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Epígrafe 

 

Há um momento para tudo e um tempo  

Para todo propósito debaixo do céu. 

Tempo de nascer e tempo e de morrer;  

Tempo de plantar e arrancar a planta. 

Tempo de matar e tempo de curar;  

Tempo de destruir e tempo de construir. 

Tempo de chorar e tempo de rir; 

Tempo de gemer e tempo de bailar. 

Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras;  

Tempo de abraçar e de se separar. 

Tempo de buscar e tempo de perder; 

 Tempo de guardar e tempo de jogar fora. 

Tempo de rasgar e tempo de costurar; 

 Tempo de calar e tempo de falar. 

Tempo de amar e tempo de odiar;  

Tempo de guerra e tempo de paz.  

(Eclesiastes 3, 1-8; Bíblia de Jerusalém, 2002) 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objeto de investigação o resgate da história da Educação do 

Município de Enéas Marques entre 1960 e 1992. A partir desse objeto levanto a 

seguinte problemática: 1)como ocorreu o processo de constituição e fechamento das 

Instituições Escolares do município de Enéas Marques nos anos de 1960-1992? 2)Qual 

a função social dessas instituições? O objetivo da pesquisa foi analisar a constituição da 

histórica educacional a partir do contexto histórico, político, social, local, regional e 

nacional, visando identificar as escolas existentes no passado, quem foram os mentores 

ou organizadores, como eram estruturadas e organizadas, quem eram os professores, 

alunos atendidos, bem como quais as instituições que ainda estão em funcionamento. O 

objeto foi delimitado como início o ano de 1960 por ser em 1961 o ano em que a Vila 

Jaracatiá foi elevada à categoria de Distrito Administrativo de Francisco Beltrão e em 

1964 se emancipou constituindo-se no município de Enéas Marques, desmembrado do 

território de Francisco Beltrão. O recorte final foi o ano de 1992 pela emancipação do 

município de Nova Esperança do Sudoeste e a intensificação do processo de 

municipalização da educação até a 4ª série e o avanço do processo de fechamento das 

escolas rurais com a intensificação do processo de Nuclearização. O intuito foi resgatar 

a história das escolas do município, muitas delas inexistentes e que foram fechadas de 

forma definitiva sem levar em consideração a realidade essencialmente rural do 

município. Utilizamos o materialismo histórico-dialético como suporte para 

compreender o processo histórico de criação das escolas, organização e fechamento, por 

meio da análise de fontes documentais, depoimentos orais, revistas, fotos, e 

bibliografias sobre a temática. A pesquisa possibilitou o levantamento de dados gerais 

da educação do Município de Enéas Marques de 1960 a 1992, aspectos de organização 

do município e um panorama sobre a educação rural que era a forma encontrada de 

educação até a década de 1990. O município ainda permanece essencialmente agrícola. 

Pelas políticas adotadas e por modismos ou discursos de economizar gastos, optou-se 

pelo fechamento de quase totalidade das escolas rurais.  

Palavras-chave: Escolas Rurais Multisseriadas, Enéas Marques, Nuclearização Escolar.  
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Abstract 

 

This research had as object of investigation the rescue of the history of the Education of 

the Municipality of Enéas Marques between 1960 and 1992. From this object I raise the 

following problem: 1) How did the process of constitution and closure of the School 

Institutions of the municipality of Enéas Marques in the years of 1960-1992? 2) What is 

the social function of these institutions? The goal of this research was to analyze the 

historical, political, social, local, regional, and national context of educational history, 

aiming at identifying schools that were in the past, who were the mentors or organizers, 

how they were structured and organized, who were teachers, students attended, as well 

as which institutions are still in operation. The object was delimited as early 1960 as in 

1961 the year in which Vila Jaracatiá was elevated to the category of Administrative 

District of Francisco Beltrão and in 1964 emancipated being constituted in the 

municipality of Enéas Marques, dismembered of the territory of Francisco Beltrão. The 

final cut was the year of 1992 for the emancipation of the municipality of Nova 

Esperança of the Southwest and the intensification of the process of municipalization of 

education until the 4th grade and the progress of the process of closing the rural schools 

with the intensification of the nuclearization process.  

The intention was to rescue the history of the schools in the municipality, many of them 

nonexistent and that were closed definitively without taking into account the essentially 

rural reality of the municipality. We use historical-dialectical materialism as a support 

to understand the historical process of school creation, organization and closure, 

through the analysis of documentary sources, oral testimonies, magazines, photos, and 

bibliographies on the subject. The research made possible the collection of general data 

of the education of the Municipality of Enéas Marques from 1960 to 1992, aspects of 

organization of the municipality and a panorama on the rural education that was the 

form of education until the 1990s. 

The municipality still remains essentially agricultural. Due to the policies adopted and 

by idioms or cost-saving discourses, it was decided to close almost all rural schools. 

 

Keywords: Multiseriate Rural Schools, Enéas Marques, School Nuclearization. 
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Introdução 

 

 

O objeto de investigação desta dissertação consiste no resgate da história da 

Educação do Município de Enéas Marques entre 1960 e 1992 a partir dos documentos e 

depoimentos orais, visando contribuir com a preservação da história educacional do 

município. Os objetivos específicos são: catalogar os documentos históricos para 

construir um acervo documental digital sobre a História da Educação do município de 

Enéas Marques; Mapear as instituições escolares e sua função social entre 1960 e 1992; 

Preservar a história oral dos envolvidos no processo de constituição do município e das 

instituições escolares para que a história não fique esquecida, ou seja, perdida pela falta 

de pesquisadores e divulgadores. 

A escolha do objeto de pesquisa ―História da Educação do Município de Enéas 

Marques‖ tem ligação com minha vida e formação básica, pois iniciei minha caminhada 

acadêmica na Escola Municipal Criança Feliz, localizada em Enéas Marques, na qual 

iniciei aos 6 anos, a pré-escola. As demais séries, frequentei, também, neste município, 

cursando até o 1º ano do Ensino Médio, concluído em Santa Izabel do Oeste em 2002. 

Meus bisavós paternos imigraram para este município na década de 1950 e aqui 

recomeçaram suas vidas, visto que onde residiam em Enforcadinho, município de Nova 

Orleans – Santa Catarina, não havia terras disponíveis. Nessa região cresceram seus 

filhos, netos, bisnetos e alguns tataranetos. 

Meu pai e alguns de seus irmãos frequentaram o Educandário São José em Enéas 

Marques e sempre contam algumas de suas lembranças do período que estudaram lá, 

principalmente a respeito da organização e disciplina com que as Irmãs conduziam o 

colégio.  

Outro fato relevante que tem ligação com o objeto de pesquisa foi quando meus 

pais residiram na localidade do km 29, por volta de 1988. Na época havia uma escola 

próxima do sítio que meus pais compraram, a qual utilizava água da fonte dessa 

propriedade. Segundo o antigo dono, a fonte estava secando, por isso ele não queria 

mais ceder água para escola. Com a venda do terreno para meus pais, eles concordaram 

que a escola continuasse a utilizar água da fonte e, por mais misterioso que possa 

parecer, a fonte nunca secou. 
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Meus pais sempre se empenharam para que eu e meus irmãos pudéssemos 

estudar. Ensinavam-nos e cobravam dedicação aos estudos. Dentre as disciplinas 

estudadas no Ensino Fundamental, as aulas de História da 5ª e 6ª série sempre foram as 

mais estimadas por mim. Eram conteúdos que sempre me interessavam.  

Ingressei no Juvenato da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família 

em fevereiro de 2000, na qual permaneci até dezembro de 2012. Iniciei minha atuação 

profissional na área da educação em janeiro de 2007, em um Centro de Educação 

Infantil – CEMEI de Cascavel-PR, no bairro Guarujá. Um CEMEI coordenado por 

religiosas, de caráter não governamental, onde acontece atendimento em período 

integral para, aproximadamente 230 crianças de 2 a 5 anos. Nesta oportunidade, 

trabalhei como secretária e auxiliar de orientação pedagógica na parte da manhã e, na 

parte da tarde, como professora de recreação em uma turma de Pré I (crianças de 3 a 4 

anos).  No trabalho como secretária e auxiliar de orientação pedagógica era responsável 

pela matrícula dos alunos, acompanhava a entrada e saída dos alunos e também era 

responsável pela organização e guarda dos arquivos. Tal atividade me levou a pesquisar 

sobre como deve ser organizado os arquivos nas escolas e suscitou minha curiosidade 

sobre essa temática.  

Em 2008 fui transferida para Palmas – Paraná, onde trabalhei na Escola de 

Integração Social de Palmas – EISPAL, criada pela Diocese e coordenada por religiosas 

desta Congregação. Nessa instituição ocorre oferta de Educação Infantil em período 

integral e oficinas pedagógicas no período de contraturno escolar para crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos. Trabalhei como agente social, responsável pelas 

matrículas e acompanhamento às famílias dos alunos. Participei representando a escola 

no Conselho de Assistência Social de Palmas. No ano de 2009 permaneci na mesma 

escola, mas mudei de função para auxiliar de orientação pedagógica da educação 

infantil. Ainda em 2008 iniciei o Curso de Pedagogia, período noturno, no Centro 

Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná - UNICS, antiga Faculdade Integrada 

de Palmas - FACEPAL e atualmente Instituto Federal do Paraná – IFPR (a partir de 

2010). Cursei dois anos, mas tranquei o curso por motivos de saúde. 

No trabalho como auxiliar de orientação pedagógica da educação infantil 

também era responsável pela guarda dos documentos e arquivamento. Em um dos anos 

realizamos um trabalho de pesquisa e resgate histórico de um festival de música que era 

promovido pela escola e estava na 15ª edição. Para comemorar esta data buscamos em 

atas, fotografia e registros diversos, recompor a história do festival. 
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Em 2010 retornei para Cascavel e atuei no mesmo CEMEI que havia trabalhado 

em 2007, na função de auxiliar de orientação pedagógica, até dezembro de 2011. Além 

da organização e acompanhamento das atividades pedagógicas e atendimento às 

famílias, auxiliava na organização e arquivamento dos documentos. Em 2011 reiniciei o 

curso de Pedagogia na Unioeste de Cascavel, ingressando por meio do vestibular e 

conseguindo aproveitamento de disciplinas já cursadas.  

Em dezembro de 2012 fui designada para trabalhar na organização do arquivo da 

Congregação. Havia um local onde os documentos eram guardados, mas ainda não 

estavam separados por assuntos e catalogados. Pela manhã cursava Pedagogia e a tarde 

trabalhava no arquivo. Fiz a separação dos documentos por assuntos e datas e organizei 

alguns armários com livros, faltando catalogar e encadernar alguns materiais. Não 

concluí o trabalho, pois optei por sair da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada 

Família em dezembro de 2012, mudança importante e desafiadora para minha carreira.  

No decorrer dos anos de 2012-2014 não atuei mais em escolas, mas em fevereiro 

de 2013 ingressei como estagiária no Colegiado do curso de Ciências Biológicas de 

Cascavel, na modalidade de Licenciatura no período da tarde e noite, conhecendo mais 

detalhadamente o funcionamento da Universidade. Minha responsabilidade era escrever 

memorandos, ofícios, atas, levar documentos a outros setores e arquivar documentos.  

No ano de 2013 comecei a participar do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Políticas Educacionais e Sociais – GEPPES. Em agosto desse mesmo ano passei a 

auxiliar na organização do Laboratório de Prática de Ensino do Centro de Educação 

Comunicação e Artes – CECA, inicialmente como voluntária e, a partir de outubro, 

como bolsista. A partir da participação no GEPPES elaborei o trabalho de conclusão de 

curso sobre a temática ―Plano Nacional de Educação: antecedentes históricos – 

considerações iniciais‖. A temática sobre educação e políticas educacionais sempre 

despertou minha curiosidade, bem como a realidade das escolas públicas, visto que 

sempre frequentei escolas públicas.  

Em 2014 concluí o curso de Pedagogia e fiz a seleção para o Mestrado em 

Educação no Campus de Cascavel e também em Francisco Beltrão. Fui aprovada em 

Francisco Beltrão. Iniciei esta pesquisa sobre a história da educação do município de 

Enéas Marques com o levantamento de fontes existentes na Secretaria Municipal de 

Educação de Enéas Marques e Nova Esperança do Sudoeste, por meio do resgate e a 

catalogação de fontes primárias e secundárias e nos arquivos das instituições escolares 

do município de Enéas Marques que estão em funcionamento.  
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O município de Enéas Marques, assim como os outros do Sudoeste do Paraná, 

foi colonizado por imigrantes vindos principalmente de Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina, que se deslocaram em busca de novas terras e melhores condições de 

sobrevivência. O povoamento ocorreu a partir da década de 1950 e, até 1964 seu 

território pertencia ao município de Francisco Beltrão.  

Enéas Marques foi o nome dado ao município a partir de sua emancipação de 

Francisco Beltrão em 1964, antes era conhecido como Distrito Jaracatiá
1
. Pela Lei nº 92, 

de 25 de agosto de 1961, a vila Jaracatiá foi elevada à categoria de Distrito 

Administrativo de Francisco Beltrão e, em 18 de fevereiro de 1964, pela Lei Estadual nº 

4.823 foi criado o Município, passando a ser chamado de Enéas Marques
2
, sendo 

desmembrado do território de Francisco Beltrão. A partir da emancipação intensificou-

se a estrutura a cidade, a construção de estradas, escolas, Igreja e hospital etc.  

A partir da chegada das famílias ao povoamento, escolas e igrejas foram sendo 

construídas. Até a emancipação de Enéas Marques que aconteceu em 1964, às escolas 

permaneceram vinculadas a Francisco Beltrão. No entanto, até o ano da emancipação 

política do município já existia um número expressivo de escolas. Desta data até o final 

de 1992, o número de escolas no município foi numeroso, visto que estava englobado o 

território de Nova Esperança do Sudoeste e, consequentemente, as escolas pertenciam a 

Enéas. A separação ocorreu em 1º de janeiro de 1993, bem como o processo de 

nuclearização das escolas rurais, que foi significativo a partir desse período.  

Analiso, a partir do contexto histórico, político, social, local, regional e nacional, 

visando identificar as escolas existentes no passado, quem foram os mentores ou 

organizadores, como eram estruturadas e organizadas, quem eram os professores, alunos 

atendidos, bem como quais as instituições que ainda estão em funcionamento.  

As fontes segundo Saviani: ―estão na origem, constituem o ponto de partida, a 

base o ponto de apoio da construção‖ (2004, p.5). São, portanto, o ponto de partida e 

não de chegada. Os registros alicerçam o nosso conhecimento histórico. Conforme 

Orso: ―as fontes são os meios pelos quais podemos acessar o passado, que pode ser 

recente ou distante. Contudo não podemos ter acesso a ele diretamente, restam-nos as 

                                                           
1
 Jaracatiá: nome dado ao distrito devido a grande quantidade desta árvore nativa da região. O 

Jaracatiazeiro produz uma fruta semelhante ao mamão, é uma espécie de mamoeiro do mato, embora 

menor. Era muito utilizado na fabricação de doces caseiros. 
2
 O nome foi sugerido pelo Deputado Arnaldo Busato, propositor da lei de emancipação, em homenagem 

a Enéas Marques dos Santos, cidadão curitibano, professor na Universidade do Paraná, Escritor, Promotor 

Público e um dos fundadores da Academia Paranaense de Letras.  
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fontes que permitem e fazem a mediação. Ou seja, promover um percurso ou caminho 

inverso ao da produção dos fatos e da história‖ (2013, p. 43). 

 As fontes podem ser escritas ou orais, podem ser documentos como registros 

escolares, legislações, atas, fotos, monumentos etc., dependendo do objeto estudado. 

Utilizo-me das legislações vigentes no período pesquisado para analisar como era 

pensada e gerida a educação e como ela era efetivada no município pesquisado.  

Em sua maioria, as escolas foram construídas pelo governo municipal contando 

com a participação dos pais de alunos. A maior parte era localizada na zona rural, 

representando um número grande de escolas, visto que Enéas Marques era e é um 

município pequeno a nível populacional, com predominância da população rural. Essas 

escolas rurais, em sua maioria foram cessadas a partir da década de 1990. Além destas 

escolas, identificou-se uma escola coordenada por religiosas, com a participação de 

sacerdotes na coordenação e execução de escolas de 1º e 2º Grau, por meio de 

convênios com entidades. Estes foram alguns elementos que me instigaram a investigar 

como ocorreu o processo de constituição e fechamento das Instituições Escolares do 

município de Enéas Marques nos anos de 1960-1992? Qual a função social dessas 

instituições? 

Procuro entender e analisar como ocorreu o processo de povoamento de Enéas 

Marques e constituição das escolas por meio da seguinte metodologia: a) Investigação 

nas fontes primárias
3
: leis, decretos, resoluções, atas escolares, diários de classe, 

relatórios finais, documentos diversos, registros de matrículas, exames finais, dados 

estatísticos, fotografias, jornais e revistas; b) Levantamento bibliográfico
4
: artigos, 

livros, dissertações; trabalhos; c) Entrevistas
5
 com ex-prefeito, ex-professores, pais e 

pioneiros da comunidade. Não foram encontrados trabalhos de pesquisa que abordem a 

educação no município. Encontrei apenas um Trabalho de Conclusão de curso que 

aborda aspectos gerais sobre o município.  

