretecidos na história da instituição 

estavam sendo entrevistados. 

Este processo corresponde ao que Meihy (1996) chama de constituição 

de uma rede. Ou seja, os próprios colaboradores indicam os sujeitos que viveram 

a história e podem testemunhar a seu respeito. De acordo com Meihy (1996, 

p.10) “Como pressuposto, a história oral implica uma percepção do passado 

como algo que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está 

acabado.”  

Assim, foi necessário esclarecer algumas indagações sobre a 

construção e mudança de local da então referida instituição de ensino. Ou seja, 

através dos depoimentos relatados procuramos apontar o processo de 

constituição desta instituição, que apesar das mudanças de local, se encontra 

na comunidade atendendo alunos até os dias atuais. Assim o presente trabalho 

pretende que mais pessoas conheçam a história desta instituição a partir da 

sistematização de novas fontes, os depoimentos de sujeitos que viveram essa 

história. Meihy (1996) retrata bem esta condição em sua obra. 

Segundo o autor: 

A presença do passado no presente imediato das pessoas é 
razão de ser da história oral. Nesta medida, a história oral não 
só oferece uma mudança para o conceito de história, mas, mais 
do que isto, garante sentido social à vida de depoentes e leitores 
que passam a entender a sequência histórica e a sentirem-se 
partem do contexto em que vivem. (MEIHY, 1996, p.10) 
 

Merece destaque o significado desse processo de constituição de fontes 

a respeito do passado a partir da vida e experiência das pessoas: 

História Oral é um recurso moderno usado para elaboração de 
documentos, arquivamento e estudo referentes à vida social de 
pessoas. Ela é sempre uma história do tempo presente e 
também conhecida por história viva. Como história 
contemporânea, a história oral tem de responder a um sentido 
de utilidade prática e imediata. (MEIHY, 1996, p.13) 

 
Portanto a história oral é vivida, experimentada. Ou seja, em cada 

contexto expressa sua especificidade, em cada indivíduo. Assim a história 

desses cidadãos é contada por eles com detalhes onde explicam sua existência 

histórica a partir de momentos específicos de sua existência.  

Sendo assim este trabalho está baseado na História Oral concordando 

com Oliveira e Gatti (2002); 
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Entre as muitas fontes utilizadas para investigar as instituições 
educativas, consideramos relevante que o pesquisador recorra 
à História Oral para historiar uma instituição educativa, na 
perspectiva de estar compreendendo que os mais velhos ou as 
pessoas mais comuns envolvidas no processo sabem mais a 
respeito de alguma coisa. (OLIVEIRA, GATTI, 2002, p.3) 

 
 
 

Algumas destas pessoas foram fundadores desta comunidade local, e 

seus relatos mostram suas vivências e experiências no processo da vida. 
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2. INÍCIO DE LONDRINA E A USINA TRÊS BOCAS. 

O início da cidade de Londrina se deu por volta dos anos de 1910-1920, 

com a presença de colonizadores vindos da Inglaterra, atraídos pelas terras 

roxas e férteis, criando a Companhia de Terras Norte do Paraná. Com a 

participação de engenheiros e investidores, montaram um loteamento com 

plantas definidas para a construção desta cidade. 

Então a Companhia de Terras Norte do Paraná, em sua longa jornada 

pelo sul do país, apresenta uma trajetória de trabalho, como aponta documento 

analisado que está no acervo digital do Museu Histórico, “inspirado – como conta 

Gastão de Mesquita Filho – no êxito de um trabalho semelhante realizado entre 

1910 e 1920 pelo inglês James Miller e pelo escocês Robert Clark”. (SANTOS, 

2013, p.70) O documento informa que foram adotadas diretrizes bem definidas 

para a construção da cidade de Londrina.  

Ainda segundo o documento, as cidades destinadas a se tornarem 

núcleos econômicos de maior importância seriam demarcadas de cem em cem 

quilômetros, aproximadamente. Outro dado importante neste planejamento era 

a fundação dos patrimônios, centros comerciais e abastecedores intermediários. 

Tanto nas cidades como nos patrimônios a área urbana apresentaria uma divisão 

em lotes residenciais e comerciais. Ao redor das áreas urbanas se situariam 

cinturões verdes.  

A área rural, segundo o mesmo documento, seria cortada por estradas 

vicinais, abertas de preferência ao longo dos espigões, de maneira a permitir a 

divisão da terra da seguinte maneira: pequenos lotes de 10, 15 ou 20 alqueires, 

com frente para a estrada de acesso e fundos para um ribeirão. Na parte alta, 

apropriada para plantar café, o proprietário da gleba desenvolveria sua atividade 

agrícola básica: cerca de 1.500 pés de café por alqueire. Na parte baixa 

construiria sua casa, plantaria a sua horta, criaria os seus animais para consumo 

próprio, e água seria obtida no ribeirão ou em poços de boa vazão. As casas de 

vários lotes contíguos, alinhados nas margens dos cursos d’água, formariam 

comunidades que evitassem o isolamento das famílias e favorecessem o 

trabalho em mutirão, principalmente na época da colheita do café, que para a 
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maioria dos pequenos agricultores representaria lucro líquido de sua atividade 

independente.  

Através de suas atividades agrícolas esses proprietários produziriam o 

necessário para sua subsistência e o que sobrasse seria vendido. Além da 

plantação de café eles tinham culturas paralelas, que se desenvolviam entre as 

fileiras daquela lavoura. O projeto para essa cidade previa que o pequeno 

produtor venderia seu pequeno lote de sacas de café nos patrimônios, aos 

pequenos maquinistas, que por sua vez comercializariam a sua produção nas 

cidades maiores, já com representantes das casas exportadoras. Por outro lado, 

esse pequeno proprietário não gastaria o dinheiro recebido, como o grande 

fazendeiro, nas grandes cidades. Investiria seu lucro pela venda no comércio da 

cidade ou nos patrimônios, promovendo uma distribuição de renda, circulação 

local de dinheiro, ou seja, um processo de progresso local e regional. 

O jornalista Rubens Rodrigues dos Santos (2013) coleta e transcreve 

depoimentos de pessoas a respeito de como se formaram a cidade de Londrina 

e o patrimônio Três Bocas a que se refere este trabalho. Informa que naquele 

momento só havia algumas casas rústicas de madeira, muitos troncos de 

árvores, mata a toda volta. Isso foi em 1929. Segundo o autor “Os automóveis 

atravessavam os rios em balsas improvisadas e depois percorriam a estrada 

aberta nas matas” (p.77, 2013). Em 1930, o Patrimônio Três Bocas não passava 

de um acampamento de pioneiros, aberto na clareira circundada pela imponente 

mata de terra roxa, onde sobressaíam grandes perobas e paus-d’alho.  

Além disso, o acervo documental nos referencia que os empreendedores 

mandavam jornal para outras regiões do Brasil e para outros países, a fim de 

que migrantes se interessassem em comprar as “Terras Roxas e Férteis do Norte 

do Paraná”. Desta forma essa notícia percorreu diversos lugares – como 

exemplo temos o significativo número de mineiros que vieram para esta região. 

Por exemplo, Daniel de Carvalho, colaborador desta pesquisa, relata 

que “o pai Eduardo Verissimo de Carvalho entrou em 1938 aqui, a escritura é de 

1938, foi a companhia de terras [que] passou a escritura direto pra eles”. Como 

apresentaremos a seguir, o processo de divulgação da Companhia de Terras 

atingiu várias localidades, entre elas Minas Gerais, local de origem de Eduardo 
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Verissimo de Carvalho e outros mineiros que já estavam vindo para esta região, 

iniciando a formação da cidade de Londrina. Foi assim que meu avô Eduardo 

chegou ao patrimônio três Bocas, como aponta meu tio. 

 

Figura 1 Estrada entre Patrimônio Três Bocas/Londrina. Início anos 30. 
Autor: George C. Smith. 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss. 

 

Através da divulgação que estava sendo realizada, a cidade vai se 

formando a partir da região da Gleba Três Bocas, como era conhecida antes da 

inauguração da hidrelétrica, que já contava com alguns moradores, inclusive 

imigrantes que chegaram da Rússia. Como relata o senhor Daniel: “sabe quem 

chegou primeiro de tudo aqui? “Os russos que tinha aqui, a tua mãe deve saber”.  

Neste momento as construções, como ele relata, eram em sua maioria casas 

construídas de palmito nas partes baixas dos lotes. Por volta de 1950 não havia 

estradas, que depois foram feitas em sistema de mutirões, “não tinha ponte, não 

tinha nada, só uma pinguelinha para passar pra cá, e eles então começaram a 

fazer a estrada para ter saída”. Essa estrada a que se refere o senhor Daniel é 
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hoje a Rodovia Major Achilles Pimpão Ferreira, conhecida por Estrada do 

Limoeiro na zona sul da cidade de Londrina. 

 
Figura 2 Patrimônio Três bocas/ Londrina final década de 20.  
Autor: Theodor Preising. 
Fonte: Museu Histórico de Londrina “Pe. Carlos Weiss. 
 

 

Assim, ao final da década de 1940 e início da de 1950, o patrimônio Três 

Bocas, que já estava sendo amplamente divulgado pelos anúncios da 

Companhia de Terras, já havia recebido imigrantes e migrantes, como apontado 

anteriormente.  Em seu depoimento Sonia Maria Silva aponta que; 

Meu pai chegou aqui na usina três bocas por volta do ano de 
1948 a 1950, quando ele comprou as terras e a qual eles vieram 
morar aqui, foi direto na companhia colonizadora norte do 
Paraná; segundo minha mãe meu pai comprou direto da 
empresa, desbravou a terra, derrubou as matas com machado e 
era muito comum a passagem de peões que vinham sós com as 
malas pra trabalhar. Meu pai dava muito serviços pra peões. 
(SILVA,  2015, p.33) 
 

Desta forma havia muito trabalho nesta região. As famílias iam 

construindo suas casas, muitos desses peões formaram famílias, e o patrimônio 

dos Três Bocas1 e a cidade de Londrina já contavam com alguns moradores que 

                                                           
1 Patrimônio dos Três Bocas era a forma utilizada para referenciar o local nos primeiros tempos. 
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vinham, em sua maioria, do Estado de Minas Gerais. Assim Antônio Ribeiro na 

entrevista relata que; 

Quando meu pai chegou aqui, meu pai conheceu Londrina com 
três casinhas ali. Essa estrada que passa aqui (Rodovia João 
Alves da Rocha Loures) era um picadão. Hoje Avenida Duque 
de Caxias era uma estrada que passava antigamente; o 
Cemitério São Pedro que hoje é uma cidade, era no meio do 
matagal lá, assim o meu pai contava né. (RIBEIRO, 2015, p.42)  
 

Apesar do aumento populacional, a comunidade continuava com 

algumas dificuldades. Para conseguir educação escolar para seus filhos, os 

pioneiros da região contrataram primeiramente professores particulares. Quando 

conseguiram instalar a primeira escola, foi em espaço emprestado, razão pela 

qual teve que mudar-se, como veremos mais à frente.  

A inexistência de outros espaços fez com que a escola também 

abrigasse as atividades religiosas até uma igreja ser construída. Para tanto foram 

realizados eventos a fim de arrecadar fundos para esta construção. Arrecadados 

estes, a Mariquinha2 doou um local, com documentação, para a construção da 

igreja. De acordo com as recordações de Daniel: “depois que eu estava saindo 

da escola estava construindo essa igreja aí, eu lembro bem. Era no bananal da 

Mariquinha, um bananal. A máquina veio lá, limpou para construir”. Segundo 

informações coletadas de maneira informal, a Mariquinha (Maria Caetano 

Maciel), como era conhecida na Usina Três Bocas, mudou-se com família de 

Minas Gerais na década de 1933, comprou dois lotes de terras e plantou 

canaviais para montar um engenho. Suas fontes de renda eram da venda de 

açúcar, rapadura, além da venda de animais. Essa construção existe até os dias 

atuais, porem já passou por algumas reformas por ser de madeira.  

Os depoimentos contribuíram muito na construção deste trabalho. Ao 

entrevistar o senhor Antônio Ribeiro houve a oportunidade de conhecer histórias 

de pessoas que trabalharam na construção desta cidade; olhando para a história 

de vida através das vivências de trabalhadores que vinham como peões somente 

com uma mala de roupas em busca de emprego. Que quando já empregados 

resolveram formar família e ficaram morando na região onde estamos situando 

esta pesquisa. Desta forma, como podemos observar, já estava estabelecido o 

                                                           
2 Maria Caetano Maciel, uma das pioneiras da região. 
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patrimônio. E, conforme aponta senhor Daniel, estava sendo iniciada a 

construção de uma Usina Hidrelétrica neste local: 

Estavam fazendo essa usina em 1938, o pai falava que estavam 
fazendo essa usina ai, a hidrelétrica. Estavam fazendo já estava 
quase para... não sei se estava na fase de terminar, disse que 
tinha trinta homens trabalhando aí. Então era o tempo dele, ele 
ajudou a fazer essa estrada aqui ó, Major Aquilles Pimpão 
Ferreira, conhecida como estrada do Limoeiro, eles que abriram 
aqui. Aí a prefeitura tocou pra adiante, então o pai é um dos 
fundadores que chegou aqui. (CARVALHO, 2016, p. 39) 

 

Assim a Gleba Três Bocas, como era conhecida antes da hidrelétrica ser 

inaugurada, já era um patrimônio movimentado. Como apontado na fala do 

senhor Daniel, havia muitos trabalhadores, originários de outras cidades, 

engenheiros, técnicos de diversas áreas, envolvidos na construção da obra. É 

bom salientar que neste momento não existia energia elétrica na comunidade, 

os moradores utilizavam lamparinas e lampiões. Porém não temos registro a 

respeito de quando a hidrelétrica iniciou seus trabalhos. Na entrevista realizada 

com senhor José Marinho ele aponta: “eu era criança, meu pai entrou na Usina. 

E aí meu pai viveu na usina, acho que 1950, 1951”. Existia uma colônia de casas 

onde quem trabalhava na hidrelétrica morava, ao redor da construção. Assim o 

nome passou de Gleba Três Bocas para Usina Três Bocas, por causa da usina 

Hidrelétrica no Ribeirão Três Bocas.  

  



 20  

3. A ESCOLA A PARTIR DE DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS. 

Como já foi relatado, meu avô, Eduardo Verissimo de Carvalho, chegou 

na região em 1938, onde construiu sua casa e teve mais quatro filhos, totalizando 

seis. Preocupado com a necessidade de escolarizar seus filhos, e considerando 

a inexistência de escolas na região, resolveu, juntamente com outro morador da 

região com a mesma preocupação, seu sobrinho Francisco Candido da Silva, 

contratar um professor domiciliar. Este foi o primeiro momento do processo de 

constituição de uma instituição escolar na região. 

O professor contratado veio do Estado de São Paulo. Chegou para se 

hospedar na casa de Francisco Candido da Silva, lecionando para os filhos de 

ambos. Isso ocorreu entre os anos de 1940 a 1945, aproximadamente, já que 

não existem registros com datas especificas. Mas ocorreu um desentendimento 

entre Francisco e o professor, havendo a necessidade da demissão deste. Após 

este fato, as crianças ficaram sem estudar por alguns anos, voltando quando já 

estavam na adolescência.  

Nesta época, final da década de 1940, a comunidade havia se 

desenvolvido. As famílias pioneiras já com seus filhos casados que formaram 

novas famílias; moradores dos arredores das fazendas próximas; e também as 

colônias das olarias da região. Há indícios de que a população nesse momento 

era de mais ou menos 200 pessoas, segundo relatos dos mais antigos 

moradores, o que justificou a solicitação de uma escola na região. 

Até que a escola fosse construída para suprir a necessidade de ensinar 

as crianças da região, foi contratado um professor para dar aulas em casa. Assim 

se reuniram alguns primos e vizinhos e contrataram um professor que veio de 

São Paulo dar aulas na casa de Eduardo Verissimo de Carvalho, em cuja 

propriedade moravam e trabalhavam pessoas da família. Segundo relatos dos 

filhos mais velhos, uma vez que não há documentos com esse registro, esse 

grupo tinha aulas com esse professor no período noturno. 