                                                           
3
 Os documentos consultados foram localizados na Secretaria Municipal de Educação de Enéas Marques 

e de Nova Esperança do Sudoeste, nas escolas em funcionamento e na paróquia. Os documentos foram 

digitalizados ou fotografados e separados em pastas de acordo com o local onde foram encontrados e por 

assunto. 
4
 O levantamento bibliográfico foi realizado inicialmente sobre trabalhos que diziam respeito a história do 

município de Enéas Marques, especialmente a educação urbana, rural e escolas multisseriadas, passando 

por outras temáticas tais como religião, agricultura etc.  
5
 Foram realizadas dezessete entrevistas gravadas e uma na forma de questionário por escrito, devido a 

distância e impossibilidade de deslocamento até o depoente. Os entrevistados foram: um ex-prefeito, o 

único vivo dos que administraram o município no período recortado (um deles faleceu em maio de 2015, 

com o qual até cheguei a fazer o primeiro contato, mas devido ao agravamento de sua saúde não foi 

possível gravar a entrevista), ex-professores, pais de alunos e pioneiros da comunidade.  
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No município não há uma organização dos arquivos da Secretaria de Educação. 

Os documentos estão guardados em um espaço, mas ainda não catalogados e alguns 

estão se deteriorando. Até o ano de 1974 poucos documentos foram encontrados devido 

a um incêndio na prefeitura, que destruiu todos os arquivos existentes. Em data 

posterior a 1975, há arquivos, mas estão guardados em diferentes espaços, ainda não 

catalogados e organizados.  

O recorte da pesquisa engloba os anos de 1960-1992. O recorte inicial de 1960 

foi escolhido porque nesse período Jaracatiá já era uma vila consolidada, já havia 

escolas em funcionamento e também a comunidade local havia solicitado a criação de 

uma escola coordenada por religiosas, que em 1962 foi inaugurada com o nome de 

Educandário São José. Este recorte traz também outros dois marcos que justificam esta 

escolha, primeiro, pela Lei n° 92, de 25 de agosto de 1961, ―a Vila Jaracatiá‖ atual 

Enéas Marques foi elevada à categoria de Distrito Administrativo; segundo, em 18 de 

fevereiro de 1964, pela Lei Estadual n° 4.823 foi criado o Município, passando a ser 

chamado de Enéas Marques, desmembrado do território de Francisco Beltrão. A 

primeira eleição ocorreu em 06 de dezembro de 1964, mas o mandato do primeiro 

prefeito, Luiz Prolo iniciou em janeiro de 1965. O recorte final 1992 reporta, também a 

dois marcos: primeiro, a emancipação do município de Nova Esperança do Sudoeste 

pela Lei nº 9.915, de 19 de março de 1992, desmembrando-se do município de Enéas 

Marques; outro marco relevante foi à intensificação do processo de municipalização da 

educação até a 4ª série e o avanço do processo de cessação ou fechamento das escolas 

rurais com a intensificação do processo de Nuclearização. 

Esta pesquisa é de base documental e visa caracterizar o contexto histórico 

acerca do objeto pesquisado, neste caso as instituições escolares do município de Enéas 

Marques. Seu desenvolvimento pauta-se nas fontes documentais e fontes orais. A 

pesquisa também está alicerçada em fontes bibliográficas, as quais permitem as 

articulações entre as questões nacionais, estaduais e locais, bem como a base teórica. A 

técnica de produção de dados se dá pela análise de conteúdo dos documentos levantados 

e das entrevistas realizadas. 

O fundamento teórico-metodológico utilizado foi o materialismo histórico-

dialético, proposto por Marx como método de investigação. Partimos da coleta e análise 

dos dados, o contexto histórico que permeou o processo de constituição das escolas, 

buscando captar sua totalidade, desvelar os fatores sociais, econômicos, religiosos, 

históricos, culturais e políticos que permearam o desenvolvimento da educação. 
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Conforme Netto: ―começa-se pelo ‗real e pelo concreto‘, que aparecem como dados; 

pela análise, um e outro elemento são abstraídos e, progressivamente, com o avanço da 

análise, chega-se a conceitos, a abstrações‖ (2011, p. 42). 

 Segundo Nosella e Buffa: ―para o método dialético, o fundamental em pesquisas 

sobre instituições escolares, é relacionar o particular (o singular, o dado empírico) com 

o geral, isto é, com a totalidade social‖ (2006, p. 362). 

De acordo com Netto, o que determina os procedimentos a ser seguido pelo 

pesquisador é a estrutura e dinâmica do objeto. Segundo o autor: ―o método implica, 

pois, para Marx, uma determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela 

em que se opõe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as suas 

múltiplas determinações‖ (2011, p. 53). 

Segundo Nosella e Buffa (2006), as pesquisas sobre Instituições Escolares se 

desenvolveram a partir da década de 1990, embora haja registros de que nos anos de 

1980, havia algumas pesquisas na área, mas estas se intensificaram a partir de 1990 e, 

mais profundamente, com a criação dos cursos de Pós-Graduação no Brasil. 

Para Toledo e Andrade (2014), a escola não deve ser estudada como um fim em 

si mesma é preciso discutir não apenas o funcionamento e as práticas pedagógicas, mas 

averiguar as múltiplas dimensões que cercaram sua implantação, consolidação e 

desenvolvimento. Estes autores defendem que a reconstrução histórica das instituições 

escolares, como objeto de análise da história da educação, exige fontes, porque elas são 

a base, o ponto de apoio da análise histórica. Ao pesquisar sobre as instituições 

escolares, segundo Toledo e Andrade (2014), o historiador tem a tarefa de levantar, 

catalogar e analisar documentos históricos, que se tornam as fontes para conhecimento 

da história. 

As pesquisas documentais são importantes para se preservar a memória regional 

e nacional da educação, pois os documentos registram acontecimentos, datas, períodos e 

informações diversas, que para o pesquisador, se tornam fontes essenciais para o 

processo de produção do conhecimento histórico, tanto em caráter local, regional e 

nacional. 

É notória em relação às instituições escolares, a necessidade de se realizar o 

levantamento e a catalogação dessas fontes primárias e secundárias para possibilitar o 

resgate histórico da educação nacional, regional e municipal. O levantamento é de 

fundamental importância, para que se preserve a memória histórica local e, 

paralelamente, a própria História do homem, enquanto sujeito inserido nesse contexto, 
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pois, o mesmo é um ser histórico que se constitui no bojo da história, com as mudanças 

e contradições que vão sendo impostas a ele no desenrolar do processo de 

desenvolvimento.   

Nesse contexto de levantamento da memória histórica, destacamos que as 

pesquisas sobre as fontes e documentos em relação às Instituições Escolares são 

recentes e imprescindíveis, e, paralelamente a isso, é importante que os arquivos sejam 

organizados corretamente. No entanto, para que isso ocorra, necessitamos de 

pesquisadores e de pessoas que se ocupem desta tarefa de organizar, resgatar e catalogar 

as fontes, para que não se percam os dados historiográficos sobre o surgimento das 

escolas, cidades etc. 

No entanto, quando se pretende pesquisar sobre a história das Instituições de 

ensino, não pode se estudar a escola por si só, mas o contexto histórico que permeou sua 

criação. Para tanto, o levantamento das fontes é um dos primeiros passos a serem dados, 

como afirma Saviani (2004):  

 

As fontes estão na origem, constitui o ponto de partida, a base, o ponto 

de apoio da construção historiográfica que é a reconstrução, no plano 

do conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim, as fontes 

históricas não são a fonte da história, ou seja, não é delas que brota e 

flui a história. Elas, enquanto registros, enquanto testemunhos dos atos 

históricos são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, delas 

que brota, e nelas que se apoia o conhecimento que produzimos a 

respeito da história (SAVIANI, 2004, p. 29-30). 

 

Segundo Castanha (2008), fazer o levantamento e catalogação das fontes é 

fundamental para preservar a historicidade da educação regional. Por meio do contato 

com as fontes é possível formular ou reformular suas perguntas, levantando hipóteses e 

buscando perceber o que perpassa o contexto histórico e social onde estas instituições 

estão inseridas. Segundo este autor cabe ao pesquisador a tarefa de localizar as fontes, 

selecioná-las e interrogá-las. O sucesso da empreitada vai depender da qualidade das 

perguntas que forem feitas aos documentos. 

 

As fontes ou documentos são requisitos fundamentais para a produção 

do conhecimento histórico. O trabalho de levantamento, catalogação, 

identificação e interpretação das fontes são elementos constituintes da 

pesquisa histórica e representam o alicerce para a preservação da 

memória histórica (CASTANHA, 2008, p.16). 
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Conforme Souza (2009), a construção da história de uma instituição escolar está 

relacionada com a totalidade social, suas práticas expressam o contexto histórico em 

que se desenvolveram, assim como seu próprio modelo educacional. Os arquivos 

escolares são documentos importantes para a preservação da história. Entretanto, por 

falta de investimentos para preservação muitos documentos são descartados, 

preservando-se apenas aqueles referentes aos processos administrativos. 

Por meio da metodologia de ―história oral‖ deu-se voz a pessoas que 

participaram do processo de construção do município de Enéas Marques e organização 

da educação, pois até o momento não foi encontrado nenhum trabalho de pesquisa 

específica sobre a história das escolas do município. Há algumas menções em 

documentos das escolas quando pertenciam a Francisco Beltrão, até 1964, data de sua 

emancipação. As fontes orais foram relevantes, pois a maioria dos pioneiros e 

professores das escolas que fecharam, residem, ainda, no município.  

A partir dos dados coletados nos documentos, encontraram-se nomes de 

professores e pessoas residentes do município que foram selecionadas para compor as 

fontes orais deste trabalho. Inicialmente realizou-se uma visita a estas pessoas para 

apresentar o projeto e os objetivos, ouvi-las e saber se gostariam de participar do 

mesmo, contando suas memórias. Foram muito abertas e acolhedoras à proposta e 

ficaram felizes em contar suas lembranças. Após a visita organizamos um roteiro de 

questões que seriam feitas a cada entrevistado. Em nova visita realizada as entrevistas 

foram gravadas, depois transcritas e alguns ajustes foram feitos devido a repetições ou 

erros de pronúncia. Alguns excertos foram utilizados no decorrer desta dissertação, pois, 

são juntamente com os documentos, as fontes que dispomos para conhecer a realidade 

pesquisada.  

Ouvindo uma pessoa podemos apreender suas memórias e experiências, que 

pode ser também de uma localidade ou região. Segundo Le Goff: ―a memória, onde 

cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o 

presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a 

libertação e não para a servidão dos homens‖ (1990, p. 250). Por meio da memória, o 

passado permanece vivo na lembrança das pessoas. Para Le Goff, a memória serve para 

a libertação ou para a servidão, depende qual aspecto é enfocado. Para o autor a 

memória é também um instrumento de poder:  
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Mas a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória 

social é, sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma 

memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta 

pela dominação da recordação e da tradição, esta manifestação da 

memória (1990, p. 250). 

 

Pela memória coletiva e também pela memória escrita é possível manter a 

tradição, as lembranças e perceber como estava organizado o coletivo de determinada 

comunidade, os costumes, bem como os modos de dominação. Peter Burke (2000) 

descreve a memória como uma ―reconstrução do passado‖. Portanto, ―a memória é 

sempre uma construção feita no presente a partir de vivências ocorridas no passado. 

Memórias individuais e coletivas se confundem; não somos ilhas e, portanto, estamos 

sujeitos a influência, bem como a influenciar, os grupos a que pertencemos e com os 

quais nos identificamos‖ (2000, p. 2). Já segundo Le Goff: ―a memória é o objeto 

principal no trabalho com as fontes orais, pois o estudo é recuperado por intermédio da 

memória das testemunhas. A memória é um fenômeno sempre atual‖ (1990, p. 250). 

No decorrer da pesquisa é importante fazer um paralelo entre as informações na 

documentação escrita e a fonte oral. Ao ouvir um depoimento oral o pesquisador precisa 

estar atento ao que a pessoa conta, mas também aos seus gestos, emoções, hesitações. 

Buscar perceber o que ela quer expressar e por que relatou tal acontecimento e não 

outro.  

Para Lüdke e André (2014), na entrevista ocorre interação entre quem conduz os 

questionários e o depoente. O pesquisador precisa exercitar a arte de ouvir, sem 

interromper as falas e intervir somente se as respostas estão fugindo do foco de sua 

pesquisa ou não condizem com a pergunta realizada.  

Conforme Lüdke e André: ―a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 

praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos‖ (2014, 

p. 34). Matos e Senna (2011) o historiador da oralidade é criador da própria fonte, pois a 

entrevista precisa ser extraída da testemunha e somente se torna fonte após a 

transcrição. Alberti (1990) sugere que a história oral seja usada em pesquisas que 

tenham como objeto de estudo temas contemporâneos, que possa encontrar memórias e 

entrevistar pessoas que possam contribuir com sua pesquisa.  

Por meio das entrevistas, no decorrer da pesquisa, foi possível conhecer um 

pouco do cotidiano de colonos que vieram residir em Enéas Marques em busca de terras 
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e melhores condições de vida para suas famílias. Tempos empenhativos, difíceis, mas 

que hoje recordam com saudade e reconhecem que foram a partir destes eventos que 

suas vidas foram transformadas e, pelo trabalho, conquistaram o que possuem hoje. 

Pelo depoimento de professores foi possível ouvir um pouco da rotina enfrentada 

por eles em começos difíceis, com pouca formação e grande necessidade de pessoas que 

lecionassem que compartilhassem o conhecimento que possuíam. Trabalho que exigiu 

dedicação, amor e coragem para sempre buscar o melhor para os alunos. Aos poucos 

mudanças foram ocorrendo e nova organização para as escolas. Mudanças que sempre 

trazem recomeços ou novas formas de atuar e que foram acolhidas e executadas. 

Algumas mudanças causaram resistências, como o fechamento das escolas rurais, mas 

que a partir do convencimento dos pais e professores que traria maior qualidade para a 

educação, acabaram efetivadas. Professores, que já encerraram sua carreira nesta 

profissão, ajudaram a construir as bases da educação no município e, hoje contribuem 

indiretamente. A história continua sendo escrita por aqueles que foram seus alunos e 

isto lhes traz um grande contentamento. 

Depoimentos de pessoas da mesma família que desvelam como foi a construção 

quando chegou a este município, os desafios enfrentados, mas com muito trabalho, pois 

a família era numerosa. A luta continuou e os filhos cresceram e construíram suas 

famílias também. Alguns costumes aprendidos foram repassados aos filhos e assim a 

linhagem segue e recorda dos seus antecessores/antepassados.  

Memórias ouvidas que podem ser memórias de muitos. Memórias que precisam 

ser ouvidas e preservadas para não ficarem esquecidas e também para que a história seja 

reconstruída e contada para as novas gerações. Memórias de vidas, de escolas, de fatos e 

de informações presentes em documentos.  

No desenrolar da pesquisa foram encontrados nos arquivos da Secretaria de 

Educação os seguintes documentos: diários de classe, atas de exames, atas de reuniões 

de professores e de pais, registros de matrículas, legislações, relatórios finais, fotos, 

revistas e outros. A maioria dos documentos encontrados foi registrada manualmente, 

outros mimeografados ou datilografados. Estes documentos estão guardados em um 

local selecionado para tal finalidade, mas não oferece condições adequadas para ser 

chamado de arquivo e não favorece a preservação dos documentos, pois é um espaço 

pequeno, sem ventilação e muita incidência de luz solar.  

Visitei também as escolas em funcionamento onde encontrei: atas de reuniões, 

atas de exames, relatórios finais, fotos, Projetos Políticos Pedagógicos, regimento 
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escolar, legislações etc. Nas escolas as condições de arquivamento são um pouco 

melhores. No Colégio Estadual Castro Alves há um espaço de arquivamento chamado 

―Setor de Documentação Escolar‖, onde encontrei materiais de praticamente todas as 

escolas que cessaram. Estes documentos estão separados em pastas, por assuntos e há 

certa preocupação com a preservação. Além destes espaços visitei a Paróquia São José e 

a casa das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, onde coletei fotos e relatórios sobre a 

história da paróquia e da Congregação Religiosa. Os documentos foram scaniados ou 

fotografados, passados para o notebook e separados em pastas, diferenciando os locais 

de coleta e os assuntos.  

Nas escolas e instituições públicas em geral, não há espaço para guardar todos os 

documentos. Assim, ambientes são improvisados, documentos são depositados em 

espaços inadequados como: sala de aula, espaço de atendimento, cubículos inferiores 

etc. Quanto a organização geralmente são guardados em caixas de papelão com alguma 

identificação externa indicando o tipo de material ou documentos e os anos a que se 

referem. Ainda é pequena a preocupação com a preservação da memória, a consciência 

que os documentos são fontes para a memória histórica e que, quando estes se 

deterioram ou os dados se perdem, é a história que está sendo esquecida. 

As escolas seguem como direção para guardar e descartar arquivos, a 

Deliberação nº 031 de 1986 e o Parecer nº 004/86 do Conselho Estadual de Educação e 

suas orientações estão presentes no Regimento Interno das escolas. Passaram-se 30 anos 

e as mesmas permanecem. Tal deliberação traz como título ―Incineração de 

Documentos Escolares‖ e aponta como deve ser realizado esse procedimento, que deve 

ser devidamente registrado que documentos serão destruídos bem como a data do 

procedimento. A deliberação também prevê que sejam preservados documentos de 

identificação do aluno, regularidade dos estudos e resultados. 