A presença do professor particular, no entanto, não supria a necessidade 

de escolarização da região. Resolveram então buscar ajuda nos órgãos 

regulamentadores da cidade, solicitando a construção de uma escola. Frente às 

solicitações, a prefeitura da cidade de Londrina primeiramente nomeou um 
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professor para que realizasse as aulas, mas não havia prédio escolar, como 

relata senhor Daniel: 

A primeira escola era a onde mora a Dona Santa. A primeira 
escola era ali. Tinha uma venda, e o João Jesuíno fez um 
barracão para fazer uma máquina de farinha. Mas, não sei por 
que cargas d’água não fez. Era um barracão grande, tinha uma 
escola para baixo aí estudemos ali. (CARVALHO, 2016, p.39). 
 

Conforme apontado pelos entrevistados, as aulas tiveram início em um 

barracão que hoje não existe mais.  

De acordo com Ghiraldelli (2008, p.39), na década de 1930, o Brasil está 

em processo de urbanização e industrialização. E neste contexto, com a 

valorização da vida na cidade e da produção industrial em detrimento da vida 

rural e da produção agrícola, “o povo começou a sonhar com algo bastante 

simples: ver se seus filhos poderiam, uma vez fora da zona rural, escapar do 

‘serviço físico bruto”. Nesse sentido, a escolarização pode ter significado 

possibilidade de trabalho na cidade. Também podemos considerar que esses 

pioneiros, vindos de regiões em que a escola está presente desde o início do 

século, tinham incorporada a ideia da necessidade de escolarização. Razões 

pelas quais podemos considerar essa condição também como hipótese 

explicativa da busca de escolas por parte da comunidade.  

Assim, a Prefeitura do Município de Londrina, atendendo aos pedidos da 

comunidade da Usina Três Bocas, resolveu construir a Escola Rural Municipal 

Machado de Assis por volta do ano 1948, sendo inaugurada em 23 de Março de 

1949. Sabe-se, por conversas, que houve mudança de local do prédio por três 

vezes, por ter sido construída inicialmente em terrenos particulares cedidos 

pelos proprietários. 

Para tanto, no ano de 1948, a partir do decreto 8 datado em 24 de 

fevereiro, na propriedade de Amadeu Mortari, foi dada a concessão da 

construção da Escola Rural Municipal Machado de Assis. Inaugurada em 23 de 

Março de 1949, sob o governo do Prefeito Hugo Cabral, teve como sua primeira 

professora Odete Naim de Paula Marinho. 

Um dos ex-alunos da instituição, José Marinho, em referência ao ano de 

1952, descreve como era a construção em seu tempo de estudo: “O prédio 

escolar era de madeira, tudo de madeira, telha comum, telha francesa, forrada, 
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certo, muito simples”. O professor que lecionava neste momento era Sebastião 

José de Souza, de quem nossos entrevistados foram alunos. 

A partir da documentação localizada, estes foram os primeiros 

professores da escola, contratados pela prefeitura municipal de Londrina: 

 

1948 Odete Naim de Paula Marinho 

1949 GetulioMendes Botelho 
Hilda Grigoli 

1950 Maria das Dores Cardoso Moreira 

1951 Maria das Dores Cardoso Moreira 
Lilia Natael Varela 

1952 Sebastião José de Souza 

1953 Sebastião José de Souza 
Noel Ferreira da Silva 

Fonte: A autora a partir do Documento: Escola Rural Municipal Machado de 
Assis. 

O primeiro prédio escolar ficava, segundo os estudantes da época da 

década de 1950, perto de uma venda que, segundo consta nas entrevistas, era 

de João Jesuíno, que vendia secos e molhados e também sorvetes.  Daniel 

relata, que segundo seu pai lhe contava, “[...] João Jesuíno ele foi muito bom, 

como ele já tinha mais posse né, já estava aí, ajudava os outros, perguntava se 

precisasse de qualquer coisa”. 

As plantações que cercavam o entorno eram de café. Entre as ruas de 

café se cultivavam outros tipos de plantas como feijão, arroz, ervilha, milho, 

mandioca, entre outros, além dos bananais e dos canaviais. Por exemplo, na 

propriedade de Eduardo Verissimo de Carvalho existia um monjolo local onde 

descascavam o café e moíam milho para fazer farinha, e um engenho para fazer 

rapadura. Nestes locais seus filhos também trabalhavam, assumindo outras 

atividades como cuidar dos porcos do mangueirão (que eram vendidos em 

caminhões com cargas fechadas de porco) e do gado para corte e leite. Sobre 

as densas matas que existiam, algumas delas atualmente ainda existem e são 

reservas mapeadas pelos órgãos do IBAMA. Possuem enormes Perobas Rosas, 

alguns Paus-d’alho, pés de Palmito, entre outras espécies naturais de nossa 

região tropical. Esse era o espaço que caracterizava o entorno da escola. 

Além da escolarização regular, o espaço escolar atendia a outras 

necessidades da comunidade, como por exemplo servir de igreja. Como a Usina 
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Três Bocas estava em processo de construção ainda não existia uma igreja. 

Sendo assim, Daniel descreve que; 

[...] a primeira comunhão eu fiz na escola, não tinha igreja, o 
padre vinha rezar a missa na escola, não tinha igreja, eu fiz a 
primeira comunhão na escola, o Sebastião, no sábado, vinha dar 
aula até a hora do recreio, depois dava aula de catecismo; nós 
fizemos lá...nós não, uns par dele fizeram lá na escola, não tinha 
igreja. (CARVALHO, 2016, p.39) 
 
 

Neste momento ainda não havia uma construção destinada a igreja na 

região então, as missas, a catequese e primeira comunhão aconteciam na 

escola. Como os entrevistados têm quase a mesma idade, todos participaram 

destes eventos religiosos na escola. Para superar essa condição, a comunidade 

queria construir uma igreja, porém enfrentava dificuldades com a questão do 

local para esse fim. Assim, faziam festas e promoções na venda do José 

Jesuíno, para arrecadar fundos financeiros para a construção. Daniel ainda 

ressalta que; 

 
João Jesuíno, [e o] Tio Nê, até fez festa lá eu lembro bem, nós 
fomos à festa lá, o João Jesuíno tinha venda e sorveteria ai eles 
arrecadaram um dinheiro, quiseram começar a igreja lá. O João 
Jesuíno dava para fazer a igreja lá, mas não quis dar o 
documento da terra. Sem documento nós não vamos fazer 
também porque amanhã você resolve vender a terra, ai o cara 
fala eu não quero essa igreja aí, não tem como tem que tirar, não 
tem documento nenhum. Aí a Mariquinha deu a terra ai. 
(CARVALHO, 2016, p.40) 

 

Assim foram arrecadados fundos financeiros para a construção. Desta 

forma, quando a Igreja ficou pronta, a escola deixa de “ser igreja” e vai para o 

outro terreno doado pela Mariquinha (Maria Caetano Maciel), onde está 

construída desde aquela época até os dias atuais. 

No ano 1958 a Prefeitura fez uma parceria com a Empresa Elétrica, 

proprietária da Usina Hidrelétrica no bairro, que cedeu parte do seu terreno, 

totalizando 1400m², para a construção da escola, onde permanece até os dias 

atuais. O prédio inicial foi construído em madeira, havendo necessidade de duas 

reformas. Foi ampliada para atender a nucleação das escolas isoladas da região 

que até então trabalhavam com salas multisseriadas, ou seja, atendendo às 

quatros séries iniciais do ensino fundamental por um só professor ao mesmo 

tempo, mantendo a forma original.  
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A partir de então a instituição atende a várias gerações da comunidade 

local. Por exemplo, na referida escola estudaram meus tios, minha mãe, meus 

irmãos e eu, e por último meus filhos, perpassando as três gerações da minha 

família, à semelhança de outras famílias da região. 

Nesse sentido, foi possível verificar pelos relatos as relações de 

parentesco entre aos estudantes da escola, assim como as relações 

estabelecidas na comunidade que se concretizam nas lembranças da vida 

escolar. 

Em muitos relatos podemos perceber que a lembrança da figura do 

professor da época, como relata o senhor Antônio, atualmente com sessenta e 

seis anos: 

[...] o meu irmão estudou como Getúlio, ele e alguém que você 

for entrevistar pode alembrar desse Getúlio, o Daniel mesmo 
pode alembrar, o Daniel estudou com, o Daniel, Zé Marinho é 
outra pessoa que estudou com esses professores. (RIBEIRO, 
2015, p.42.) 