Para a incineração é necessário fazer a seleção dos documentos existentes no 

arquivo e excluídos aqueles que para a escola não tem outro objetivo a não ser 

responder as questões burocráticas do momento. No ato de incineração deverá ser 

registrado este procedimento em ata e detalhado quais documentos foram descartados, 

referentes a que ano, etc. Quanto a seleção do que guardar e do que descartar de 

documentos, deverá constar no Regimento Interno da Escola. 

O Parecer nº 004/86 determinou a necessidade de a escola manter organizados os 

documentos que comprovem a vida do estabelecimento de ensino, sobre os professores, 

funcionários e principalmente sobre a escolaridade dos alunos. Orienta que o arquivo 
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deve estar organizado de forma que os documentos possibilitem verificar a identidade 

de cada aluno, a regularidade e autenticidade de sua vida escolar, sejam preservados. 

Entretanto, a quantidade de alunos atendidos aumenta a cada ano e exigem mais espaços 

disponíveis para acolher a demanda. Falta espaço para arquivamento de documentos que 

a cada ano se acumulam, bem como a dificuldade em ter um funcionário responsável 

por tal espaço e exerça esta função de organização e conservação dos arquivos 

obedecendo às prerrogativas de lugar e condições para isso.  

A conservação dos arquivos se faz necessária para manter a memória da 

existência dos estabelecimentos de ensino, a vida escolar dos alunos, mas também para 

que possam ser utilizados como fonte de pesquisa, de reconstrução da história dos 

estabelecimentos, professores, funcionários, alunos.  

A partir da coleta destes materiais, foram selecionadas as pessoas entrevistadas. 

Foram realizadas dezessete entrevistas gravadas e uma na forma de questionário por 

escrito, devido à distância e impossibilidade de deslocamento até o depoente (destas 17 

uma perdi devido a problemas no gravador). Foram visitadas mais 5 pessoas, 4 não 

quiseram participar da pesquisa e uma delas faleceu antes que pudesse ser gravada a 

entrevista. Os dados coletados nos documentos foram organizados em quadros 

apresentando nomes das escolas, localização, quem eram os professores, alunos etc. Na 

sequência foram sendo incorporados os excertos de legislação, depoimentos e 

referências bibliográficas para compor essa dissertação.  

Como será demonstrado no texto, a partir do início da década de 1950 já havia 

escolas rurais em Enéas Marques, construídas em madeira e funcionando de forma 

multisseriada, ou seja, várias turmas em uma mesma sala. O professor era o responsável 

pela turma e pela manutenção da escola, pátio e outras atividades. Entre 1960 e 1968 

encontramos o maior número de escolas abertas. Algumas comunidades possuíam até 

três escolas localizadas numa distância de 3 a 5 km uma da outra.  

Para demonstrar o processo histórico-educacional do município de Enéas 

Marques organizamos o texto em três capítulos. O primeiro está intitulado ―Enéas 

Marques no cenário do Sudoeste do Paraná‖ remete ao processo de colonização e 

organização do município, trazendo alguns acontecimentos relevantes como a dinâmica 

da vida da população, a construção de espaços públicos, desenvolvimento da cidade, 

escolas etc. 

No segundo Capítulo, intitulado: ―Mapeamento das Instituições Escolares do 

Município de Enéas Marques‖, analisamos o processo de criação das escolas e 
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localização. Está dividido em duas partes: a primeira até 1980 e a segunda posterior a 

1980. Nele, apresentamos um panorama das escolas do município, a história das Escolas 

que foram extintas e serviram como base para surgimento de novas escolas; e alguns 

aspectos das legislações em vigor no período pesquisado. 

No Capítulo terceiro, intitulado ―Nuclearização das Escolas no contexto da 

Modernização da Agricultura no Sudoeste do Paraná‖ apresentamos o processo de 

modernização da agricultura e êxodo rural e as mudanças decorrentes disso para a 

organização da educação; em seguida, apresentamos um esboço sobre a educação rural 

e o processo de fechamento das escolas, concluindo com o relato do processo de 

nuclearização no município de Enéas Marques e a história das escolas em 

funcionamento. 

A história da ocupação, colonização e educação da região Sudoeste do Paraná 

ainda é pouco conhecida e carece de novas pesquisas. Parte dessa história tem sido 

perdida ou esquecida pela ausência de acervos documentais que possibilitem sua 

preservação e /ou reconstrução. Olhar para a história da Educação no passado nos 

remete a analisar o contexto de organização da mesma, bem como a olhar para a 

educação atual e analisar como ela está sendo constituída, visto que ela está sempre em 

processo de feitura. Como afirma Castanha (2008) preservar a memória histórica é um 

grande desafio que precisamos enfrentar, pois um povo sem memória é um povo sem 

História. E um povo sem História é um povo sem Identidade. 
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CAPÍTULO I 

 

ENÉAS MARQUES NO CENÁRIO DO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

O primeiro pressuposto de toda a existência 

humana e, portanto, de toda a história, é 

que os homens devem estar em condições de 

viver para poder "fazer história". Mas, para 

viver, é preciso antes de tudo comer, beber, 

ter habitação, vestir-se e algumas coisas 

mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a 

produção dos meios que permitam a 

satisfação destas necessidades, a produção 

da própria vida material, e de fato este é um 

ato histórico, uma condição fundamental de 

toda a história, que ainda hoje, como há 

milhares de anos, deve ser cumprido todos 

os dias e todas as horas, simplesmente para 

manter os homens vivos (MARX e 

ENGELS, 1982, p. 52). 

 

Com o propósito de compreender e analisar historicamente o processo de 

colonização do município de Enéas Marques, sua emancipação e constituição enquanto 

município, desmembrado de Francisco Beltrão, neste capítulo tratar-se-á sobre as 

condições de vida dos imigrantes que aqui chegaram e estabeleceram suas famílias 

contribuindo para a organização de um novo município do Sudoeste do Paraná.  

Silva e Castanha (2009) afirmam que pouco se conhece sobre a história da 

ocupação, colonização e educação da região Sudoeste do Paraná, pois grande parte 

dessa história tem sido perdida pela ausência de acervos documentais que possibilitem 

sua preservação e /ou reconstrução.  

Devido falta de fontes documentais optamos pela utilização de história oral, 

visto que muitos dos primeiros moradores do município ainda estão vivos. Na pesquisa 

com história oral também nos deparamos com a questão da identidade, do 

pertencimento, pois todos têm memória e também história. Segundo Thompson ―a 

história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória nacional‖ E ainda 

―é preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a 

memória do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a 

evidência dos fatos coletivos‖ (1992, p. 17).   

A partir de depoimentos, do uso da legislação municipal que aponta alguns fatos 

relevantes na organização do município e de alguns estudos esparsos, procuramos 
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construir a história do município de Enéas Marques, a partir de sua emancipação até 

1992. 

Este capítulo está organizado em quatro partes. Iniciamos trazendo dados atuais 

sobre o município; posteriormente relatamos a vida dos imigrantes na chegada a essa 

região e como foram suprindo suas necessidades e estabelecendo suas famílias, em 

seguida analisamos o processo de organização e formação do distrito Jaracatiá e sua 

emancipação política, aspectos religiosos e, por fim, mas não menos importante, o 

desmembramento e emancipação do município de Nova Esperança do Sudoeste. 

 

1.1 Dados atuais sobre o Município de Enéas Marques 

O município de Enéas Marques está localizado no Sudoeste do Paraná. Tem uma 

população de 6.195 habitantes segundo estimativas do IBGE de 2015, e uma área de 

192, 203 Km².  

 No Plano Municipal de Educação do município de Enéas Marques
6
 - PME

7
 

encontramos algumas informações sobre altitude, latitude e clima do município: ―com 

uma altitude de 569 metros acima do nível do mar apresenta uma latitude de 25º 26‘30‖ 

Sul e Longitude de 53º11‘0‖. Quanto ao clima predominante ―é subtropical, úmido 

mesotérmico, com verões quentes e invernos frios com geadas frequentes, com 

tendência de concentração de chuvas nos meses do verão, sem estação seca definida‖ 

(E. M, Plano Municipal de Educação, 2015, p.13).  

Possui dois distritos administrativos: Vista Alegre e Pinhalzinho. O primeiro a 

ser criado foi Vista Alegre, instituído pela Lei nº 5.669, de 18 de outubro de 1967, o 

segundo Pinhalzinho, criado pela Lei nº 5.725, de 20 de dezembro de 1967.  

O município de Enéas Marques possui 15 comunidades: Alto Bela Vista, Alto 

Pinhal, Arroio Empossado, Aparecida D‘Oeste, Bela União, Bom Jesus, Cristo Rei, 

Linha São Pedro, Mata Fome, Pinhalzinho, Rio Areia, Rio Bocó, Rio Gamela, Rio 

Vitória e Vista Alegre. Segundo o Plano Municipal de Educação de Enéas Marques ―a 

hidrografia é composta por um rio principal denominado Rio Jaracatiá, que é abastecido 

pelos afluentes: Rio Mata Fome, Rio Gamela, Rio Bocó e Rio Vitória‖ (E. M, PME, 

                                                           
6
 Todas as vezes que utilizarmos documentos públicos do município será utilizado a abreviação E. M, o 

tipo de documento utilizado, ano e página.  
7
 A elaboração do Plano Municipal de Educação pelos municípios é prerrogativa do Art. 8º da Lei nº 

13.005/2001. Para cumprir esta normativa, no Município de Enéas Marques, o Plano Municipal de 

Educação foi elaborado com a participação de vários profissionais, sob a coordenação da professora Zali 

Becker Berckembrock. O Plano foi elaborado para nortear a educação de 2014-2024. Foi provado pela 

Lei Ordinária nº 975 de 30 de junho de 2015. 
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2015, p 13). Faz divisa com Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Nova Esperança do 

Sudoeste, Salto do Lontra e Verê. 

A população, em sua maioria, dedica-se a produção de leite, por isso há muitas 

áreas dedicadas à pastagem e também matas naturais. Mas também está presente 

suinocultura, avicultura, plantação de milho, feijão, soja etc. Segundo dados presente no 

PME, em 2014 registrou-se no município 15 indústrias, 117 comércios e 15 serviços (E. 

M, Plano Municipal de Educação, 2015). 

Tem como festas culturais, o Fest-Leite, a Festa do Leitão e as comemorações ao 

aniversário do município em 14 de dezembro, também acontecem festas católicas em 

comemoração aos padroeiros das comunidades. 

Quanto à população, o município passou de matas a povoado habitado, mas 

chegou a ter 14.277 habitantes na década de 1980. Com a modernização da agricultura, 

a diminuição de pessoas e desmembramento de território de mesmas famílias, o bem 

como pela saída das famílias para as cidades maiores, sua população diminuiu. 

 
O município de Enéas Marques já chegou a ter uma população de 

aproximadamente 14.277 habitantes no ano de 1980. No ano de 1992, 

houve o desmembramento do distrito de Nova Esperança, atualmente 

denominado Nova Esperança do Sudoeste, fato que resultou na 

diminuição de 45% da população pertencente a Enéas Marques (E. M, 

PME, 2015, p.17). 

 

Segundo dados do IBGE presentes no PME (2015), em 2010 a população do 

município equivalia a 6.103 habitantes. Podemos observar na tabela abaixo a contagem 

da população e distribuição por faixa etária. 

 

Quadro nº 1 - População do Município por faixa etária em 2010 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

De 0 a 4 anos 156 130 286 

De 5 A 9 anos 231 238 469 

De 10 A 14 anos 329 274 603 

De 15 A 19 anos 318 292 610 

De 20 A 49 anos 1.303 1.283 2.586 

De 50 A 79 anos 747 707 1.454 

De 80 anos ou mais 41 54 95 

TOTAL 3.125 2.978 6.103 

Fonte: E. M, Plano Municipal de Educação, 2015, p.17. 

 

Nas primeiras 4 faixas etárias citadas na tabela, o intervalo de anos é de cinco, 

de 20 a 49 anos e 50 a 79 anos o intervalo é de 30 anos. Portanto, a faixa etária mais 
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numerosa é dos 15 aos 19 anos. Isso significa que a população de Enéas Marques ainda 

é relativamente jovem. 

O PME (2015) traz também uma contagem da população urbana e rural referente 

ao ano de 2010. Identificamos que a maior concentração está na zona rural com 3.977 

habitantes. O percentual de homens é minimamente maior em relação às mulheres. É 

notório observar que o percentual maior de homens ou mulheres está na zona rural e não 

urbana, conforme quadro abaixo:  

 
Quadro nº 2: População Urbana e Rural separada por sexo em 2010: 

TIPO DE 

DOMICÍLIO 

MASCULINA FEMININA TOTAL PORCENTAGEM 

Urbano 1.089 1.037 2.126 34, 83 

Rural 2.036 1.941 3.977 65,17 

TOTAL   6.103  
Fonte: E. M, Plano Municipal de Educação, 2015, p. 18.  

 

Segundo Pegoraro (2010), numa classificação por tempo de existência, dos 42 

municípios do Sudoeste do Paraná, o município de Enéas Marques ocupa a 25º posição, 

pois sua criação ocorreu em 18 de fevereiro de 1964 e a instalação em 14 de dezembro 

de 1964. A primeira posição é ocupada por Palmas criada em 13 de abril de 1877 e 

instalada em 14 de abril de 1879. Francisco Beltrão em 6º, criado em 14 de novembro 

de 1951 e instalado em 14 de dezembro de 1952. Nova Esperança do Sudoeste está em 

34º, criado em 19 de março de 1992 e instalado em 01 de janeiro de 1993. Em 42º esta 

Manfrinópolis, criado em 21 de dezembro de 1995 e instalado em 01 de janeiro de 

1997. 

Pegoraro (2010) classificou a densidade populacional de Enéas Marques com os 

dados estimados pelo IBGE para o ano de 2014, em 6.209 habilitantes se fizéssemos o 

cruzamento entre a área de 192 km², a população chegaria a uma densidade de 32,33, 

posicionando-se em 16º lugar entre os municípios que compõem o Sudoeste do Paraná. 

 
Quadro nº 3: Classificação por densidade populacional 

Class. Município Estimativa Jul/2014   Área em km²        Densidade 

demográfica 

2º Francisco Beltrão 85.486 735 116, 30
8
 

16º Enéas Marques 6.209 192 32,33 

26º  Nova Esperança do Sudoeste 5.211 208 25,05 

Fonte: Pegoraro, 2010, p. 304. 

 

                                                           
8
 Pegoraro apontou que a densidade demográfica de Francisco Beltrão é de 116, 30, mas este dado não 

procede. O valor correto é 158, 60 (PEGORARO, 2010). 
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Com relação à questão educacional, no ano de 2016, o município possuía, na 

zona urbana, um Centro de Educação Infantil, uma Escola Municipal e uma Estadual, 

bem como uma APAE. Na zona rural, uma Escola Municipal localizada no Distrito de 

Pinhalzinho e duas Estaduais: uma no Pinhalzinho e outra no Distrito de Vista Alegre. 

Contudo, essa realidade era muito diferente na década de 1960, pois como veremos no 

texto havia muitas escolas espalhadas pelo interior do município. 

Enéas Marques tem como símbolos municipais a bandeira e o brasão. Conforme 

Plano Municipal de Educação, ―o brasão é constituído por uma faixa inclinada com a 

palavra Jaracatiá que representa o nome da árvore nativa da região e a denominação do 

Distrito Jaracatiá do qual se originou o município‖ (E. M, Plano Municipal de Educação 

2014-2014, 2015, p.15). 

Na primeira parte, racionada pela faixa, está representada a árvore de Jaracatiá. 

Na outra parte estão representadas as bases econômicas do Município: o milho, o trigo e 

o suíno. Sustentando o Brasão uma faixa com o nome do município. 

 

Fotografia nº 1: Brasão Municipal 

 
Fonte: E. M, Plano Municipal de Educação 2014-2024, 2015, p. 15. 

 

 

A bandeira do município traz o Brasão que representa o governo municipal. É 

composta por um triângulo azul, um trapézio verde e um amarelo e o brasão na cor 

branca no centro da bandeira. 
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Fotografia nº 2: Bandeira do Município 

 
Fonte: E. M, Plano Municipal de Educação 2014-2024, 2015, p. 16. 

 

Apresentamos alguns dados atuais sobre o município de Enéas Marques para 

situar os leitores. No próximo tópico relatamos como foi à chegada das famílias, 

abertura de estradas e construção do novo município. 

 

1.2 Chegada das Famílias e Colonização do Distrito Jaracatiá (atual município de 

Enéas Marques) 

O município de Enéas Marques completou 52 anos de existência em 2016, 

emancipado no ano de 1964. Entretanto, na década de 1940, todo o território que 

compõe os municípios da região Sudoeste do PR pertencia ao município de Clevelândia. 