 

Além do professor, são também interessantes as lembranças a respeito 

dos colegas, Daniel refere que; 

[...] eu conhecia eles, estudei junto com os russos, tinha a 
Cassiana, a Ana, Nicolinha, Nicolão, é do tempo meu, estudaram 
junto e o professor quem era o Sebastião, o que eu sei, eu 
estudei com o Sebastião José de Souza.( CARVALHO,2016, 
p.39) 

Neste apontamento podemos observar que a comunidade local já estava 

com muitos moradores. E a escola já estava atendendo em sala multisseriada, 

ou seja, todos os níveis do ensino das séries iniciais juntos. Como pode ser 

percebido, as dificuldades para implantar a educação escolar foram muitas, 

especialmente quanto à infraestrutura.   

O grupo de estudantes mantinha relações em várias instâncias, 

familiares, de amizade ou de vizinhança. Assim as interações que ocorriam entre 

os alunos se iniciavam dentro da sala de aula, mas extrapolavam esse espaço, 

como relata José Marinho ao rememorar a turma do professor Sebastião José 

de Souza: 

Eu era colocado como presidente dos alunos para corrigir os 
alunos na estrada, então andava eu e o Daniel para corrigir os 
alunos, então eu era obrigado a falar alguma coisa. E então na 
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hora que fechava a escola, 17:30 fechava a escola, o Sebastião 
falava assim: você anota a pessoa que vai varrer a escola 
amanhã e que vai buscar água. Tinha que escalar duas pessoas 
para buscar água, que era meio longe para buscar agua, então 
eu ia lá e marcava fulano de tal menina, fulano de tal para varrer 
a escola quando chegava já estava tudo limpinho, então varria a 
escola e falava para o pessoal quem tava marcado, quem vai 
buscar água. Para a hora que vocês vão buscar água pega o 
bangüê (o pau) e pegava dois balde e ia lá e trazia nas costas. 
Aquele balde [era a água] para o pessoal tomar, certo? 
(MARINHO, 2016, p.37) 

As atividades destinadas aos alunos envolviam tanto a fiscalização do 

comportamento no caminho de ida e volta para a escola quanto a organização 

do espaço para as aulas. Desta forma o professor, junto com os alunos, 

organizava a escola, não existia a figura de zeladores. Conforme relatou o 

colaborador, eles organizavam tudo, mas as interações não paravam por aí. Na 

volta para casa todos iam a pé e para muitos a caminhada era longa. 

 Antônio Ribeiro lembra que “era difícil, difícil porque criançada para vim 

estudar, todos vinham de pé”, ou seja, não existia transporte escolar na época. 

Outra interação entre eles eram as “brigas” como José Marinho recorda, quando 

ele escalava alguns alunos para buscar água potável, pois no local ainda não 

tinha água: 

Um dia eu marquei o Joaquim, o Joaquim Candido da Silva, que 
é o Quim da Mariquinha , que eles falavam aí. Eu marquei ele e 
ele falou , “Eu não vou buscar água manquinho daquele jeito” 
bravo que só vendo...briguento,“eu não vou buscar água”, “mas 
por quê? Você não toma água?”, “eu tomo, mas não busco”, 
“vamos fazer o seguinte, então você não vai tomar, ou você 
busca ou você não toma, você não vai tomar”, “Não ... eu tomo” 
(MARINHO, 2016, p.37) 

 

As interações eram intensas, até que o professor precisava intervir nos 

assuntos que ele já havia estabelecido com os alunos, pois as discussões fugiam 

do controle. Assim ele intervinha “o Sebastião chegou nele e falou para ele e o 

pau quebrou, e ele avançou para bater no Sebastião mesmo, o professor” mas, 

nada aconteceu de grave, segundo o depoente houve acerto e pedidos de 

desculpas. 

No intervalo as brincadeiras eram em comum, envolvendo todos os 

alunos da escola, como descreve José Marinho: 

Então a gente estudou naquele tempo, brincavam muito de 

barrabol, sabe o que é barrabol? É brincar de bola, fica uma 

turma pra cá faz um risco no meio e outra turma pra lá, joga a 
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bola, joga uma atrapalha o outro que nem tipo basquete, e outra 

[brincadeira] jogava muita bolinha. (MARINHO, 2016, p.37) 

Podemos observar que todas as crianças da instituição gostavam de 

brincar em equipes, além dos jogos de disputas por bolinhas que existiam entre 

eles. Uma outra interação que ocorria com muita frequência eram as brigas que 

aconteciam no caminho de volta para casa, como descreve Daniel: 

Só que o caminho era por dentro do pasto e tinha uma carreira 
de amoreira que estava pretinho, eles brincando de tacar um no 
outro e chegou o primo dele branquinho, estava com uma 
camisa branquinha e calça azul, e a camisa branquinha, “eu não 
quero brincadeira não, eu não estou com brincadeira” e o 
Joaquim foi arregaçando e pá um punhado de amora nas costa, 
ah! mais pra que! já rolaram no chão, rolaram aí o Zé Candido 
chegou lá e apartou a briga, o finado zé Candido.(CARVALHO, 
2016, p.41) 

 

Como os alunos vinham para a escola e voltavam juntos para casa em 

grupinhos, além desta briga houve outros episódios nesse caminho. Como 

lembra Daniel Carvalho, indicando que as interações não paravam nem nos dias 

de folga, nos finais de semana, conforme ele se recorda das brincadeiras de 

estilingue.   

Outra vez brigou lá no Cambezinho, nós estava lá,  veio  um 
punhado de muleque  com estilingue e foi lá no Zé Candido todos 
nadar lá, e tinha um mamonal lá ‘ahn vamos fazer uma guerrinha 
de mamona de estilingue’.  (CARVALHO, 2016, p.41) 

Além das interações em aulas e no caminho de volta para casa, Daniel 

se refere aos conteúdos que eram ministrados pelo professor em suas aulas: “eu 

vi no quarto ano expressão, máximo divisor comum, fizemos no quarto ano, era 

bom aquele tempo”. Essa é a recordação dos seus estudos realizados na 

instituição. Também existia uma admiração pelo professor por parte dos alunos, 

como aponta José Marinho: “Eu tenho até saudade dele porque ele era 100% 

bom mesmo, o Sebastião”, eles apontam que o professor os ensinava muito, 

ensinou tudo que eles sabem hoje naquele processo de escolarização. 

Os colaboradores se referem a algumas dificuldades encontradas por 

eles na época. Ratificando a informação de Daniel Carvalho, Antônio Ribeiro 



 27  

relata que “Era difícil, difícil porque criançada para vim estudar, todos vinham de 

pé, não tinha merenda não tinha nada, vinha pessoas até da fazenda Cabral”. 

Nesse momento o senhor Antônio faz uma comparação com os dias 

atuais, que no caso da zona rural existe transporte escolar. No momento que ele 

relembra, no seu tempo de escola, não havia transporte escolar, tinha que ir 

caminhando pelas estradas rurais. Outra dificuldade enfrentada por esses 

estudantes era a falta de água potável, pois não tinham água encanada. Assim 

eram escalados dois estudantes, como relatou José Marinho: “a hora que vocês 

vão buscar água, pega o bangue o Pau e pegava dois baldes e ia lá, e trazia nas 

costas aquele balde para o pessoal tomar certo”. 

Para tanto, nesta ocasião ele faz descrições de como eram 

administradas essas dificuldades enfrentadas por eles. Também não tinha 

“merenda” na escola, cada aluno trazia seu lanche como aponta Sonia Silva: 

[...] uma varanda, uma mesa grandona cumprida feita ali fincada 
no chão tipo um girau, e uns bancos também ao de redor, onde 
as crianças sentavam pra comer os lanches que traziam de casa 
então era comum ver muitas marmitas, muitos potes de comida. 
(SILVA, 2015, p.34) 

Antônio relata as diferentes comidas que eram levadas para a instituição 

como merenda das crianças, “às vezes um levava batata assada, outro um 

saquinho de pipoca e outro que não levava ficava olhando os outros”. Aqui são 

perceptíveis as desigualdades sociais pois, conforme o depoimento, não eram 

todos os alunos que tinham condições de levar seu lanche. Nessa situação, com 

estas condições socioeconômicas, alguns alunos encontravam formas de 

conseguir seu lanche, como conta José Marinho: “eu, pra mim comê um 

sanduíche, eu ganhava na bolinha, se lembra quando jogava bolinha na escola, 

ganhava a bolinha e vendia para comprar um lanche”. 

Outro ponto que é destacado entre os colaboradores, ex-estudantes 

entrevistados, eram as condições das bolsas em que eles levavam seu material. 

Antônio Ribeiro (2015, p.43) esclarece quanto às vestimentas e o material 

escolar:  

[...] tudo mal trajado, um descalço, e tudo mal trajado...não tinha 
uma bolsa para guardar o material a bolsa era um embornalzinho 
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assim... enfiava aqui nas costa, aqui, isso eu falo que mal lembro 
da criançada que estudava  

Os relatos evidenciam que as condições e dificuldades a serem 

enfrentadas por esta escola e por estes alunos eram muitas. Ainda assim, sua 

permanência e o significado que teve, e ainda tem, são dignos de registro. 

A documentação oficial consultada indica que no momento da 

inauguração da escola Machado de Assis, o município contava com treze 

escolas. Ao que consta, atualmente, daquele grupo inicial esta é a única 

instituição que permanece. Nesse sentido, registrar sua história contribui 

significativamente com a história desta região e da educação no município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pudemos observar ao longo do caminho de construção desta 

cidade e desta comunidade local, iniciamos um estudo de como foi a trajetória 

de formação da cidade de Londrina a partir do Patrimônio Três Bocas. A maior 

parte desses Pioneiros e seus filhos mais velhos já faleceram. Muitos venderam 

suas propriedades, restando apenas a memória do que foi vivido e 

experimentado por eles, transmitido pelas conversas familiares e da 

comunidade, preservados a partir desta pesquisa com a coleta dos depoimentos. 

Tais informações possibilitaram descrever a construção de uma instituição, e os 

traços de mudanças ocorridas durante o processo.  

Reconstruir a história da instituição Escola Rural Municipal Machado de 

Assis me concedeu a oportunidade de voltar no tempo, de experimentar ouvir 

lembranças memoráveis de meus antepassados, histórias que ficaram 

registradas em minha memória e que a partir de agora ganham materialidade. 

O levantamento inicial das possíveis fontes de pesquisa, os Documentos 

da Instituição, mostrou-se insuficiente, indicando a necessidade de seguir outro 

caminho, buscando novas fontes. A análise do material encontrado mostrou que 

os documentos oficiais não permitiriam responder minhas indagações, razão 

pela qual o resgate da memória da instituição escolar foi feito a partir de registro 

de memórias, na perspectiva da História Oral. 

Dessa forma, foi possível construir a descrição do ciclo de vida desta 

instituição, sua criação e desenvolvimento, o perfil de seus educandos, as 

condições de vida e sua interação com o ambiente da escola, bem como as 

interações da escola com a comunidade em que está inserida. O processo foi 

sistematizado a partir do depoimento de estudantes da época.  

As entrevistas permitiram concluir que a conquista de um espaço escolar 

para esta comunidade não foi nada fácil, sendo resultado de iniciativas 

particulares de membros da comunidade e reivindicações às instancias oficiais. 

A pesquisa indicou também que os primeiros estudantes enfrentavam 
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dificuldades básicas como a falta de água potável, que era resolvida por eles 

com o recrutamento dos próprios alunos para buscar água, recrutamento este 

feito sob a supervisão do professor. Outra dificuldade percebida foi a distância 

que os estudantes percorriam para chegar na instituição, alguns alunos tinham 

que percorrer oito quilômetros para estudar.  Assim, podemos afirmar que com 

muita garra eles terminaram o 4° ano, apesar de não terem podido prestar o 

exame de admissão e continuar estudando. A maior parte desses estudantes 

precisava ajudar nos trabalhos do sítio e só poderiam estudar no período 

noturno, que só era ofertado na cidade, sendo a distância outro empecilho.  

O recorte temporal, décadas de 1940 e 1950, assim como a seleção dos 

colaboradores foi uma opção feita em função do limite de tempo e das condições 

concretas de realização do TCC. Ciente de que a Instituição tem muitos outros 

protagonistas no seu processo de construção e desenvolvimento, como os seus 

professores e estudantes posteriores ao período estudado, ciente também que 

novos acontecimentos transformaram a configuração da escola, superadas as 

primeiras dificuldades, como falta de água e energia elétrica, houve a mudança 

e ampliação do prédio escolar, aspectos que podem ser foco de uma nova 

pesquisa. 

Concluindo, ao optar por a essa linha de pesquisa tentamos compor 

histórias que de fato foram vividas, dando voz a sujeitos que frequentemente têm 

ficado silenciados. A cada entrevista, os indivíduos voltaram no tempo a fim de 

expor aquilo que lhe foi mais significativo em suas infâncias. Alguns contaram a 

trajetória de seus pais, outros também apresentaram as dificuldades enfrentadas 

por eles que foram preservadas e compartilhadas através das rodas de 

conversa. A percepção de como se dava a vida das crianças/estudantes também 

só foi possível a partir dos relatos dos protagonistas.  

A pesquisa está concluída na sua primeira parte, outros desdobramentos 

e novas pesquisas são possíveis e pertinentes a partir deste trabalho.   
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Apêndice 1 

Depoimento da Professora, Sônia Maria da Silva (nascida 1957). 

Atua na Instituição Machado de Assis 

 Mora: Rodovia João Alves da Rocha Loures; 

Meu pai chegou aqui, na usina três bocas por volta do ano de 52 a 53, quando 

ele comprou as terras e a qual eles vieram morar aqui, foi direto na companhia 

colonizadora norte do Paraná. Segundo minha mãe meu pai comprou direto da 

empresa, desbravou a terra, derrubou as matas com machado e era muito 

comum a passagem de peões que vinham só com as malas pra trabalhar. Meu 

pai dava muito serviços pra peões, minha mãe cozinhou muito pra eles lavou 

muita roupa suja deles, i onde meu pai arrumava um cantinho pra eles morar. Só 

que na terra do meu pai, que meu pai compro, não chegava até lá. Ainda era 

tudo mato, então minha mãe conta que onde nas terras que eles pararam 

primeiro, eu não me lembro se já existia escola, minha mãe não comentou, mas 

eu acho que não existia que tinha ali. Onde a escola Machado de Assis que eu 

me lembro, por volta dos 6 anos eu já me lembro que a escola tava feita né, foi 

construída uma escola pequena onde minha mãe moro, onde era uma 

propriedade que tinha até que antigamente era um comércio. Com o passar dos 

anos hoje não existe mais o comércio e eu me lembro que a escolinha tava lá 

onde minha irmã já era assim em relação às moças da época, embora ela sendo 

menor de idade ela era uma menina que já tava estudando fora, meu pai mandou 

ela estudar fora daqui pra termina que aqui só tinha o quarto ano. Aí meu pai 

deixou que ela fosse pra Jataizinho na casa do meus tios, onde tinha que fazer 

um exame chamado admissão. Ela prestou esse exame, passou tava apta a 

continuar no estudo lá, e lá ela ficou estudando fazendo corte costura na época. 

Então em relação às moças do sítio, não menosprezando as outras, ela era mais 

evoluída então o professor que eu conheci da época chamava-se Sebastião, 

Sebastião de Souza. A minha irmã tendo feito primário ali que na época era 

chamado os primário com esse professor, e ele continuou lá sendo professor 

ainda quando minha irmã veio pra cá ela era menor de idade, então eu tinha seis 

anos na época, foi em 63 [??] esse Sebastião de Souza teve um problema de 
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saúde e ele conversou lá na prefeitura da minha irmã vim substituí-lo, e ela ficou 

substituindo ele. Não me lembro quanto tempo foi a licença médica dele, e é 

lógico que a minha irmã veio dar aula ali de primeiro à quarta série, quarto ano 

na época, todo mundo estudava junto i como não podia deixar de ser que moça 

não podia andar sozinha na época eu vinha junto com minha irmã. Era uma 

estrutura pequena, uma escola pequena, é assim tipo uns 8 metros por 12 por 

10, e eu vinha com minha irmã. Só que eu me lembro que ela tinha uma coisa 

diferenciada das outras escolas que a gente conhecia, ela tinha tipo uma um 

puxadinho, um troço cumprido assim uma área uma varanda uma mesa 

grandona cumprida feita ali, fincada no chão tipo um giral e uns bancos também 

ao de redor onde as crianças sentavam pra comer os lanches que traziam de 

casa, então era comum ver muitas marmitas muitos potes de comida. E eu vinha 

de companhia com minha irmã todos os dias, então eu conheço a escola de lá. 