Foi nesse período que teve início o processo de colonização e povoamento dessa região 

de forma mais acentuada. Como atesta Padis ―[...] embora, desde a terceira década deste 

século, se pudessem encontrar gaúchos em terras do sudoeste paranaense, foi a partir de 

1952, e especialmente depois de 1956, que esse movimento migratório se intensificou 

de forma surpreendente‖ (1981, p.152). Segundo o mesmo autor: 

 
[...] o fato de gaúchos se distribuírem por toda a região sem nenhum 

fator altamente preferencial por determinados pontos, permite afirmar 

que pelo menos metade da população presente em 1960, nessa parte 

do território paranaense, era de origem gaúcha. E se não se 

considerarem os ali nascidos, pode-se tranquilamente afirmar que 

perto de duas terças partes dos migrados são provenientes do Estado 

sulino. Esta convicção é amplamente reforçada pelas visitas e 

entrevistas realizadas na área em questão. Nas cidades de Pato Branco, 

Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Marmeleiro e Renascença é voz 
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corrente que cerca de 90 por cento da população adulta imigrada 

provieram do Rio Grande, especialmente das áreas de colonização 

italiana, embora na cidade de Verê e suas adjacências haja 

predominância alemã, procedentes, especialmente, de Santa Catarina 

(PADIS, 1981, p. 156). 

 

No município de Enéas Marques, o processo de colonização não foi diferente, 

pois colonizado por imigrantes oriundos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que 

vieram para essa região em busca de terra fértil e melhores condições de vida. Até a 

década de 1940 essa localidade era uma mata extensa, apresentando uma diversidade de 

árvores e plantas nativas assim como outras localidades da redondeza. Niederheitman 

(1986) discorre que na década de 1940 iniciou o povoamento de regiões que 

inicialmente eram pertencentes ao território de Francisco Beltrão e, mais tarde, foram 

desmembrados e tornaram-se municípios vizinhos, como Enéas Marques, Nova Prata do 

Iguaçu e Salto do Lontra. 

Padis (1981) traz alguns dados sobre a população dos municípios do sudoeste 

nas décadas de 1940, 1950 e 1960 a partir de uma tabela intitulada “evolução da 

população no sudoeste paranaense‖: apresenta dados de 63 municípios do Sudoeste e 

Oeste do Paraná e a existência ou não de habitantes. Conforme podemos observar no 

quadro: 

 
Quadro nº 4: Evolução da População do Sudoeste Paranaense a partir dos municípios 

oriundos de Clevelândia 

MUNICÍPIOS 1940 1950 1960 1970 

Clevelândia 17.240 53.977 23.634 13.911 

Barracão - - 14.954 18.430 

Santo Antônio do Sudoeste - - 26.263 28.789 

Capanema - - 29.300 21.796 

Pato Branco  - - 51.581 34.280 

Francisco Beltrão - - 55.498 37.280 

Enéas Marques - - - 12.719 
Fonte: Padis, 1981, p.162. /Ibge 1970 

 

Conforme dados apresentados pelo autor, na década de 1940 e 1950 havia no 

sudoeste somente o município de Clevelândia No ano de 1960, já havia outros 

municípios: Barracão, Santo Antônio do Sudoeste, Capanema, Pato Branco e Francisco 

Beltrão desmembrados de Clevelândia. O autor justifica que: ―[...] os municípios para 

os quais não há indicação de área e população não estavam ainda criados‖ (1981, 

p.163), como é o caso de Enéas Marques (Jaracatiá). O distrito Jaracatiá já possuía 

alguns moradores, mas como estava vinculado ao território de Francisco Beltrão, 
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possivelmente estão contabilizados neste índice de habitantes da população de Francisco 

Beltrão, visto que foi emancipado somente em 1964. 

O povoamento do distrito Jaracatiá foi semelhante aos demais municípios da 

Região Sudoeste do Paraná, colonizado majoritariamente por famílias vindas do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina em busca de melhores condições de vida e 

sobrevivência, para tanto, buscaram terras para plantar e de onde retirar sua 

subsistência. Segundo afirmado na publicação ―Enéas Marques em Revista‖:  

 

O lugar foi colonizado rapidamente pelos colonos vindos do sul, Santa 

Catarina e Rio Grande; eram influenciados também pelas facilidades 

oferecidas pela Cango (Colônia Agrícola Nacional General Osório), 

do governo federal, que marcava o sítio e ajudava as famílias por um 

determinado período com ferramentas, alimentação, assistência 

médica e educação (E.M, Revista, 1988, p. 5). 

 

Entretanto, embora alguns tenham sido os primeiros a desbravar e emaranharem-

se nesses territórios, várias famílias se deslocaram e aqui chegaram esperançosos por 

dias melhores. Alguns animados e curiosos pela propaganda sobre essa região, outros 

mais aventureiros e corajosos, sem medo de recomeçar suas vidas e lutar a cada dia. 

Em Enéas Marques em Revista (1988) encontramos um relato da chegada dos 

primeiros imigrantes. 

 

Terminada a 2ª Guerra Mundial, os irmãos Florindo e José Penso
9
 

saíram, de Pato Branco para uma caçada, pelo matão do sudoeste. 

Seguiram por um picadão, passaram por Bom Sucesso e Dois 

Vizinhos, de onde dobraram para a esquerda e foram abrindo picada, 

passando por onde mais tarde surgiram as comunidades de Rio Bocó e 

Mata Fome. Em fins de 47, José Penso mudava-se com a família e 

logo no ano seguinte chegava também seu irmão Florindo. Cada um 

―tirou‖ seu sítio, onde hoje é o perímetro urbano de Enéas Marques. A 

Igreja de hoje está na divisa dos dois sítios de então, para o lado 

direito a terra era de Florindo e para o lado esquerdo de José (E. M, 

Revista, 1988, p. 5). 

                                                           
9
 O primeiro comércio criado no distrito Jaracatiá era de propriedade dos Penso e forneciam produtos 

básicos para a vida da população. Segundo Mondardo ―as atuais cidades de Ampére, Pérola do Oeste e 

Enéas Marques, originaram-se, basicamente, desse modo, tendo como primeiro foco de vida urbana a 

―bodega‖. Com a expansão do povoamento nas áreas vizinhas, um colono ou caboclo, dono de uma 

bodega e de uma ―posse‖ (ou seja, uma propriedade), loteava e vendia diversas parcelas aos recém-

chegados (comerciantes, alfaiates e ferreiros, entre outros), dando origem a um povoado que, em breve, 

receberia uma igreja e outros serviços que iam se fazendo necessários. Posteriormente, fazia-se a medição 

e a demarcação da área da futura sede municipal‖. Segundo Corrêa (1970) citado por Mondardo (2007) 

―esta, surge em torno de algumas bodegas que realizavam a troca do produto valorizado da época (o 

mate) por bens de consumo, como o açúcar, sal, tecidos, ferragens, bebidas e querosene. Como toda a 

população regional, da ordem de 6.000 habitantes, em 1920, os seus bodegueiros eram de origem luso-

brasileira, caboclos, como foram genericamente conhecidos, provenientes dos campos de Palmas, 

Guarapuava, Vale do Rio do Peixe, e das áreas de campo e mata do planalto gaúcho‖ (MONDARDO, 

2007, p.5). 
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Conforme o relatado na revista [...] ―até o final da década de 40, a futura Enéas 

Marques, não passava de uns ranchos perdidos no meio do mato‖. E ―[...] até a abertura 

do picadão, pelos irmãos Penso, só havia eles e mais Alfredo Croner e Amantino 

Duarte. Depois, no início dos anos 50, é que foram chegando outras famílias: Cattâneo, 

Bonetti, Querich‖. (E. M, Revista, 1988, p. 5). Entretanto, a partir de visitas a famílias 

para levantamento de dados e coleta de entrevistas foi possível deduzir que havia outras 

famílias residindo onde hoje são as comunidades do interior do município, como 

podemos intuir pelo depoimento oral de Mendes
10

 (2016) ―a minha família chegou no 

ano de 1948 e eles vieram de Rio Grande do Sul e se instalaram na comunidade Lajeado 

Bonito‖. Como a localidade era rodeada de matas e poucas aberturas servindo como 

estradas é possível que outras famílias se encontrassem na região, mas devido à 

dificuldade de locomoção e poucas pesquisas sobre isso, se tornam anônimas e 

esquecidas. 

Na década de 1950 outras famílias foram identificadas, conforme depoimentos 

de alguns deles: ―eu vim morar pra cá nos anos de 1950‖ (BRUCH In: LASTE, 2000, p. 

99)
11

; ―nós chegamos no ano de 1951 e de início a minha família fixou residência no rio 

Cachimbo‖ (MARQUES, 2016)
12

; ―cheguei aqui começo de outubro de 1952. Eu vim 

do município de Bom Retiro – SC‖ (MAFRA, 2015)
13

; ―em julho de 1953‖. E ainda 

―Nois viemos morar direto aqui no Mato Foma
14

, mas já tinha alguns morador, o 

Fredolino Faust, Fernando Wechenesqui e o Santo Baggio e alguns caboclos‖ 

(WESSLING In: LASTE, 2000, p. 102)
15

. 

                                                           
10

 João Darci Mendes, 60 anos. Casado. Instrução: 2º grau. Profissão: agricultor, pedreiro, gerente de 

produção. 
11

 Erich Bruch (2000) e Benedita Wessling (2000) são depoentes entrevistados por Laste (2000) no 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado ―Histórico da Emancipação Política de Enéas Marques – PR‖, 

Palmas-PR. Ambos já são falecidos há vários anos. No ano da entrevista,  Erich Bruch estava com 73 

anos. Outro dado que acho relevante registrar é que Wessling (2000) é minha bisavó paterna e que 

encontrar este depoimento transcrito e compondo o texto desse trabalho de Conclusão de Curso foi muito 

emocionante. De certa forma, resgatar estes dados do início da colonização da região é resgatar dados 

sobre meus antepassados que aqui residiram. Benedita Wessling estava com 75 anos quando foi 

entrevistada por Laste (2000). Além desses há outros depoentes citados a partir do estudo de Laste 

(2000). 
12

 Renata Pickler Marques, 72 anos. Instrução: Graduação em Pedagogia e Especialização em 

Administração Escolar. Profissão: professora durante 32 anos, diretora 8 anos e 9 meses e 3 anos como 

Inspetora Estadual de Ensino. 
13

 João Avelino Mafra, viúvo. Escolaridade: 4ª série. Profissão: delegado, pedreiro. 
14

 Na versão da entrevista de Wessling, reproduzida por Laste (2000) há erros de grafia, tais como o nome 

da comunidade ―Mata Fome‖ e não como foi apresentado no texto de Laste (2000), bem como: ―nois‖, 

―alguns morador‖ e ―Wechenesqui‖.  
15

 Optamos por manter os relatos literais conforme foram citados por Laste (2000), visto que assim estão 

presentes em seu trabalho. Contudo, nos relatos de depoentes que coletei, o procedimento adotado foi 
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No início, o novo é sempre desafiador, desconhecido, por vezes gera medo e 

insegurança, mas precisa ser encarado e realizado. Assim fizeram os imigrantes que 

aqui chegaram e, com a experiência e ferramentas de seus lugares de origem, 

construíram suas vidas e de suas famílias. Começando por abrir ―picadas‖, carreiros na 

mata para se deslocarem. Depois derrubando pedaços da mata para plantar, construir 

estradas e mais tarde escolas para os filhos estudarem. 

Famílias que se deslocaram para essa região com esperança de terras férteis, 

melhores condições de vida para criarem os filhos e de uma vida mais tranquila. 

Segundo Marques (2016): ―meus pais vieram em busca de uma terra melhor, mais fértil, 

inclusive os terrenos aqui eram muito férteis e a busca então de uma vida melhor porque 

a gente morava no costão da serra e lá a produção estava muito fraca e realmente aqui 

foi muito bom‖. 

 Imigrantes que caminharam quilômetros a pé por entre matas imensas, abrindo 

picadas entre os perigos e animais que poderiam encontrar. Os inícios são sempre 

difíceis, empenhativos, desafiadores e trabalhosos. E não foi diferente para os 

imigrantes. Conforme Informativo Administrativo dos anos 2013/2016
16

 (E. M, 

Informativo, 2014, p. 2) ―enfrentaram todas as dificuldades de uma terra, ainda 

inexplorada. Onde eram abundantes, os enormes pinheirais, os cedros, as guajuviras, 

madeiras nobres de uma floresta rica e que foi a base para as primeiras construções‖. 

A vinda até o Sudoeste ocorreu de maneira quase semelhante para a maioria que 

aqui migrou: dias em cima de caminhão, carroça ou cargueiro, com alguns pertences e 

alimentos, enfrentando as intempéries, sol e chuva, abrindo picadas na mata e se 

deslocando a pé, percorrendo grandes distâncias, depois trazendo seus pertences nos 

ombros, em cima de lombos de bois ou cavalos. Conforme Mendes (2016) ―meus pais 

vieram abrindo estradas de foice, facão, enxada, para poder chegar ali com a carrocinha 

trazendo seus pertences‖.  

Segundo Mafra (2015), ―nós viemos de Francisco Beltrão para cá, viemos a pé 

porque não tinha ônibus, não tinha nem estrada e nós fomos aqui na Bela União‖. E 

ainda ―os primeiros anos eram sofridos, porque não tinha ônibus, não tinha nada, 

andava a pé ou a cavalo, ou em cima de caminhão, depois começou a abrir as estradas‖. 

                                                                                                                                                                          
diferente, optando pela correção da gramática, procedimento apresentado na disciplina de Tópico 

Especial em Sociedade, Conhecimento e Educação: Metodologia de História Oral e Memória. Nesta 

disciplina aprofundamos sobre o uso da História Oral como fonte para pesquisas.  
16

 O Informativo – ADM 2013/2016 foi elaborado em 2014 para comemorar os 50 anos do município de 

Enéas Marques, mas também para divulgar os trabalhos da administração de Maikon André Parzianello e 

Pedro Ezidio Mazon, nos anos de 2013 a 2015.  
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Conforme Koerich
17

: ―Nos viemos de São Pedro de Alcântara, perto de Florianópolis. De 

lá até Beltrão viemos de caminhão, de Beltrão até aqui no Rio Cachimbo, viemos de 

cargueiro‖ (KOERICH In: LASTE, 2000, p. 96).  

Trajeto percorrido por todos e, que não se resumia a uma viagem contínua e 

direta, com duração de vários dias e, que exigia paciência e algumas paradas por falta de 

transporte e pela precariedade de caminhos abertos para se deslocarem pelo meio da 

mata. Segundo Silva
18

: ―levamos 3 dias de caminhão até Beltrão, daí fiquemos uns dias 

lá e meu marido veio na frente, com um burro alugado, e nóis viemos de a pé de Beltrão 

até aqui, a estrada tinha só até o Divisor‖ (SILVA In: LASTE, 2000, p.103). Durante os 

dias de parada a espera de condução ou abertura de picadas para chegar ao destino 

traçado, as experiências e os acontecimentos eram diversos como vemos no depoimento 

abaixo: 

 
A mudança veio até no Tuna. Saímos de Beltrão de manhã cedo e 

paramos num lugar chamado Pinga Fogo, aí era escuro tivemos que 

parar num galpão que era de feijão, aí pousamos e daí era véspera de 

são João nóis não dormimo que tinha um baile lá na mesma casa. O 

pessoal rodeando a casa a noite inteira daí tiro briga aquela confusão a 

noite inteira, daí o outro dia o homem voltou para Beltrão e deixou 

dois burros para nóis, dái nóis trazemos de cargueiro volta e meia 

tinha as taquaras caídas enrosca aqui enrosca ali e quando vê tava tudo 

pendido prum lado, daí desmancha tudo de novo e começa arruma 

outra vez até chegar em casa (KOERICH In: LASTE, 2000, p.91-92). 

 

 No entanto, com esses meios de transporte nem sempre os pioneiros 

conseguiam chegar até a sua morada, então era preciso carregar a mudança nos braços. 

Conforme Marques (2016): ―a gente chegou num caminhão e para levar onde a gente 

tinha casa era na base de carregar então era solto um foguete e a vizinhança que existia 

vinham ali ajudar a carregar‖. Havia somente um caminhão no distrito que trazia 

mudanças, de propriedade do Sr. Florindo Penso, bem como a primeira ―venda‖, lugar 

semelhante a um armazém, onde havia um pouco de tudo, coisas básicas para vender 

aos colonos.  

 

 

 

 

                                                           
17

 No ano da entrevista Amandio Augustinho Koerich possuía 78 anos.  
18

 No ano da entrevista Enória Oliveira da Silva possuía 84 anos. 
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Fotografia 3: Caminhão do Florindo Penso em Clevelândia-1949 

 
Fonte: Ghedin, 2012, p. 161.  

 

Segundo Ghedin na foto acima vemos ―Florindo Penso transportando 

mercadorias em seu caminhão Ford Internacional ano 37, de Porto União para Jaracatiá, 

atual município de Enéas Marques. A foto é em Clevelândia, em frente à Pensão da 

Luz‖ (2012, p. 161).  

Os imigrantes tinham consciência que essas terras eram férteis, mas que ao 

chegarem não teriam amparo e precisariam prover o sustento para suas famílias. Até que 

essas terras fossem preparadas e semeadas, para a colheita, teriam que ter de onde tirar 

ou prover os alimentos. Traziam consigo alguns provimentos e dinheiro para que suas 

famílias não passassem necessidades. Conforme Wessling: ―trouxemos junto alguns 

porcos para criar e a vaca de leite. Daí fizemos uma mangueirinha com o vizinho para 

criar os porcos e comecemo a vida assim‖ (WESSLING In: LASTE, 2000, p. 102-103). 