Bom, aí o tempo passou, eram crianças de 7 que só podia entrar na escola com 

7 anos completos, e de 7 a 11, 12 anos, que terminava o quarto ano só senão 

repetisse, porque tinha muita reprova, e todos aqui, todos alunos dos de redores 

daqui, porque haviam escolas isoladas, não era a única escola do bairro, tinha 

aquela, tinha Hugo Cabral, depois foi construída José de Alencar, mais tinha 

muito cada sítio por ai, propriedade grande, cada fazenda, cada bairro tinha sua 

escolinha. Aí depois eu me lembro que a escola foi transposta de lá pra cá, com 

certeza porque se tratava de uma área particular e uma sala só e o público alvo 

aumentou, ela foi transposta aqui onde ela se encontra hoje. Porque na época 

esse terreno pertencia a Copel então era uma área pública. A escola foi 

construída aí, aí a escola ficou mais bonita, maior com duas salas, com uma 

cozinha pra preparar a comida então a gente dizia que tinha merenda. Eu me 

lembro que aí quando essa escola começou a funcionar e minha mãe me colocou 

aqui, eu e meus dois irmãos eu já tinha sete anos, eu comecei a estudar nessa 

escola aqui onde ela esta até hoje. Depois ela foi reformada ampliada e em 

seguida também a minha irmã foi chamada pra substituir outro professor lá na 

escolinha Hugo Cabral, aí a minha mãe me tirou daqui da Machado de Assis e 

me colocou lá na Hugo Cabral pra estudar com minha irmã. Em seguida foi feita 

a escola José de Alencar no bairro do Cambezinho e minha irmã finalmente foi 

efetivada, a professora mesmo do município lá na escola José de Alencar. 

Depois não ficou contente na José de Alencar, veio pra Machado de Assis de 
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novo, porque era uma escola onde daí foi já ficou dividido duas turmas por sala 

primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lógico que o serviço do professor ia diminuir 

um pouco principalmente no planejamento, e minha irmã veio pra cá e ficou aqui 

até por volta de 1976, saiu daqui se aposentou lá na escola Osvaldo Cruz, não 

trabalha mais. E eu no ano de 1977 também estudei e estou aqui até hoje, fiz 

magistério, fiz normal superior, fiz pós graduação estou aqui 1977 do dia 

01/08/1977, comecei e já me aposentei em um padrão, em uma matricula e tenho 

um outro que comecei também já tem 19 anos, estou aguardando a segunda 

aposentadoria . Hoje eu já tenho netos de ex-alunos meus estudando aqui e é 

muito gratificante. 
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Apêndice 2 

Depoimento do ex-aluno José Marinho, 70 Anos. 

Rua: Escócia n°100 Jardim Adriana II. 

(Como e quando, qual década vocês chegaram na região da Usina Três Bocas?) 

Década de 50, morava com Tio Eduardo Teu Avô.  

(Aí vocês foram morar na empresa ex-empresa elétrica?).  

Aí sim meu pai entrou de funcionário na eis [ex] empresa elétrica de Londrina  

(que é a Copel?) 

Não hoje é Copel, mas era Eis Empresa Elétrica de Londrina Sociedade Anônima 

S/A.  

(O que você lembra desta época ?)  

Eu era criança, meu pai entrou na Usina e aí meu pais viveu na usina, acho que 

50, 51 até viveu até, tô contando do meu pai até 74 ainda na empresa elétrica 

de Londrina depois foi incorporada pela Copel. 

(Durante essa época você foi estudar na instituição Escola Rural Municipal 

Machado de Assis?) 

Exatamente. Se eu não me engano uns dos prefeitos Milton Menezes, depois 

Antônio Fernando Sobrinho, até pegou um tempo do Novaes, José Roque de 

Novaes, pegou até um tempo certo aí foi até 74. Aí em 74 a Copel incorporou a 

Empresa Elétrica, 74.  Más em 61, dia 13 de Julho de 61 eu entrei na empresa 

elétrica de funcionário eu era menor, aí foi até 74 a empresa elétrica certo, a 

Copel incorporou a empresa elétrica e os funcionários também, nos éramos em 

8 funcionários na época, depois a metade desses 8, inclusive meu pai [que]  

trabalhavam lá, [e]  meu sogro se aposentaram 4, e ficamos 4 - ficou Eu o 

Sebastião Góes, Pedro Góes, e Miguel.  

(Quando você estudava na instituição de ensino como era o prédio escolar?) 

O prédio escolar era de madeira, tudo de madeira, telha comum, telha francesa, 

forrada certo, muito simples, água ia buscar no balde “Bangue” nas costas era 

longe, certo. 

(Você foi aluno?) 

Do Sebastião Jose de Souza, certo. Sebastião José de Souza e tem até o 

Joaquim Candido da Silva o Quim da Mariquinha que eles falam, então ele 

gostava um pouquinho de brigar, meio bravo, brigava até com o professor, e eu 

era colocado como presidente dos alunos para corrigir os alunos na estrada. 
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Então andava eu o Daniel para corrigir os alunos, então eu era obrigado a falar 

alguma coisa e então na hora que fechava a escola 17:30 fechava a escola o 

Sebastião falava assim: você anota a pessoa que varrer a escola amanhã e que 

vai buscar água, tinha que escalar duas pessoas para buscar água que era meio 

longe, para buscar agua, então eu ia lá e marcava fulano de tal menina,  fulano 

de tal para varrer a escola quando chegava já estava tudo limpinho. Então varria 

a escola e falava para o pessoal quem tava marcado para quem vai buscar água. 

Para a hora que vocês vão buscar água pega o bangüê, o pau e pegava dois 

balde e ia lá e trazia nas costas aquele balde para o pessoal tomar, certo? Té 

que um dia eu marquei o Joaquim, o Joaquim Candido da Silva que é o Quim  

da Mariquinha, que eles falavam, aé eu marquei ele e ele falou, “Eu não vou 

buscar água manquinho daquele jeito”, bravo que só vendo, briguento, “eu não 

vou buscar água”. “Mas por quê? Você não toma água?”, “eu tomo, mas não 

busco”, “vamos fazer o seguinte então você não vai tomar, ou você busca ou 

você não toma, você não vai tomar”, “Não... eu tomo”, “Não”.  

Marquei Joaquim e fulano da Silva (Brito) não me lembro, aí chegou na hora, “eu 

não vou buscar água”, aí o outro como que faz? “Eu vou sozinho?” Aí eu 

chamava outro, mas todo dia eu marcava por pirraça, todo dia eu marcava ele e 

ele não ia buscar e ficou uns  três, quatro dia, que não ia buscar mesmo. O 

Sebastião chegou nele e falou para ele, e o pau quebrou e ele avançou para 

bater no Sebastião mesmo, o professor. 

O Sebastião era uns dos melhores, eu desconheço até hoje dos professores que 

esteve na Usina Três Bocas que fosse alguém que chegasse nos pés do 

Sebastião Jose de Souza , desconheço. Aquilo que caísse na mão dele podia 

ser feio, vinha de onde for, sem solução não sai o homem, era mesmo sabe 

(muito bom) 100%. Eu tenho até saudade dele porque ele era 100% bom mesmo, 

Sebastião.  

Então a gente estudou naquele tempo, brincavam muito de barrabol, sabe o que 

é barrabol? (Não) É brincar de bola, fica uma turma pra cá faz um risco no meio 

e outra turma pra lá, joga a bola, joga uma atrapalha o outro que nem tipo 

basquete. E outra jogava muita bolinha, porque não tinha dinheiro, nem pra 

comer um doce. Digo eu, eu era um, outros alunos eram mais privilegiados, por 

exemplo falava verdade, o Daniel, era tinha alguma coisa para agradar o 

professor. Tinha um pé de caqui se ele levava pra ele e tá, tá ,tá, mas eu não 

tinha nada contra ele, só eu não tinha nada, eu não tinha nada, eu pra mim come 

um sanduíche eu ganhava na bolinha, se lembra quando jogava bolinha na 

escola, ganhava a bolinha e vendia para comprar um lanche que nem eu acabei 

de falar agora. O prefeito era, foi Fernando Sobrinho que eu me lembro, foi 

Washington de Novais o ultimo ou penúltimo da minha época e quem mais, 

Milton Menezes, foi da minha turma eu não me lembro muito antigo eu não 

guardo mais essas coisas, mais é mais ou menos isso. 
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 (Os detalhes da instituição, tinha uma de madeira cercada de balaustra, tinha 

escada?) 

Era toda cercada de balaústra, de quem vinha da cidade para o sitio para o 

município ficava a esquerda da estrada para quem descia da cidade pra lá... 

tinha escada também, certo? Não me lembro se era de madeira ou concreto mas 

era tinha escada também, certo? 

 Eu não tenho certeza de quando ele veio de Minas, se foi em 1938, não eu não 

tenho certeza, se não me engano nesta época década 38 que ele comprou 

terreno ali, certo? O (lote de terra) o teu avô Eduardo Verissimo  de Carvalho, 

teu avô e ele ficou uns dos primeiros ali tanto como colonizadores como morador  

de pessoas de respeito. Ele era inspetor de quarteirão, hoje não tem mais, não 

usa mais isso aí, mais era inspetor de quarteirão, era um homem muito 

respeitado ele ali, Eduardo Verissimo de Carvalho. E depois outro, se não ele, o 

Nestor Candido da Silva, outra personalidade excelente que é seu tio, e meu tio 

Nestor, tio da sua mãe 1°e seu 2°, então fizeram essa entrevista (a respeito do 

nome do Parque da usina três bocas) sobre quem deveria receber o nome do 

parque, um dessas duas pessoas, que foi quem sustentou aquilo dali abriu 

caminho pro pessoal ali. 
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Apêndice 3 

Depoimento do ex-aluno Daniel de Carvalho 

Quando meu pai veio de Minas, eles vieram, a Mariquinha ela já estava aí. Eles 

vieram primeiro, ela o João Jesuíno essas pessoas já estavam aí. Então o pai 

[diz] aqui era tudo mato, o pai ficou em um rancho lá, até derrubar um pouco do 

mato lá embaixo e fazer um rancho de palmito. Cortaram palmito e fizeram de 

palmito, mas não tinha ponte não tinha nada, só uma pinguelinha para passar 

pra cá. Eles então começaram a fazer a estrada para aí ó, ter saída né. Mas o 

primeiro lugar que ele morou foi na Mariquinha. E ele ainda falava: o João 

Jesuíno pode ter todos os defeitos, ele foi muito bão. Como ele já tinha mais 

posse né, já tava aí, ajudava os outros, perguntava se precisasse de qualquer 

coisa. Que nem a mariquinha, que deu lugar para ele ficar (a Mariquinha é a Vó 

da tia Landa) é a vó dela, a mãe da Dona Rosa, então começou por aí. Daí o pai 

foi abrindo a terra, eles estavam fazendo essa usina em 1938. O pai falava que 

estavam fazendo essa usina aí ó, a hidrelétrica. Estavam fazendo, já estava 

quase para... não sei se estava na fase de terminar. Disse que tinha trinta homem 

trabalhando aí, então era o tempo dele, ele ajudou a fazer essa estrada aqui ó, 

eles que abriram aqui. Aí a prefeitura tocou pra adiante então o pai é um dos 

fundadores que chegou aqui. Sabe quem chegou primeiro de tudo aqui? Os 

russos. A russaiada que tinha aqui a tua mãe deve saber. (Daqueles lado do pé 

da serra lá?) Eles também são russo também,  más é daqui, você não alembra 

(Não.) Tinha Nicolau, tinha Stradume, tinha o Popó tinha ó, lá em cima perto do 

Arvino. Eu conhecia eles, estudei junto com os russos, tinha a Cassiana, a Ana, 

Nicolinha, Nicolão, é do tempo meu, estudaram junto e o professor quem era o 

Sebastião, o que eu sei eu estudei com o Sebastião José de Souza. 

(Na época que a escola era lá em cima ?)  

Era no Arcidi, a primeira escola era aonde mora a Dona Santa, a primeira escola 

era ali. Tinha uma venda e o João Jesuíno fez um barracão para fazer uma 

máquina de farinha, mas não sei porque cargas d’água  não fez, era um barracão 

grande.  Tinha uma escola para baixo ai estudemo ali, depois mudou. Eu acabei 

de terminar ali perto do Arcidi onde tá o, o...  

(A Tereza  Spollon?)  

Pra lá da Maria, é ali, a escola era bem ali. Aí depois não deu água eles vieram 

pra cá. Mas eu terminei meus estudos lá. A primeira comunhão eu fiz na escola, 

não tinha igreja. O padre vinha rezar a missa na escola, não tinha igreja, eu fiz a 

primeira comunhão na escola. O Sebastião no sábado vinha dar aula até a hora 

do recreio, depois dava aula de catecismo. Nós fizemo lá, nois não uns par dele 

fizeram lá, não tinha igreja (Depois que foi construída a igreja ali?) Depois que 

eu estava saindo da escola estava construindo essa  igreja aí. Eu lembro bem 

era no bananal da Mariquinha. Um bananal, a máquina veio lá, limpou para 
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construí. Diz que a igreja era para ser lá no Arcidi, onde era o João Jesuíno. Tio 

Né até fez festa lá eu lembro bem, nóis foi na festa lá. O João Jesuíno tinha 

venda e sorveteria, aí eles arrecadaram um dinheiro, quiseram  começar a igreja 

lá. O João Jesuíno, dava para fazer a igreja lá, mas não quis dar o documento 

da terra. Sem documento nois não vai fazer, também porque amanhã você 

resolve vender a terra, aí o cara fala ‘eu não quero essa igreja aí’. Não tem como, 

tem que tirar, não tem documento nenhum. Aí a Mariquinha deu a terra aí, deu 

a escritura e aí, mais é isso aí. O pai foi inspetor de quarteirão eu lembro, ele 

tinha, ele tinha uma carteira assinado por um homem de alta escala. A carteira 

de polícia, se não me engano deve tá por aí. Então se larga de lado, se ele 

tivesse ido atrás ele tinha aposentado no rumo da  policia. Mas precisava de 

documento, ele não foi atrás de tirar documento, quando já foi pensar nisso já 

era tarde. O pai gostava de política, tinha os políticos que vinham sempre ali, 

(sério) nós era criança eu lembro vinha um tal de Rafael Lamastra, um homem 

deste tamanho assim, nós ficava assim ‘vamos ver ele montar no carro’, 

molecada é o bicho né, quando ele montava o carro... 

Então a história mais ou menos é isso aí, o pai entrou em 1938 aqui. As escrituras 

é de 1938, (foi comprado mesmo da Companhia de Terras) foi a Companhia de 

Terras passou a escritura direto pra eles. O Joaquim Pereira quando veio já ia 

indo embora, não sei o que aconteceu aí. Ele era peão, o Joaquim pereira era 

peão, entrou aqui como peão, ele convivia com peão. Aí o pai disse: não vai 

embora não, fica com nois, vai lá pra casa. Aí resolveu não ir mais. Ele trabalhava 

junto com a Mariquinha, até que casou com a filha da Mariquinha. Mais eu não 

sei o que aconteceu que ele queria ir embora. Mais o pai tirou da cabeça dele, 

agradou ele, ‘fica em casa lá’. O padrinho Nestor morou lá junto com o pai. 

Quando ele morou lá, eles que contavam, me contavam, que morreu o irmão 

nosso pequeno. Desconfiou por causa de pão. Aí se vê criança é (difícil) quando 

quer comer qualquer coisa, tem correr atrás e (comprar rápido). E quando foi 

buscar de tarde o pão, de tarde quando buscou o pão, o muleque já tinha 

desconfiado, morreu mesmo. Disse que o padrinho Nestor ficou tão aborrecido 

que foi embora, saiu daí de tão aborrecido que tava  na casa, de tão aborrecido 

ele saiu da casa.  