Ainda segundo Cattâneo: 

 
Na época meu pai se preveniu com o charque, naquele tempo que 

carneava se fazia o charque, carneava um boi ou dois secava esse 

charque depois embalava e trazia porque nós vinhamos para um lugar 

assim no sertão aonde a gente sabia que ia ter dificuldade e chegando 

aqui tinha que começar tudo do zero, então trazia charque, açúcar, 

aquele açúcar mascavo que aqui eles falam açúcar mascavo, era feito 

da cana-de-açúcar, trazia farinha de mandioca, arroz, feijão, trazia 

ferramentas porque aqui ia iniciar uma nova vida (CATTÂNEO
19

, 

2016). 

 

                                                           
19

 João Cattâneo,74 anos. Profissão: motorista e agricultor. 
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Cattâneo relata que ao chegar em Marrecas foram barrados pela fiscalização e 

precisaram informar para onde estavam indo e fazer um registro junto aos fiscais da 

CANGO
20

: 

 

Na época os terrenos aqui não eram legalizados e existia em Francisco 

Beltrão uma tal de CANGO. A CANGO toda mudança que passasse 

ali era igual um posto de fiscalização, inclusive com aquela vara, não 

sei como é que se chama, quando tranca para não passar o caminhão 

que chegava ali. Vinha o fiscal e perguntava ―para onde vocês estão 

indo?‖ Eu me lembro que veio o fiscal e baixou aquela vareta dali 

para frente não podia passar. Vocês tão indo para onde? E meu pai 

disse estamos indo para a localidade de Jaracatiá, daí eles entraram lá 

dentro e fizeram uns documento que eu nem sei que tipo de 

documento que era porque na época eu tinha 10 anos então eu não me 

lembro, mais era identificado para que onde ia aquela família 

(CATTÂNEO, 2016). 

 

Martins (1986) faz menção ao Jaracatiá como uma das 10 regiões subdivididas 

do território de Francisco Beltrão, oficializado pela Lei nº 14, de 16 de setembro de 

1953. Nessas regiões havia delegados de quarteirão e inspetores que acompanhavam as 

atividades e informavam o prefeito sobre as necessidades da população: 

 

A Câmara Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná decretou 

e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o 

Município dividido em dez (10) Regiões Administrativas, com sede 

nas localidades seguintes: Jacutinga, Alto Verê, Baixo Verê, 

Marmeleiro, Jaracatiá, Barra Grande [...] (MARTINS, 1986, p.189). 

 

As terras da região Sudoeste quando da chegada dos imigrantes em Enéas 

Marques eram propriedade do governo federal, administradas pela CANGO, que as 

distribuía aos colonos que aqui chegavam. Segundo Cattelan: ―em 1930, o presidente 

Getúlio Vargas, intensificou a política de ocupação de espaços vazios, conhecida como 

‗Marcha para o Oeste‘, a fim de colonizar o interior do Brasil‖ (2014, p. 27). Para 

efetivar a política de colonização criou as Colônias e Territórios Federais. Conforme 

Cattelan: 

 
Como suporte para a colonização e base de apoio para esta política 

criou as Colônias e Territórios Federais. No Paraná, criou-se a 

CANGO, em 1943, pelo decreto nº 12.417. Ela se instalou 

primeiramente em Pato Branco e, posteriormente na pequena Vila 
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 CANGO: Colônia Agrícola Nacional General Osório, criada em 1943 por Getúlio Vargas e instalada 

em Marrecas, atual Francisco Beltrão, em 1948. Segundo Cattelan: ―foi a partir dessa data, que a CANGO 

teve seu papel fundamental quanto aos benefícios prestados aos posseiros, no desenvolvimento da 

Colônia, na organização do trabalho e produção, na assistência a saúde e a educação, na construção de 

casas e abertura de estradas‖ (2014, p. 31). 
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Marrecas. Segundo os relatórios, a CANGO fornecia lotes de terras 

gratuitos para os migrantes, além de sementes e ferramentas para o 

trabalho na agricultura. A CANGO foi responsável pela criação das 

primeiras escolas (2014, p. 27). 

 

Segundo Martins (1986) para demarcar o território os agentes da CANGO 

abriram picadas por entre as matas e construíram sua sede no lado esquerdo do Rio 

Marrecas, havia escritórios, hospedarias, refeitório, instalações médicas etc. Conforme 

Cattelan a organização dos Núcleos Coloniais foram fixadas pelo Decreto- Lei nº 2.009, 

de 09 de fevereiro de 1940: ―sendo estes definidos como uma reunião de lotes medidos 

e demarcados, criados pela União, Estados, Municípios e por empresas particulares, a 

fim de acolher agricultores em pequenas propriedades‖ (2014, p. 44). 

Segundo a mesma autora, o Decreto- Lei nº 3.059 de 1941 por intermédio do 

Ministério da agricultura, determinou: ―a fundação e instalação de grandes Colônias 

Agrícolas Nacionais, das quais teriam o objetivo de fixar e receber proprietários rurais e 

assentá-los em lotes gratuitos, disponibilizados pela Colônia‖ (2014, p. 44).  

Os caboclos que residiam no território da CANGO vendiam a posse
21

 da terra 

aos imigrantes que chegavam. Conforme Wachowicz:  

 
O colono quando vinha para tirar uma posse tinha dois pensamentos 

condicionantes: a) o terreno a ser tirado precisava ter boas águas. 

Terra sem riacho era desprezada; b) a posse de preferência não devia 

ter extensos pinheirais. Preferiam terrenos de mato branco, que não 

tinham pinheiros. Queriam trabalhar na terra e o pinheiro atrapalhava 

(1987, p. 70). 

 

As terras eram de propriedade da CANGO, havia certo acompanhamento na 

chegada de novas famílias e uma fiscalização quanto à quantidade de terrenos que cada 

família podia possuir.  Segundo Koerich: ―a terra aqui naquela época, o pai tirou não 

comprou, ele tirou 400 alqueire só que era só 200 alqueires de um lado do rio e 200 do 

outro, vai e vai, perdeu o do lado de lá do rio pela companhia, aqui era da CANGO mais 

de 22 alqueires, não podia ter‖
22

.  E ainda ―por fim o pai ficou com 11 alqueires com 
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 Conforme Cattelan os caboclos vendiam suas posses por duas razões: ―a primeira era devido ao pleno 

conhecimento que sem a escritura a posse era instável e insegura; a segunda, diz respeito a 

impossibilidade de convivência entre o sistema de criação de suínos soltos na plantação de milho, com a 

agricultura intensiva praticada pelos colonos sulistas. Mediante as circunstâncias, ou se adaptavam ao 

novo sistema, ou vendiam suas posses e iam residir em locais menos povoados, a fim de continuar suas 

práticas de trabalho (2014, p. 34). 
22

 Deve haver algum equívoco nas afirmações de Koerich, visto que a CANGO distribuía os lotes de terra 

de aproximadamente 20 a 50 hectares, nunca mais do que isso. Conforme Cattelan ―segundo o Decreto de 

1941, nº 3.059, área do lote poderia variar entre 20 a 50 hectares, dependendo dos recursos hídricos e da 

topografia do terreno‖ (2014, p.49). Segundo a mesma autora, ―as Colônias criadas deveriam respeitar a 
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toda a terra que tinha‖ (KOERICH In: LASTE, 2000, p. 94) Para Bruch: ―a terra aqui 

era bem paga, nóis não sabia que ainda tinha terra vaga, pela terra que nóis compremo, 

paguemo 11, 12 milhão naquele tempo‖ (BRUCH In: LASTE, 2000, p. 99). Conforme 

Wessling: ―quando compremo a terra já ganhemo uma declaração de posse da terra‖ 

(WESSLING In: LASTE, 2000, p. 102). Segundo Silva: ―a terra foi comprada baratinha 

não precisava comprar só pegava o quarteirão, abria picada e se aramava aqui. Só que 

nóis compremos de outro, o falecido deu um revolve mais 100 miréis, essa terra é 17 

alqueires‖ (SILVA In: LASTE, 2000, p.103-104). 

 Em 1951 foi instalada na região a Clevelândia Industrial Territorial Ltda 

(CITLA) que passou a exigir dos colonos o pagamento pela ocupação destas terras. 

Segundo Lazier: 

 
A história começou com José Rupp, em Santa Catarina. O cidadão 

José Rupp obteve, no início do século, do governo catarinense, 

autorização para extrair erva-mate e madeira no planalto catarinense. 

Acontece, porém, que a mesma Cia. De Estradas de Ferro São Paulo – 

Rio Grande recebeu do governo catarinense, em função de estradas de 

ferro a serem construídas, a área de terra onde José Rupp estava 

trabalhando (1998, p. 47). 

 

 Isso gerou um conflito pela posse da terra, que foi parar na justiça. Segundo 

Niederheitmann: ―dezoito anos levou a luta na justiça para solução desta pendência, até 

que em 7 de maio de 1938, o Supremo Tribunal Federal, dá ganho de causa a José 

Rupp‖. José Rupp sugere que o pagamento seja a gleba Missões, mas seu pedido não foi 

aceito. Segundo Cattelan: ―em 26 de junho de 1950, José Rupp vendeu seu crédito de 

indenização à CITLA, que a partir daquele momento passaria a ser titular no 

recebimento da indenização, que seria paga pelo poder público‖ (2014, p. 103). 

De acordo com Lazier: ―os emissários da CITLA apareceram como proprietários 

das glebas Chopim e Missões, e passaram a vender a referida área aos posseiros e 

demais interessados‖. Para tanto, instalou escritório, no Sudoeste‖ (1997, p. 27).  

Conforme Niederheitmann, ―para acelerar e dividir as atividades de loteamento 

das áreas, em janeiro de 1957, organizaram-se duas grandes companhias imobiliárias: 

Companhia Comercial e Agrícola Paraná LTDA (COMERCIAL) e Companhia 

Colonizadora Apucarana (APUCARANA)‖ (1986, p. 42). Os funcionários dessas 

companhias visitavam as propriedades exigindo dos posseiros a assinatura de 

                                                                                                                                                                          
metragem de lotes a serem doados, que poderiam variar entre 20 a 50 hectares, também uma reserva 

florestal em cada lote, não inferior a 25% de sua área total. Dever-se-ia manter reservas naturais típicas da 

região em torno da Colônia, preservando a fauna e a flora‖ (2014, p. 44). 
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documentos de compra e venda das terras. Aqueles que se recusassem a assinar ou 

pagar sofriam violência ou levavam algo de suas colheitas ou rebanho como pagamento. 

Aos poucos os posseiros e comerciantes da região foram se organizado e manifestando-

se contrários as ações dos ―jagunços‖ enviados pelas companhias. Situação vivenciada 

não tão intensamente pelos moradores de Enéas Marques, como os que entraram nos 

municípios de Francisco Beltrão, Verê e Santo Antônio. Segundo Lazier:  

 
Sabedores da ilegalidade de sua ação, os homens da CITLA tinham 

pressa. Queriam arrecadar a maior quantidade possível de dinheiro no 

menor tempo. Para isso implantaram o terror. Empregavam bandidos, 

jagunços para forçar os posseiros a lhes entregar o dinheiro. 

Cometeram muitas irregularidades, criando clima de instabilidade 

social (1997, p. 54).  

 

Ainda conforme Lazier ―cansados de serem roubados, cansados de serem 

massacrados, cansados de injustiças, os posseiros e o povo do Sudoeste do Paraná 

resolveram colocar um paradeiro naquele estado de coisas, fazendo justiça com suas 

próprias mãos‖ (1997, p. 58). No tocante a organização dos posseiros e comerciantes 

para expulsão dos agentes da CITLA, Niederheitmann destacou:  

 

O ano de 1957 foi um marco importante nos acontecimentos que 

culminaram com a saída da CITLA e suas subsidiárias da região, 

pondo fim a um período violento de represálias, emboscadas e mortes 

de inocentes e pacatos colonos que estavam interessados, tão somente, 

na luta pela sobrevivência pacífica ordeira (1986, p. 42).  

 

 O mês de outubro de 1957 foi decisivo. No dia 10 de outubro houve uma 

mobilização em Francisco Beltrão. Conforme Niederheitmann ―os colonos depredam os 

escritórios da CITLA e da COMERCIAL‖.  E ainda ―os funcionários e ―jagunços‖ 

refugiam-se, deixando tudo nas mãos dos colonos e posseiros, com as lideranças sendo 

exercidas por líderes urbanos‖ (1986, p. 43). Nos dias seguintes também se mobilizaram 

em Pato Branco e Santo Antonio do Sudoeste. Segundo Lazier, ―os posseiros venceram 

as companhias colonizadoras que atuavam como grileiras e apoiadas pelo Governador 

do Paraná‖ (1997, p. 63).  

 Após a expulsão dos funcionários das companhias, o governo federal enviou o 

Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP) para realizar a 

colonização e titulação das terras. Segundo Niederheitmann (1986, p. 45): ―para atuar 

na região, realizando a colonização, titulação das áreas e o trabalho que trouxesse a paz 

e a confiança do colono de volta, o governo federal, em 19 de março de 1962, pelo 
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Decreto nº 51.431, criou o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná 

(GETSOP)‖. 

O GETSOP realizou a medição dos terrenos e a divisão, acompanhou a 

colonização, construção de estradas, escolas, as atividades agrícolas e proveu melhorias 

na forma de plantio e maquinários. Aos poucos os posseiros se estabeleceram e 

puderam permanecer em suas terras mais tranquilamente plantando e provendo o 

sustento para suas famílias.  

 Todos estes acontecimentos citados sobre a disputa pelas terras paranaenses 

fazem parte do contexto de criação e organização dos municípios que o compõem. 

Talvez alguns não sofreram as consequências de tais conflitos porque ainda não 

existiam, mas como fazem parte de uma totalidade que é o estado paranaense, tais fatos 

fazem parte de sua história. O município de Enéas Marques foi colonizado a partir de 

1940 por imigrantes vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e emancipado em 

1964. A população enfrentou os desafios de iniciar a colonização de uma região rica e 

inabitada, mas também sentiram na pele os conflitos pela posse da terra quando a 

CITLA visitava as localidades e exigia que os colonos assinassem promissórias e 

pagassem pelas suas terras. Isso é possível perceber a partir de depoimentos orais de 

dois munícipes. 

Segundo Cattâneo (2016) ―quando corria a notícia que os jagunços estavam aqui 

na região a professora soltava nós mais cedo ‗vocês vão embora porque os jagunços das 

companhias estão soltos por aí, estão rondando‘‖. Quanto ao período da Revolta de 

1957, Cattâneo (2016) afirma: 

 

Queimaram muitos ranchos, muitas casas, mataram gente, crianças 

eles queriam tirar os colonos a força, as companhias queriam tomar 

conta dos terrenos porque eles diziam que aquelas terras eram deles, 

dizendo que toda a colônia da época estava tendo invasores, estavam 

invadindo as terras, então nesses lugares como Verê, Ampére, 

Marmeleiro, Dois Vizinhos eles eram mais perseguidos 

(CATTÂNEO, 2016). 
 

 Mendes (2016) discorre sobre a visita dos jagunços às propriedades. ―A gente 

não tinha tanta segurança na família por questão de jagunços que vinham e apanhavam 

seus animais e abatiam‖. Para aqueles que já habitavam nessas localidades foram 

períodos de medo, incertezas e lutas que hoje são lembradas e contadas para seus 

descendentes para que a história não seja esquecida.   
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As estradas foram sendo abertas pelos colonos e, como não havia máquinas, 

derrubavam as árvores com foices, machado ou serrote. Os vizinhos se ajudavam e 

faziam mutirões durante alguns dias, para que assim, todos pudessem usufruir da 

estrada e se locomover. Partes das forças e do tempo de cada um foram dedicadas ao 

bem comum. Segundo Mendes (2016), ―os colonos de cada linha, de cada comunidade 

eles se doavam um período de tempo tipo 8 a 10 dias por ano, eles se reuniam em 

mutirão e o povo dessa comunidade, dessa linha se unia para fazer as estradas‖. 

Conforme Cattâneo: 

 
As estradas foram feitas a ―muque‖, como se falava na época, foram 

feitas tudo a braço, tudo manual e inclusive na época era estipulado 

todo ano cada família tinha que trabalhar seis dias por ano fazendo 

estrada, era o imposto que se pagava na época. O imposto era pago 

assim, 6 dias cada família, tivesse três pessoas que pudessem ajudar 

iam os três, tivesse quatro iam quatro, se tivesse um ia um 

(CATTÂNEO, 2016). 

 

A partir das palavras dos depoentes, há uma divergência quanto à quantidade de 

dias dedicados ao trabalho de construção das estradas. Entretanto, o que se pretende 

destacar é que era uma atividade onde havia a cooperação de todos que pudessem 

contribuir e que as ferramentas de que dispunham eram as mesmas utilizadas na 

preparação de suas plantações, como foices, machados, serrotes etc. Segundo Fernandes 

(2016) ―olha tinha umas estradas de terra porque naquele tempo não tinha nada dava 

para passar uma kombi, um jipe, muita gente a cavalo, carrocinha, charrete‖. Conforme 

relatou Mafra (2015): ―as estradas da Bela União para vim aqui na cidade tinha que dar 

volta lá pelo Clube de Campo ou aqui por baixo pelo Rio Vitória e daí nós fizemos 

estrada aqui a braço, destocando a madeira com picareta, e serrote, abrimos estrada por 

aqui e por lá dava 12 km se a gente fizesse a volta‖. 

Inicialmente eram estradas de chão batido e quando chovia era difícil de  

locomover-se devido ao barro que se formava, necessitando do uso de botas, cavalos 

etc. Segundo Martins (2016): ―no dia que chovia era tanto barro que você ficava presa 

em Beltrão. Quando chovia muito era tudo barro, não tinha calçamento, asfalto, nem luz 

elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada‖. Mendes (2016) complementou: 

 
Era um período muito difícil, não tinha caminhão nem carro, não tinha 

nada para você ir a Beltrão, você ia de carroça esse trajeto de Enéas 

Marques hoje, antigamente Jaracatiá, você ia de carroça ou a cavalo 

ou mesmo até a pé, muita gente se deslocava a pé. Mais tarde quando 

Enéas Marques se desmembrou de Beltrão e Enéas Marques teve o 
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primeiro prefeito começaram a entrar alguns carros, máquinas e 

começou digamos assim, o progresso motorizado que antes era tudo 

na base de tração animal e outras coisas (MENDES, 2016). 

 

Laste (2000) trouxe mais detalhes: ―o meio de transporte era feito em lombo de 

burricos, carroças e carros de boi até aos poucos locais de embarques em meio de 

transportes motorizados‖ (2000. p. 62). Um meio de transporte muito utilizado pelos 

colonos era a charrete puxada a cavalo. Acredito que tenha sido o transporte que 

permaneceu por mais tempo em uso, porque atualmente ainda é possível encontrar uma 

ou outra charrete em uso.  

 
A charrete foi um marco na vida do município, transporte muito 

utilizado pelos habitantes para se deslocarem. Havia a charrete de 

madeira e necessitava de um cavalo para puxar. Nela eram 

transportados alimentos, materiais, pessoas etc. Até chegou a tornar-se 

motivo de piada, pois se dizia ―Enéas Marques capital do beijo‖, 

fazendo menção á charrete puxada por cavalo, pois ao tocar o animal 

o condutor fazia um som com a boca semelhante ao som de um beijo 

estralado, para que o animal se movimentasse (NURMBERG e 

CASTANHA, 2015, p. 6). 

 

No município havia alguns estacionamentos, ou seja, locais onde podiam ser 

amarrados os cavalos e, assim os donos podiam ir ao mercado, Igreja, lojas etc. Tinha 

estacionamento próximo em alguns supermercados e bancos. Antes de haver 

estacionamentos, os cavalos eram amarrados nas árvores, em espaços que não 

perturbassem o trânsito e os animais ficassem seguros. 

  

Fotografia nº 4: Estacionamento para Charrete - 2006 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

 Outro meio de transporte utilizado pela população foi o ―Já-que-tá-que-vá‖. 

Segundo Cattâneo (2016): ―o Já-que-ta-que-vá era do tal de seu Alfredo Piaceski ele 
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tinha uma empresinha de ônibus, então o ônibus mais velho era esse Já-que-ta-que-vá‖. 

Era a 1ª linha de ônibus que percorria os municípios no entorno de Enéas Marques. 

Cattâneo continua:  

 
Primeiro quem começou com esse tal de Já-que-ta-que-vá era o tal de 

Doralino que morava aqui, depois o Doralino vendeu para o Alfredo e 

o Alfredo ampliou a linha até no Vorá na Costa do Iguaçu. Era um 

ônibus pequeno uns 20 a 25 lugares mais ou menos, um porta-mala 

grande em cima. Passava por aqui e ia para Francisco Beltrão, o 

pessoal ia de manhã e voltava a tarde se não chovesse, pois se 

chovesse ele ficava lá, daí o pessoal tinha que se organizar 

(CATTÂNEO, 2016). 

 

Quando o ônibus não voltava devido à chuva, cada um precisava organizar-se, 

ficar em hotel ou pousadas, retornar para casa a pé ou conseguir carona com algum 

conhecido, pois não havia outro meio de transporte. Muitos acabavam percorrendo todo 

o trajeto a pé. Quando o ―Já-que-ta-que-vá‖ fazia o percurso, na ida havia muitos 

passageiros e na volta, mais as compras que cada um trazia, ficava pequeno e apertado.  

 
Nesse Já-que-ta-que-vá o pessoal iam fazer compras e colocava em 

cima naquele porta-mala para não ocupar lugar dentro do ônibus. 

Dentro do ônibus enchia de gente, sentava no banco quem chegava 

primeiro depois era em pé o quanto cabia e quando tinha gente que 

tivesse coragem vinha em cima do maleiro. Vinha embora naquelas 

estradas por baixo dos matos aqueles taquaruçu que às vezes caía por 

cima a gente tinha que se abaixar para não arranhar a cabeça, a orelha 

com os espinhos de taquaruçú (CATTÂNEO, 2016). 

 

Os desafios e dificuldades não foram poucos, principalmente em relação ao 

transporte. Sujeitavam-se ao que havia e iam enfrentando os perigos que podiam advir. 

Reclamar não melhorava a situação. Restava continuar enfrentando as adversidades e 

lutando por dias melhores. 

Muitas famílias, quando chegaram, já encontraram casas prontas porque houve 

casos de colonos que chegaram, construíam casas e acabavam vendendo os terrenos ou 

partes desses para as novas famílias. Conforme Cattâneo (2016): ―onde o meu pai tinha 

comprado esse sítio, nesse terreno tinha uma casa, nós falávamos ―rancho‖, mas para 

nós serviu de casa porque ali dentro nós moramos mais ou menos um ano e pouco‖. 

Cattâneo (2016) detalha um pouco melhor como era a sua casa, a mesma realidade 

vivida por muitas famílias. 

 
Era assim um rancho tudo inteiro não posso dizer o tamanho mais era 

bem pequeno, a metade era feito com assoalhado com madeira 
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rachada como se falava na época ―rachão‖, ou seja, lascada e era só 

colocado em cima nem era pregado, onde nós colocava as cama a 

minha mãe estendia uns pano para separar um pouco, nós era éramos 

em 6 mais a minha mãe e meu pai, em oito pessoas. Onde a minha 

mãe cozinhava tinha um fogãozinho de pedra, a mesa, uns bancos 

feito de madeira bruta para sentar e ali era tudo chão, mas eu me 

lembro de que a minha mãe todo dia varria aquilo ali e jogava uma 

água por cima para não levantar pó quando era seco (CATTÂNEO, 

2016).  

 

Estas casas eram construídas utilizando a madeira abundante na região, 

principalmente casas feitas de pinheiro, madeira serrada a braço ou nas poucas serrarias 

que havia na época. Segundo Cattâneo (2016) ―depois disso o meu pai e o meu irmão 

mais velho o Vitório que hoje já é falecido, eles serraram madeira de pinheiro para 

construir uma casinha de 6x8, foi serrado a braço‖. 

Não havia fogões para fazer a comida, mas eram improvisados conforme 

podiam. Alguns faziam fogo fora de casa até terem condições de comprar um fogão. 

Conforme depoimento de Wessling (In: E. M, 2014 b: 32:09)
23

  

 
 Nós tinha uma chapa lá fora, mas fogão desses fogão econômico não, 

daí ele fez um fogãozinho assim, fez um quadro de madeira e botou 

terra dentro e fez com tijolo e daí botou a chapa em cima botava pau 

de lenha de meio metro no fogão pra fazer a comida. Daí fez um forno 

pra fazer pão, tudo de pedra. 

 

Com o tempo os habitantes conseguiam comprar um fogão a lenha que era 

colocado, dentro de casa, para fazerem a comida e se aquecerem ao redor nos dias frios. 

Atualmente ainda é comum encontrar nas casas dos colonos fogão a lenha, forno de 

pedra ou de barro e tijolos, onde assam pães, bolachas etc.  

Segundo Cattâneo (2016): ―as primeiras plantações aqui da região como era tudo 

mata virgem, essa era derrubada, era roçada com foice por baixo, depois derrubada com 

machado, ou então com serrote e depois quando estava seca queimava e plantava‖. O 

trabalho seguia por ―dias e dias a fio‖ para conseguir, porque era uma atividade que 

muitos não estavam acostumados a fazer com tanta frequência. Batia o cansaço, o 

desânimo, mas precisavam labutar. Quando secava as matas, fazia-se queima e, em 

seguida o plantio em covas ou vergas/valas e, onde era possível usava-se arado pequeno 

puxado a cavalo ou arado puxado por boi.  

                                                           
23

 No ano de 2014 para comemorar os 50 anos de emancipação do município foi organizado uma 

homenagem aos que ainda residiam na localidade e coletaram 151 depoimentos que foram organizados 

em um vídeo relatando vários dados sobre a chegada dos imigrantes e organização de suas vidas. 
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As ferramentas eram bastante rudimentares, o que dispendia maior tempo para a 

realização do plantio. Após o plantio, esperavam que o clima favorecesse o crescimento 

e as colheitas, mas nem sempre isso ocorria. Koerich testemunhou como as intempéries 

do tempo às vezes traziam prejuízos ao invés da esperada colheita: ―deu uma tormenta 

dia 2 de agosto tá fazendo mais ou menos 42 anos
24

, não ficou um pau de pé não 

importava o tamanho o que não arrancou, quebrou, não ficou mais nem um mato de pé‖ 

(KOERICH In: LASTE, 2000, p. 96). Já não bastasse os estragos trazidos pela 

tempestade, mais perdas aconteceram: ―uma seca muito grande secou tudo, aí o pai 

colocou fogo e plantou milho, mas deu uma seca de novo, aí o pai soltou a porcada, 

quando estava boa de vender veio a tal peste suína, matou tudo‖ (KOERICH In: 

LASTE, 2000, p. 96). Após as perdas os colonos retomavam as suas vidas e iniciavam 

novamente as plantações, pois era somente delas que podiam prover o sustento para 

suas famílias.  

A labuta começava cedo
25

, às vezes nem o sol havia raiado e lá estavam os 

trabalhadores com suas ferramentas. Às vezes alguém levava o café na roça, outros 

levavam consigo quando iam para roça e depois paravam alguns minutos para comer 

algo: pão com ovo, polenta com ovos ou molho, salame etc. E o trabalho continuava até 

meio-dia, uma pausa para o almoço e alguns minutos para descansar o corpo, alguns um 

cochilo rápido e já estava na hora de voltar para o trabalho. À tardinha se recolhiam 

para suas casas, mas antes tratavam os animais e depois tomavam um banho, jantavam e 

podiam descansar algumas horas.  

Como vimos as comodidades/facilidades no início não eram muitas, mas com o 

trabalho e boas colheitas isso foi mudando ao longo do tempo. No início as casas eram 

construídas somente com paredes, sem repartições, colocavam-se panos para separar os 

espaços, chão de terra, fogão de pedra ou fora de casa. Luz não havia, mas 

improvisavam lâmpada de querosene e mais tarde ―liquinho a gás‖. As mulheres, além 

de ajudarem nos trabalhos da roça tinham suas tarefas domésticas como cozinhar, lavar 

roupa, cuidar dos filhos, tecer roupas e costurar. Algumas costuravam ou faziam tricô à 

noite, enquanto descansavam um pouco, antes de dormir.  

Quando tinham filhos pequenos ficavam em casa cumprindo os dias de dieta, 

que eram bastante rigorosas, mas assim que esses dias passavam, já estavam novamente 

                                                           
24

 Considerando os dados informados por Koerich, a tempestade que provocou muitos prejuízos deve ter 

ocorrido no ano de 1958. 
25

 O Relato deste parágrafo e dos que seguem foram elaborados a partir do vídeo dos pioneiros e de 

memórias pessoais da autora, de vivências na roça com meus pais e avós.  
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na roça ajudando o marido. Os filhos também aprendiam cedo que era preciso trabalhar. 

Todos ajudavam nas tarefas, desde pequenos pegavam na enxada e outras ferramentas. 

Os menores eram levados também e deixados dentro de cestos na beira da roça e de vez 

em quando alguém dava ―uma espiada de olhos‖ para ver se estava tudo bem e 

continuavam o trabalho. Ou eram deixados em casa com irmãos maiores, 

principalmente se fossem meninas, que tinham como tarefas cuidar dos irmãos, 

organizar a casa, fazer a comida, ou seja, aprendiam cedo a cuidar da casa e serem 

donas de casa.  

Aos poucos a mata e o sertão foram ganhando outras formas, contornos, casas 

sendo construídas, ruas e uma pequena vila. Na figura 3 que segue, podemos observar 

como era o Distrito Jaracatiá na década de 1960: uma Igreja, Educandário São José
26

 

próximo à Igreja, algumas casas, pinheiros no entorno e a mata que se estendia por 

quilômetros, morros etc. Além da vila, no território de Jaracatiá havia também muitas 

famílias morando em terrenos mais distantes, onde se formaram as comunidades.  

 
Fotografia nº 5: Vista Parcial do Distrito Jaracatiá em 1960

27
 

 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

Quando alguém adoecia, era necessário recorrer aos chás e remédios caseiros, 

para alguma reza ou simpatia apreendida com os mais velhos ou ainda recorrer às 

benzedeiras ou curandeiras. Quando a doença era mais grave, era necessário recorrer a 

outros meios e levar ao hospital. Na região existiam poucos hospitais e médicos, 

                                                           
26

 O Educandário São José foi inaugurado em 1962. Era coordenado pelas Irmãs Escolares de Nossa 

Senhora da Glória. Mais informações sobre isso serão detalhadas no próximo capítulo.  
27

  A fotografia localizada no arquivo da prefeitura registra a vista parcial de Jaracatiá em 1960, contudo, 

segundo relatos dos munícipes e descrito por Wernet: ―no dia 1º de fevereiro de 1962, foi aberta a filial de 

Jaracatiá (Enéas Marques) sob o nome de ‗Educandário São José‘(2002, p. 137). Como o Educandário 

São José aparece construído na fotografia indicamos que essa foto é de 1962 ou posterior. 
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disponíveis só nas cidades maiores, como Pato Branco e mais tarde, Francisco Beltrão. 

Quando a doença surgia fazia-se todo o esforço para salvar as vidas dos seus familiares, 

percorrendo o trajeto a pé, a cavalo ou de carroça. A viagem demorava um bom tempo 

(o dia todo ou a noite toda) e às vezes o doente piorava ou desfalecia no caminho. 

Situação em que era preciso muita persistência.  

Segundo Baio: ―se precisasse de algum médico tinha que ir a Francisco Beltrão a 

cavalo. O cara que estava doente ia sobre o cavalo e aí o outro ia puxando‖ (BAIO, 

2014; In: E. M, 2014b, 49: 23). Este percurso demorava de 4 a 6 horas ou até mais. 

Havia no município algumas pessoas que faziam orações, benziam ou ainda forneciam 

alguns remédios caseiros no caso de necessidade. Dentre estas havia o senhor Oto 

Heinz, que atendia pessoas com diversos males, desde dores até machucados e membros 

quebrados. Segundo depoimento de sua esposa: ―tinha gente muito doente e não tinha 

médico naquela época, não tinha nada nem farmácia tinha aqui, daí ele trazia remédio 

num cargueiro de Beltrão pra vende pros próximos que precisavam. Vinham a pé, de 

cavalo, de carro de boi‖ (HENZ, In: E. M, 2014b: 32: 32)
28

. O senhor Oto era muito 

conhecido e procurado por todos. Sua casa fica próxima à casa dos meus pais e avós, 

que também sempre recorriam a ele quando havia alguém doente ou machucado.  

A água era retirada da natureza, nas vertentes encontradas na mata ou dos rios, 

sendo buscada, todos os dias, com baldes nos momentos que dela necessitavam para 

beber, cozinhar, lavar louça, roupa e tomar banho. O banho, quando possível, era feito 

nos rios que havia próximo às casas. Mas geralmente aquecia-se a água e a colocava em 

um balde de alumínio parecido com um regador, pendurado no teto ou na parede do 

banheiro, local reservado para banho ou em gamelas de madeira.  

Não havia luz elétrica, portanto, não havia onde guardar os alimentos, o que 

obrigava os colonos encontrarem alguma forma para que nada se perdesse ou fosse 

desperdiçado. Para conservação da carne de porco, fritavam a carne em tachos e 

guardavam em latas ou baldes junto com a banha. A carne de gado era transformada em 

charque. Conforme indicou Cattâneo (2016) ―naquele tempo que carneava se fazia o 

charque, carneava um boi ou dois secava esse charque depois embalava‖. Tais práticas 

acompanharam a vida dos colonos por vários anos seguidos até chegar à energia elétrica 

nas casas.  

                                                           
28

 Uma curiosidade sobre o barbeiro da época, que segundo depoimento de Baio era o ―José barbeiro‖: 

―ele tinha uma barbearia, uma casa, era de 2x2, mas feita em cima de roda. Ele trabalhava 2 a 3 meses e 

dizia eu vou mudar lá pro centro da cidade que era lá mais embaixo, pegava uma junta de boi e levava a 

casinha dele lá e continuava cortando cabelo‖ (In E.M, 2014b: 50: 29). 
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Além da costumeira ajuda que havia entre os vizinhos, nos domingos se reuniam 

na Igreja para rezar o terço ou para participar da missa, quando havia padre. A família 

toda ia à Igreja, desde os menores aos mais velhos. Reuniam-se também nas festas nas 

comunidades. Segundo Informativo-Adm (2014): ―a ligação do povo na comunidade se 

dava principalmente através das celebrações, festas dos padroeiros e do esporte, com os 

encontros aos finais de semana, os campeonatos, e as disputas regionais‖ (E. M, 2014, 

Informativo -Adm, p. 04). 