Então o pai teve bastante gente que morou com ele aí, cunhado dele, Zequinha, 

Silvinho, Jair, Zé Pereira, Mariinha, qual e outro. Tem mais outro irmão da 

Mariinha tudo sobrinho dele. Morreu a mãe ele trouxe pra cá e criou, essa 

Mariinha era muito safada, ‘você tá precisando eu vou dar um coro em você, é 

bom pro figos’ (bom pros figos). Sabe né, ela falava ‘bom pros figos’... Então ahn, 

não sei o que tem, disse que não batia em ninguém, más batia sim, batia, eu fico 

aqui obrigada. Aí deu uma briga na escola, nós vinha vindo da escola, o Joaquim 

do Marciano você conhece? 

(Não conheço...)  
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O irmão da Maria José, Maria José você conheceu?  

(A finada do João batista conheci.)  

Era irmão. Ela e o Luiz dero uma briga ali perto da venda veia, vou dize pra você, 

foi só borsa que virava. Naquele tempo usava aqueles borsão de couro comprido 

assim pendurado no pescoço. E a borsa ia pra lá e pra cá e pá, pá. E hoje se 

sabe que não, mais era briguento. Outra vez teve outra briga com o João 

Candido, que é primo, que é primo da muié aí. E tinha uma carreira de amora 

que desce pro Nivaldo, aquele caminho que desce pro Nivaldo. Tinha uma 

carreira de amoreira, só que o caminho era por dentro do pasto e tinha uma 

carreira de amoreira que tava pretinho. Eles brincando de tacar um no outro e 

chegou o primo dele, branquinho, e tava com uma camisa branquinha e calça 

azul, e a camisa branquinha. “Eu não quero brincadeira não, eu não tou com 

brincadeira.” E o Joaquim foi arregaçando e pá, um punhado de amora nas costa, 

ah mais pra quê, já rolaram no chão. Rolaram aí o Zé Candido chegou lá e 

apartou a briga. O finado Zé Candido, que morreu, e o Quim ainda ratiou com o 

zé Candido, ficou ratiando. Então o João Candido entrou pro meio. Era só uma 

quiçaça, era dos russos né. A dona do sitio ali morava em São Paulo, estava 

largado o sitio ali na quiçaça. O Qui ainda ficava ratiando com o Zé Candido e 

hoje ainda fala que ahnahn, não era briguento não.  

 Outra vez brigou lá no Cambezinho. Nois tava lá, veio um punhado de muleque 

com estilingue, e foi lá no Zé Candido, tudo nada lá. E tinha um mamona lá ‘ahn 

vamos fazer uma guerrinha de mamona de estilingue’. E ficou uma turma atrás 

da tuia e outra atrás da casa e pá, zim. E eu ponhava a cara e zim, vom, e 

mamona passava. De repente acertaram o zoio do Quim, pegou meio da cara e 

eu vi quem foi. Eu vou pegar, ai a molecada tinha um número, depois foi saindo. 

Aí o Cezar do Adão, o que ele tava no segundo grau eu vi no quarto ano, 

expressão, máximo divisor comum. Fizemo no quarto ano era bão aquele tempo. 

Essa casa aqui foi ele quem desenhou e que fez, essa casa não tem planta foi 

ele quem desenhou. E fez do Pedrão, do José Coco, uma porção de casas o 

(Quim) é essa história que eu tenho da escola. 
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Apêndice 4 

Depoimento de Antônio Ribeiro.12/05/1950.  

Rua: Messias de Andrade N°50, Chácara do Pinheiro. 

Era difícil, difícil porque criançada pra vim estudar, tudo vinha vinham de a pé. 

Não tinha merenda, não tinha nada. Vinha pessoas até da fazenda Cabral, inté 

estudar. E nesta época o professor Bastião, Sebastião o sobrenome se eu num 

me engano é Souza. Mas antes do Sebastião nu começo teve um professor que 

chamava Getúlio, que meu (conheceu o Bento?) o meu irmão estudou com esse 

Getúlio. Depois passou o Sebastião professor, daí do Sebastião veio o Zé 

Gonçalves, depois do Zé Gonçalves os mais novatos, Devair, Jacira. Também é 

meio antiguinha a Soninha lá do Cambezinho. Eu não conheço aquela 

professora de lá. Então foi nessa época que tudo começou . 

(Você não estudou na Escola?). 

Não estudei por causa que meu pai num quis me ponhá. Mais o professor fez 

força pra mim estudá, mais meu pai num quis. Mais eu alembro da escola, eu 

tinha 10 anos. A primeira locação da escola, é foi ali na.., ali onde é o Arcidi, ali 

na onde é casa do Arcidi. A primeira Escola foi ali, dali mudou onde tá inté hoje. 

Aí tinha outra escolinha lá na..., perto da Fazenda Cabral, bem pra cá. Tinha 

outra escolinha lá. Eu não sei, mas o Zé professor lecionou lá. São esses 

professores que eu sei que é antigo e já se foram tudo. Ah o Sebastião faleceu, 

o Zé faleceu... 

(Quando vocês vieram prá essa região era mata ou já tinham derrubado?)  

Tudo mato, tudo, tudo, tudo. Quando meu pai chegou aqui, meu pai conheceu 

Londrina com três casinha ali, essa estrada que passa aqui... 

(Rodovia João Alves da Rocha Loures)  

É um picadão, hoje a Avenida Duque de Caxias era uma estrada que passava 

antigamente. O Cemitério São Pedro que hoje é uma cidade era no meio do 

matagal lá, assim o meu pai conta né. Contava né, então nessa época não, 

quase não tinha escola. Depois a escola, porque que meu irmão estudou um 

tempo, mas o primeiro professor aí eu não tenho lembrança, mas chamava 
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Getúlio. O meu irmão estudou com ele, alguém que você for entrevistar pode 

alembrar desse Getúlio, o Daniel memo pode alembrar. O Daniel estudou com, 

o Daniel, Zé Marinho é outra pessoa que estudou com esses professores. Você 

conhece o Zé Marinho né? 

(Conheço, ele morava na antiga Usina Hidrelétrica aqui né, na região).  

 É, hoje as pessoas crama de escola, hoje eu falo assim, em vista daquele tempo 

a criançada ta dentro do céu hoje. Eu vejo muito do que antigamente não tinha, 

nem merenda na escola. Às vezes um levava batata assada, outro um saquinho 

de pipoca e outro que não levava ficava olhando os outros cumê. E não tinha, e 

tudo mal trajado, um descarso, e tudo mal trajado, não tinha uma borsa para 

guardar o material. A borsa era um embornalzinho assim, enfiava aqui nas costa 

aqui, isso eu falo que mal lembro da criançada que estudou. Se eu tivesse 

estudado com prefessor eu acho que eu tinha tirado o meu primário. Quando eu 

tinha mais ou menos oito anos eu comecei a estudar o catecismo e naquela épica 

a criançada tudo sabia lê um poquinho né, pegava aquele livrinho e ficava lendo, 

lendo. E eu pegava aqueles livrinho pra mim e aí ficava pensando... A minha 

professora morreu esses tempo, era a Celeste, a tua Mãe conheceu, muito era 

amiga da tua mãe. Era fia do Nerso, Catarina ela era, de mais ou menos de uns 

16 anos nesta épica. Aí ela ficava com dó, ela pegô e falo, ‘ó ocê qué aprender?’, 

‘eu tenho vontade’, ‘então cê faz uma foia pra mim e tudo dia ocê copia aquela 

foia’, e eu ‘tudo bem’. E daí comecei, comecei, comecei, com aquele esforço pra 

mim aprender no livrinho de oração do catecismo ali. E dai tá pronto, ‘tá mais ou 

meno, mais vai endireitar’. Quando eu endireitei mais ou menos aquela letra A, 

E, I, O, U, daí ela falou: ‘ó eu vou passar 22 letras pro CE, se ocê escrever essas 

22 letras você escreve a palavra que ocê queira”, falei ‘mas é?’ Não sei se tem 

no estudo de hoje que nem o primário de antigamente A, B, C, D, e por aí se vai 

(Tem sim.) Daí ela passou essas 22 letras pra mim e tal, eu fui e foi isso que eu 

aprendi. Um ano mais ou menos que eu tive catecismo e eu aprendi na Igreja. 

Aí então eu  dou  graças a Deus ainda, porque o meu irmão, se visse um ônibus 

assim, as veis  pegava ônibus inté errado agora eu to lá assim, eu sei o 260 

Usina Três Bocas e tal, aprendi um pouquinho, já me serve. E nunca tive 

oportunidade de estudar. E agora eu falo, essa criançada tem oportunidade e 

não quer. 
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