Segundo publicado no Informativo Municipal: ―a economia era baseada na 

agricultura, no plantio das culturas, do milho, do feijão, do trigo e culturas de 

subsistência. E na pecuária, o destaque para a suinocultura‖ (E. M, Informativo-Adm, 

2014, p.05). Além destes produtos citados, plantavam mandioca, batata, arroz etc. A 

plantação era feita fazendo covas no chão com a enxada, colocando a semente e 

empurrando a terra com os pés para tapar a semente.  

Com o tempo para plantar milho, feijão, arroz e trigo utilizavam a máquina de 

plantar, feita de madeira ou lata e contendo uma caixinha onde eram colocadas as 

sementes. Com o movimento dos braços, abrindo e fechando, as sementes eram 

depositadas na terra. Os porcos eram criados soltos ou em mangueirais, para o consumo 

ou para a venda. Também havia cabeças de gado para o consumo da carne ou leite. 

Todas as coisas aos poucos foram sendo melhoradas e aprimoradas, com os 

recursos gerados pelas boas colheitas (construindo casas com assoalho de madeira, 

fogão à lenha, fornos de barro, melhores estradas, transporte etc). Aos poucos a vila foi 

ganhando forma e povoada, ruas abertas, comércios etc. Pelo mapa apresentado na 

sequência, podemos perceber como o crescimento foi lento e gradativo. Conforme Jones 

Coelho, autor do mapa, em 12 de junho de 1963 havia 68 casas no distrito (algumas 

identificadas como a do próprio Jones e de Florindo Penso), a Igreja e o Pavilhão, 

algumas quadras, ruas com nomes como Presidente Dutra, Joaquim Bonetti e Princesa 

Izabel. Algumas comunidades foram citadas também: Bela União, Mata Fome e Nova 

Esperança. 
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Fotografia nº 6: Primeiro mapa da cidade de Enéas Marques- 1963 

 
Fonte: Arquivo pessoal Anselmo Coelho (2015). 

 

Com o crescimento do distrito e a povoação aumentando, os habitantes e 

dirigentes locais sentiram a necessidade de independência de Francisco Beltrão. 

 
E foi a coragem e a determinação deste povo, o ponto de partida para 

que o distrito do Jaracatiá, desse origem ao município de Enéas 

Marques. Com o crescimento do distrito, e as suas comunidades, logo 

surgia o desejo de independência de Francisco Beltrão, e a 

organização de um novo município (E. M, Informativo-Adm, 2014, 

p. 03).  
 

Pela Lei nº 92, de 25 de agosto de 1961, a Vila foi elevada à categoria de 

Distrito Administrativo. Inicialmente conhecido como Vila Jaracatiá e em seguida 

elevado a distrito Jaracatiá, pertencente a Francisco Beltrão. O nome foi dado pela 

existência em grande quantidade da planta ―jaracatiá‖
29

. Segundo Informativo: era ―um 

fruto semelhante ao Mamoeiro do Mato, parecido com mamões pequenos, sabor 

parecido ao coco, utilizado para fabricação de doces‖ (E. M, Informativo-Adm, 2014, 

p.4). É uma árvore nativa do Brasil, da região dos cerrados, é encontrado nas 

                                                           
29

 Era um nome popular: mamoeiro-do mato; mamoeiro-bravo; mamãozinho. Nome Científico: Jaracatiá 

spinosa. Uma árvore de caule grosso e recoberto de espinhos, mas que vai afinando em forma de cone, 

pode medir de 10 a 20 metros de altura, as folhas tem até 8 folículos, flores esverdeadas de setembro a 

outubro, produz frutos com forma oval ou arredondada parecidos com o mamão. Fruta cheia de sementes 

e possui cor amarela ou laranjada quando maduro. As frutas são encontradas de janeiro a março. Fruta 

comestível e utilizada para fabricação de geleia, estimada por pássaros e macacos como alimento. 

Também seu tronco é comestível após cozido. Pode ser extraído uma parte do tronco e fechar a fenda com 

argila e a planta se regenera. (Dados retirados do site: http://arvores-

frutiferas.blogspot.com.br/2013/06/arvores-frutiferas-de-jaracatia.html.) Acesso em 17 de maio de 2016. 

A planta Jaracatiá podia ser encontrada em várias regiões do distrito, na praça, próximo à Igreja e 

principalmente à beira dos rios que cortavam a cidade. Não se sabe quem escolheu ou sugeriu este nome 

para o distrito, nome que permaneceu até a emancipação em 1964. Por sugestão política, com a 

emancipação o nome mudou para Enéas Marques. 

http://arvores-frutiferas.blogspot.com.br/2013/06/arvores-frutiferas-de-jaracatia.html
http://arvores-frutiferas.blogspot.com.br/2013/06/arvores-frutiferas-de-jaracatia.html
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aglomerações de árvores que seguem os cursos d‘água. Pode ser encontrado na Bahia, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso de Sul. 

 Discorremos sobre a chegada das famílias e colonização do antigo Jaracatiá. No 

próximo item discorreremos sobre a emancipação política de Enéas Marques apontando 

dados sobre quem foram os representantes políticos durante os anos de 1964-1992. 

 

1.3 Emancipação política do Município de Enéas Marques 

Conforme indicado no Informativo 2013/2016: ―a força desta gente, criou 

famílias, os povoados, e a vila, que em 1964, passou a ser o Município de Enéas 

Marques, desmembrado de Francisco Beltrão e posicionado entre os municípios de 

Verê, Dois Vizinhos, Salto do Lontra‖
30

 (E. M, Informativo-Adm, 2014, p.02). A 

emancipação política trouxe consigo algumas disputas de interesses da população dos 

dois municípios que fazem divisa: Enéas Marques e Salto do Lontra, como podemos 

perceber pelo depoimento oral de um munícipe:  

 
Quando aqui passou a município tinha um deputado o tal de Arnaldo 

Busato que representava essa região, o Ivo Tomazoni que era de Pato 

Branco e esse Arnaldo Busato que era de Clevelândia ele organizou 

um partido depois da revolução dos colonos, aqui naquele tempo era 

PSB e depois mudou tudo, esse Arnaldo Busato fundou o partido 

Partido Democrático Cristão e convidou uma turma para o partido, 

convidou o falecido Julio Assis para criar o partido que ele ia ser 

candidato a deputado. E esse deputado ficou tão carismático com o 

povo, tão querido que o reduto dele quando vinha para o Sudoeste ele 

vinha aqui, ali na casa do falecido Júlio Assis Cavalheiro, posava ali 

saia fazer a campanha e voltava ali e ficou amigo da gente. Ele disse 

vou passar esse Jaracatiá para município, todo mundo concordou. O 

Salto do Lontra também queria ser município, quando foi na hora de 

fechar o documento para passar a município o Salto do Lontra queria 

fazer a eleição dele num ano e no outro ano aqui, mas nós não 

concordamos. Ou passa os dois ou não passa nenhum. O Arnaldo 

Busato falou: se passar os dois está bom? Passar os dois está bom, tem 

gente que quer tirar proveito político disso, era o Osmar 

Berquembrock queria ser candidato lá e depois qualquer coisa aqui se 

ele perdesse lá, mas daí não deu certo. Os dois passaram a município, 

Salto do Lontra e Enéas no mesmo dia (MAFRA, 2015). 

 

Outra disputa foi sobre onde seria a sede do município, se instalado onde hoje é 

a área urbana ou no distrito de Pinhalzinho. Mas interesses econômicos estavam em 

jogo e decidiu-se por onde é hoje a sede do município. Como afirma Pichok (2014):  

                                                           
30

 O informativo não incluiu Santa Izabel do Oeste na lista dos municípios que faziam divisa com Enéas 

Marques. Contudo, até 1992, Santa Izabel do Oeste e Ampére estavam entre os municípios que faziam 

divisa com Enéas, pois o território do Distrito de Nova Esperança pertencia a Enéas Marques. 
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O Pinhalzinho era pra ser o município. Enéas Marques era pra ser 

aqui. Aqui tinha bem mais morador Enéas Marques era menos e Nova 

Esperança era mais, daí saiu Enéas Marques, porque eram mais ricos. 

Tinha 2 ônibus, um de Dois Vizinhos a Francisco Beltrão e outro de 

Beltrão pra Dois Vizinhos e se encontravam aqui no Pinhalzinho. 

Tinha 12 bodega naquele tempo, tinha 2 salão de baile, 2 campo de 

futebol, bolão [...](PICHOK, In: E. M, 2014b: 01:15:25). 
 

A intervenção de deputados no período fez com o que o processo de 

emancipação de Enéas Marques fosse acelerado. Entretanto, vemos pelos depoimentos a 

presença de disputas internas entre municípios e munícipes para que a emancipação 

ocorresse, atendendo a interesses particulares, mas isso não chegou a ser empecilho para 

a decorrência do processo de emancipação. 

 
Mapa nº1: Municípios Instalados no Sudoeste do Paraná em 1964 

 
Fonte: Pegoraro (2010, p. 297). 

 

Pela Lei nº 4.823, de 18 de Fevereiro de 1964, publicado no Diário Oficial n
o
. 

286 de 20 de Fevereiro de 1964, foi criado o município de Enéas Marques, Pinhão e 

Salto do Lontra. 

 
Art. 1° Fica criado o município de ENEAS MARQUES, com sede na 

localidade do mesmo nome e com as seguintes divisas:- Inicia na 

barra do Rio Caveira no Rio Cotegipe, segue daí em linha reta e sêca 

até as nascentes do arrôio Gavião, desce por êste até sua barra no Rio 

Lontras, sobe por êste até seu primeiro afluente da margem direita, 

sobe por êste afluente até suas cabeceiras; daí, em linha reta e sêca, até 

as cabeceiras do Rio Quebra Dente; desce por êste até o Rio 

Mambuca, desce por êste até a sua barra no Rio Jaracatiá, sobe por 

êste até a barra do arrôio Barra Bonita; sobe por êste até suas 

nascentes; daí, em linha sêca, até as cabeceiras do Rio Dois Vizinhos; 

desce por êste, seguindo as divisas do município de Dois Vizinhos, até 
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o Lajeado Grande; sobe por êste até sua cabeceira no Rio Jaracatiá; 

daí, em linha reta e sêca, até as cabeceiras de um afluente do Rio 

Cotegipe, que nasce na altura do quilômetro 26 da estrada Francisco 

Beltrão - Ampére; desce por êste afluente até a sua barra, no Rio 

Cotegipe, desce por êste até o ponto de partida (PARANÁ, Lei nº 

4.823, 1964, Art. 1º). 

 

Com a emancipação e primeira eleição, no novo município, houve a 

continuidade de uma organização e desenvolvimento econômico iniciado na década de 

1940, ganhando um novo impulso a partir de 1964. Segundo Mendes (2016) ―quando 

Enéas Marques se desmembrou de Beltrão e Enéas Marques teve o primeiro prefeito 

começaram a entrar alguns carros, máquinas e começou digamos assim, o progresso 

motorizado que antes era tudo na base de tração animal‖. 

 
Fotografia nº 7: Avenida Joaquim Bonetti em 1964 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

Esta fotografia nos mostra as ruas, estradas de chão abertas que o povo utilizava 

para se deslocar, várias casas de madeira, alguns postes de luz, charretes, a Igreja 

construída, crianças, jovens e senhores mais velhos. Pela foto podemos deduzir que as 

pessoas estavam saindo da Igreja, local onde se reuniam todos os domingos para rezar. 

A maioria a pé e alguns de charrete.   

Pela Lei nº 4.823, de 18 de fevereiros de 1964, o distrito Jaracatiá passou a ser 

chamado Enéas Marques, nome dado em homenagem a Enéas Marques dos Santos, 

nascido em 12 de janeiro de 1883. Filho de Generoso Marques, senador e chefe do 

partido Republicano Paranaense.  
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Fotografia nº 8: Enéas Marques dos Santos
31

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

Conforme indicado em Informativo ―o nome foi sugerido ao Município pelo 

Deputado Arnaldo Busato, que lutou pela sua emancipação‖ (E. M, Informativo-Adm, 

2014, p. 06). Segundo a mesma fonte, Enéas Marques dos Santos ―foi um ilustre 

paranaense fundador e professor da Universidade do Paraná, Promotor público, escritor, 

advogado, e exerceu o Cargo de Secretário de Estado do Interior e um dos fundadores 

da Academia Paranaense de Letras‖
32

. 

No município de Enéas Marques há alguns moradores com o sobrenome 

Marques e um deles se chama Enéas Marques Mafra. Tal semelhança não é mera 

coincidência, mas proposital, pois o nome foi escolhido devido ao nome do município, 

como podemos perceber pelo depoimento oral de João Avelino Mafra, pai de Enéas 

Marques Mafra.  

                                                           
31

 Enéas Marques, assim como seu pai sempre foi engajado nas questões políticas. Pode ser visto como 

inovador ou até mesmo defensor do espírito patriótico e deixou sua contribuição para a educação do seu 

tempo. Por ser amigo e professor do deputado Arnaldo Busato foi indicado seu nome para o município de 

Enéas. Faleceu em 4 de outubro de 1961 em Curitiba. 
32

 Em matéria publicada no Jornal Gazeta do Povo do ano de 1983, e cópia localizada no arquivo da 

Prefeitura Municipal de Enéas Marques, escrita por Valfrido Piloto em comemoração ao centenário de 

ENÉAS MARQUES DOS SANTOS, encontramos as seguintes informações: ―em 1906 formou-se pela 

Faculdade de Direito de São Paulo, e, alguns anos após, aqui cooperaria na fundação da Universidade, 

tornando-se catedrático de Teoria do Processo Civil e Comercial. Funcionava, desde o início, no 

escritório de advocacia do seu genitor, e exercera, como primeiro cargo público, a chefia de gabinete dos 

presidentes do Estado, Drs. Manoel de Alencar Guimarães de Francisco Xavier da Silva. Logo em 

seguida, ocuparia as promotorias da Palmeira e de São José dos Pinhais, sendo transferido, em 1910, para 

esta Capital, sempre com o cargo, também de inspetor escolar. Nesse meio tempo, em 1908, constituíra 

seu lar, consorciando-se com Juanita Bitencourt, e tendo um casal de filhos: o saudoso engenheiro Dr. 

Generoso Marques dos Santos Neto, casado com Suzana Pujol de Araújo; e a filha Srtª Beatriz, ainda 

podendo cultuar, com a mais fervorosa devoção, as mais puras saudades (GAZETA DO POVO, 1983). 
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Às vezes o povo perguntava para mãe dele como é o nome do 

menino? Enéas, Enéas o que? Mas estou perguntando o nome dele. 

Mas é Enéas Marques Mafra. A maioria não sabia por que o nome 

dele é Enéas Marques, o sobrenome da mãe dele é Marques então ele 

tinha o nome de Enéas, Marques e Mafra é sobrenome. Muita gente 

ainda vem de fora e pergunta por que Enéas Marques? O nome dele é 

Enéas, Marques é sobrenome da mãe dele. Quando a Entinha
33

 

engravidou dele eu disse se for um piá vai ser Enéas o nome, ela disse 

capaz. Vai ser Enéas, porque vai ter o nome do município e ficou o 

mesmo nome do município. Tem gente que chama ele de município 

(MAFRA, 2015). 

 

A primeira eleição ocorreu em 06 de dezembro de 1964. Os partidos
34

 que 

existiam no município e disputaram a eleição eram: União Democrática Nacional – 

UDN
35

 e Partido Democrata Cristão – PDC
36

. Na época votava-se separado para 

prefeito e para vice. Como podemos observar em Pegoraro:  

                                                           
33

 Entinha é a forma como Sr. João Mafra se referia a sua esposa. Seu nome: Julia Marques Mafra. 
34

 Segundo Abaide: os partidos políticos viveram sete momentos distintos: 1. Liberais X Conservadores 

(de 1837 até a Proclamação da República em 1889). 2. Partidos únicos estaduais, da Primeira República 

até a Revolução de 1930. 3. O início de um pluripartidarismo (polarizado entre os integralistas e os 

comunistas), até o golpe que instalou o Estado Novo‘ em 1937. 4. Um pluripartidarismo mais estruturado 

em 1945, até sua extinção pelo Ato Institucional nº 02, em 1965. 5. Um bipartidarismo tutelado (ARENA 

X MDB), de 1965 até a reforma partidária de 1979. 6. Retorno controlado ao pluripartidarismo, através da 

reforma partidária de 1979, tendo como principais organizações o PDS e o PMDB até 1985. 7. Ampliação 

do leque pluripartidário, a partir da Emenda Constitucional nº2 25, de 15 de maio de 1985, que permitiu 

inclusive a legalização de partidos de orientação marxista e suspendeu quase todas as restrições à 

formação de novos partidos. 
35

 Quanto ao ano de criação dos partidos conferir em Pegoraro (2010, p.13). Segundo o autor, a UDN, 

PSD e PTB foram criados em 1945, a Arena em 1965 e os demais partidos posteriormente. Conforme 

Abaide (1990) visando manter a ordem constitucional no país e implantar o Estado Novo em 1937, 

apoiado pelo exército e a classe média foram extintos os partidos políticos e fechado o Congresso, o 

Brasil passou a se governado através de decretos-leis. Segundo a autora: ―no período 45/64, surgiram 

vários partidos políticos com caráter populista e governo paternalista, pretendendo representar os pobres e 

os trabalhadores. O principal foi o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, que teve apoio de Vargas, seu 

fundador. Os partidos embora nacionais, por exigência legal, não expressavam interesses nacionais e sim 

estaduais o que contribuía para que o partido tivesse atuação diferente em um e outro estado (pela falta de 

identidade, embasamento doutrinário e programático e forte personalismo). Eram três os principais 

partidos: PSD (Partido Social Democrático) UDN (União Democrática Nacional) e PTB, além de dez 

outros de menor expressão‖ (1990, p.30). Quanto ao PDS e o PTB segundo Abaide: ―o PSD foi fundado 

por Getúlio Vargas, e reuniu a elite política com a finalidade de fazer um "pacto social", o qual foi 

inviabilizado tornando-se uma agremiação agrária, confederando oligarquias. Não tinha uma ideologia a 

não ser tornar-se poder usando dos favores dos amigos políticos. O PTB, também criado por Getúlio 

Vargas em 26 de março de 1945, era uma tentativa de se criar um partido de massas para arregimentar o 

operariado, a burguesia nacional e a juventude. Originou-se dos quadros e bases ligados à estrutura 

sindical instalada pelo Estado Novo‖ (1990, p. 31-32). 
36

 Conforme Abaide: ―Em 10 de novembro de 1945 volta ao cenário político o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), e novamente legalizado e cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 07 de maio de 

1947. Outros partidos na época: Partido Socialista Brasileiro (PSB); Partido Social Progressista (PSP); 

Partido da Representação Popular (PRP); Partido Democrata Cristão (PDC); Partido Trabalhista Nacional 

(PTN); Partido Social Trabalhista (PST); Movimento Trabalhista Renovador (MTR). Todos criados à 

sombra do trabalhismo varguista, de seu personalismo, carisma e paternalismo. O Brasil neste período 

passa por um momento de redemocratização em função de fatores internacionais como, por exemplo a 

derrota do fascismo/nazismo e a vitória das democracias liberais‖ (1990, p. 32). De acordo com a autora: 
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Na primeira eleição, votava-se separado, para prefeito e para vice-

prefeito. Assim é que os candidatos a prefeito fizeram mais votos que 

os candidatos a vice. Luiz Prolo (UDN) elegeu-se prefeito com 902 

votos, derrotando João José Marcon (PDC) que fez 871. O PDC 

perdeu para prefeito, mas fez o vice, com Fernando Warmling, que 

recebeu 824 votos, superando Alberto Nuermberg (PTB), que fez 693 
(2010, p. 99). 

 

Segundo Pegoraro (2010), no ano de 1968 os candidatos que disputaram as 

eleições eram da Arena I: Paulo Schmitz Wessling, e Arena II, José Bonin, que foi 

eleito com 523 votos a mais que seu adversário: (2.417 x 1.894 votos). Em 1972 a 

Arena lançou dois candidatos, Luiz Prolo (1.485 votos) e Silzo Warmling (358), mas 

perdeu para o MDB, que fez 2.191 votos com Hilário Michels. Na eleição seguinte, em 

1976, o candidato, Atílio Chaves da Silva (Arena) fez 2.622 votos e derrotou os dois 

emedebistas: Nereu Valdemar Stingelin (1.221 votos) e Antônio Blásius (906). 

Ilário Michels esteve à frente do município por 6 anos, bem como seu sucessor, 

Antônio Carlos Bonetti. A família Bonetti chegou ao município na década de 1940 e 

estabeleceram residência na Linha Gamelão. Nesta localidade, Antônio Carlos Bonetti
37

 

cresceu e estudou até a 8ª série
38

, depois concluiu seus estudos em Palmeira - PR. 

Retornou ao município e iniciou seu trabalho como Técnico em Agropecuária da 

COMFRABEL
39

. Em depoimento oral descreve como foi sua decisão de inicialmente 

filiar-se a um partido político: 

 

                                                                                                                                                                          
―Com o golpe de 31 de março de 1964, a estrutura partidária se manteve até 27 de outubro de 1965. Até 

esta data, os militares mantiveram a Constituição de 1946 e a estrutura partidária do período pré-golpe. 

Somente por ocasião do Ato Institucional nº 2 de 27 de outubro de 1965 é que extinguiram todos os 

partidos políticos (art. 18: Ficam extintos os atuais partidos políticos e cancela  os respectivos registros.), 

e com isto os militares encomendaram ao Congresso uma nova legislação partidária para tentar 

"legitimar" a Revolução, tentando dar ao Brasil, a nível internacional, uma fachada de que as instituições 

democráticas se mantinham inabaladas. Criaram a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) partido que 

deveria dar sustentação ao regime militar, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido que iria 

fazer oposição ao regime, com o consentimento de seus fundadores ("genitores"). Tudo o que o Executivo 

já havia determinado. A ARENA arregimentou basicamente os ex-udenistas e os ex-pessedistas, e o MDB 

reuniu os petebistas, udenistas dissidentes e elementos de outros partidos menores. Os partidos eram 

desarticulados, não tinham programa coerente e nem lideranças, e as questões nacionais não eram 

debatidas porque se fossem contra as decisões do governo correriam o risco de subversão e 

enquadramento na Lei de Segurança Nacional‖(1990, p.33-34). 
37

 Antônio Carlos Bonetti é o único prefeito do município ainda vivo que engloba o recorte temporal 

escolhido: 1960 – 1992. Por isso foi selecionado para ser entrevistado, sendo apresentados alguns trechos 

dessa entrevista, mas sem objetivo de exaltar partido ou pessoa em si. Com o Helio Parzianello pude 

sentar e conversar sobre alguns assuntos relacionados a pesquisa, mas veio a falecer em 14 de maio de 

2015, antes que pudesse ter gravado uma entrevista com o mesmo. Os demais prefeitos já são falecidos a 

bastante tempo. 
38

 Bonetti iniciou seus estudos em uma escola rural na comunidade de Linha Gamelão e concluiu no 

Educandário São José até a 4ª série. De 5ª a 8ª série frequentou o Ginásio Cenecista Manoel Ribas.  
39

 COMFRABEL: Cooperativa Mista Francisco Beltrão LTDA. 
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No ano de 82 o Sr. Paulo Machado Nascimento, na época eu tinha 25 

anos de idade, recém-casado, tudo começando, me convidou para me 

filiar ao PMDB na época eu nem tinha muita noção do que eu estava 

fazendo, era muito jovem tudo muito recente, mas enfim me filiei no 

PMDB e naquela época havia um descontentamento considerável da 

população daquela região principalmente do distrito de Nova 

Esperança com a gestão (BONETTI, 2015). 

 

A disposição em concorrer à eleição para prefeito do município em 1982 se deu 

após visita em sua residência de várias pessoas. Conforme Bonetti (2015): ―não lembro 

exatamente a data mais possivelmente lá pelo mês de maio ou junho de 82 eu fui 

visitado na minha residência por 17 pessoas, foi uma surpresa muito grande, me 

convidaram para ser um candidato a prefeito‖. Após convite e apoiado por várias 

autoridades, seu nome foi levado para a convenção e aprovado para ser candidato: 

 
Aquelas lideranças que inclusive eram tradicionais adversários se 

uniram e pediram para eu ser candidato, mas havia necessidade logo 

na sequência de que meu nome fosse aprovado numa convenção em 

Enéas Marques aonde o meu ex-professor, Professor Nereu era um 

pré-candidato e tinha mais alguns pré-candidatos mais como na época 

a influência do Dr. Deni Schartz que era um deputado, candidato a 

deputado estadual, do Elias Scalco que era candidato a deputado 

federal organizaram a convenção de maneira que o nosso grupo 

tivesse o meu nome como candidato a prefeito junto com o Nereu que 

era um ex-professor meu que já havia sido candidato numa outra 

eleição e então havia perdido essa eleição, mas enfim eu era um jovem 

de um distrito que de princípio ia somar o que era um sistema de 

sublegenda, ia ter mais de um candidato por chapa então o nosso 

grupo naquela época o partido decidiu que seria um candidato 

(BONETTI, 2015). 

 

Segundo Pegoraro (2010), no ano de 1982, o poder ficou com o grupo formado 

pelo PMDB
40

. Em sua primeira eleição para prefeito, Antônio Carlos Bonetti fez 1.616 

                                                           
40

 Segundo Abaide: ―Com a lei 6767/79, ficavam extintos ARENA e MDB e foram criados cinco outros 

partidos o PMDB (Partido Democrático Brasileiro), o PDS (Partido Democrático Sociail, como partidos 

oficiais, e outros, tais como PT, PDT, PTB. A reforma partidária, a inclusão do multipartidarismo, a 

mudança na legislação com o discurso de democratizar o regime, foi, isto sim, uma estratégia para 

dissolver a frente oposicionista que estava se aglutinando no MDB. O PDS sucedeu a todos os cargos e 

privilégios da antiga ARENA e a sociedade civil passou a viver uma crise mais intensa (1990, p. 36-37). 

Conforme a autora houve uma reivindicação da sociedade civil juntamente com algumas lideranças 

partidárias ("oposição democrática"-PT,PDT e PMDB) visando a mudança para um governo civil, e 

exercício da cidadania que possibilitassem  a participação da sociedade na vida da Nação. Defendiam a 

necessidade de eleições "diretas já" para presidência da República. Contudo, não tiveram forças 

suficientes e aliados para conquistar esta reivindicação. De acordo com Abaide: ―em 1985, já na "Nova" 

República, a legislação eleitoral sofreu nova adulteração, sendo desta vez aprovada uma emenda 

emergencial que possibilitou aos partidos participarem do pleito de 1986 e apenas a apresentação ao 

Tribunal Superior Eleitoral, da publicação do Estatuto, programa e Manifesto do partido e comprovação 

da instalação de no mínimo cinco comissões regionais (estaduais) provisórias. Com estas facilidades além 

dos cinco partidos já criados, legalizaram-se os PCs e foram criados mais 23 partidos políticos para 

concorrer nas eleições de 1986. E para as municipais de 1988, foram criados dentre outros o PSDB, 
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votos e superou Martinho Marchioro (PDS), com 1.054 votos; (Nereu Valdemar 

Stingelin - PMDB, 1.015 votos; Renato da Silva - PDS, 742; e Admundo Malys
41

 - 

PDS, 448). Segundo Bonetti (2015): ―eu fui eleito prefeito com 25 anos para um 

mandato de 6 anos, o mandato do prefeito anterior que era Atílio Chaves foi prorrogado 

de 4 pra 6 e nós fomos eleitos para 6 anos e na sequência voltou a ser mandato de 4 

anos‖. 

 Conforme Pegoraro (2010), nos dois anos seguintes, 1988 e 1992, o PFL foi 

vencido nas eleições, primeiro pelo PMDB com Bonetti e Helio Parzianello (com 3.293 

votos x Juvelino André Romano 2.938 votos) e, posteriormente, pelo PSDB, com 

Bonetti (2.418 votos x Claudir Antônio Casanova 1.913). Para resumir organizamos o 

quadro que segue: 

 
Quadro nº5: Prefeitos de Enéas Marques (partido, gestão, número de votos, data da 

eleição) 1964- 1992: 

Nome Partido Gestão Votos Eleição 

Luiz Prolo UDN 1965-1968 902 06.12.1964 

José Bonin ARENA 1969-1972 2.417 15.11.1968 

Hilário Michels MDB 1973-1976 2.191 15.11.1972 

Atílio Chaves da Silva ARENA 1977-1982 2.622 15.11.1976 

Antônio Carlos Bonetti PMDB 1983-1988 1.616 15.11.1982 

Hélio Parzianello PMDB 1989-1992 3.293 15.11.1988 

Antônio Carlos Bonetti PSDB 1993- 1996 2.418 03.10.1992 
Fonte: Pegoraro, 2010, p.84.  
 

Com relação aos vereadores na gestão 1964-1968, dos 9 vereadores eleitos um 

era do PSD, 3 do PDC e 5 da UDN. Na gestão seguinte pertenciam aos partidos MDB 

um vereador e da ARENA 8. Na gestão 1973-1976 e 1977-1982 a Arena com 5 

vereadores e o MDB com 4. De 1983-1988 o PDS contava com 4 vereadores e o PMDB 

com 5. A gestão de 1989-1992 novos partidos passaram a compor o legislativo 

Municipal. O PDT com 1 vereador, o PDS também com 1, o PFL com 2 vereadores e o 

PMDB com 5. 

Trouxemos dados sobre a emancipação do município de Enéas Marques, a 

mudança de nome e os representantes políticos nos anos de 1964-1992. No próximo 

item discorremos sobre o incêndio ocorrido na prefeitura de Enéas Marques e a 

construção de novo espaço. 

 

                                                                                                                                                                          
dissidência do PMDB (1990, p.37-38). A partir de 1985 passamos a vivenciar um período de maior 

abertura política e democrática. Os líderes que eram considerados adversários do governo tinham sido 

exilados e neste período foi permitido que retornassem ao país.  
41

 Há um erro no nome do candidato. O nome correto é Edmundo Malys. 
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1.4 Incêndio na Prefeitura Municipal de Enéas Marques: questões políticas locais 

Sobre a construção do espaço da 1ª prefeitura não foi possível encontrar 

documentos que precisem a data de construção e inauguração da mesma, pois a obra foi 

totalmente destruída em 1974, devido a um incêndio. Contudo, segundo depoimento de 

munícipes, antes de ser construída, a prefeitura funcionava em uma sala alugada. 

Segundo Galina: ―a prefeitura começou ali onde tá o Senhor Valério, tinha um hotel, aí 

foi alugado uma pecinha e uma mesinha. O Senhor Luiz Prolo que despachava ali era o 

prefeito‖ (GALINA, In: E. M, 2014b: 01:23:33). Este era o espaço utilizado até a 

construção da primeira prefeitura. Nas fotos abaixo podemos observar a construção e 

inauguração do espaço da prefeitura municipal, que foi destruída em 1974 pelo 

incêndio. 

 

Fotografia nº 9 e 10: Espaço da prefeitura - primeira construção 

 
Fonte: Arquivo pessoal Anselmo Coelho (2015). 

 

O incêndio na Prefeitura Municipal foi um acontecimento que provocou reações 

de surpresa e espanto na população. O fato ocorreu no mandato do Prefeito Hilário 

Michels, no dia 24 de novembro de 1974, aproximadamente às 4:30 horas da 

madrugada, foi destruído totalmente o espaço, desde móveis até documentos
42

. Como 

consequência deste incêndio, toda a documentação relacionada ao município e, 

consequentemente à educação, foi destruída, afetando significativamente a história do 

município. A destruição dos arquivos e registros compromete a busca de dados e 

informações, sobre as questões econômicas, legislativas, educacionais etc. Na fotografia 

a seguir podemos visualizar que não restou nada do espaço da prefeitura: 

 

 

 

                                                           
42

 Fato que ocorreu em outras prefeituras dos municípios do Sudoeste, como por exemplo, Francisco 

Beltrão no dia 06 de janeiro de 1966. 
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Fotografia nº 11: Destroços do incêndio na prefeitura de Enéas Marques - 1974 

 
Fonte: Cartório Criminal de Francisco Beltrão, 1974. 

 

Conforme cópia de certidão registrada em cartório da Comarca de Francisco 

Beltrão, no dia 10 de outubro de 2002:  

 
Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo em Cartório 

os livros de registro de Inquérito Policiais, dentre eles no nº 02: às fls 

08, sob nº 003/75, consta o ocorrido na Prefeitura Municipal de Enéas 

Marques- PR no dia 24 de novembro de 1974, por volta das 04:30 

horas, onde a mesma foi totalmente destruída. Sendo que por decisão 

deste Juízo datada de 07.06.78 foi determinado o arquivamento dos 

referidos autos, tendo em vista não haver elemento para Instruir uma 

Ação Penal (FRANCISCO BELTRÃO, Certidão, 2002).  

 

Um dos munícipes, diante de tal fato, elaborou uma paródia visando expressar 

seu sentimento perante tal acontecimento, como podemos observar no documento 

abaixo: 
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Fotografia nº 12: O Incêndio da Prefeitura de Enéas Marques 

 
Fonte: Arquivo pessoal Anselmo Coelho (2015). 
 

Por meio dos versos podemos perceber que tal fato teve uma conotação política. 

Quando se pergunta aos munícipes sobre tal acontecimento, a maioria prefere não falar 

sobre o assunto ou afirma desconhecer as razões do mesmo, talvez para não se 

comprometerem com suas afirmações. A partir do depoimento oral de um munícipe 

podemos ter mais alguns detalhes sobre o ocorrido. 

 
Eu morava ali na Avenida essa aqui de baixo e eu de madrugada 

escutei um estouro e eu fui abrir a janela da casa e olhei para 

prefeitura só via clarão, era fogo já; explodiu e queimou. Largaram 

uma bomba ali e explodiram e no outro dia, nós fomos de manhã para 

olhar os estragos só cinza ali e fomos procurar achamos um casco de 

uma bomba que explodiu ela virou uma leque com 4 partes abriu duas 

pra cá e duas pra lá, era uma bomba de fabricação de exército, uma 

granada que explodiu. E depois ficou aquela confusão e o Hilário 

estava no primeiro ano que ele era prefeito (MAFRA, 2015). 

 

Diante de tais apontamentos podemos deduzir que o incêndio foi criminoso, 

premeditado. Pouco se fala sobre o ocorrido, mas todos sofrem na pele as suas 
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conseqüências, porque quando precisam de documentos para comprovar residência em 

Enéas Marques até o ano de 1974, visando conseguir a aposentadoria, as pessoas 

precisam ―gastar a sola do sapato‖ recorrendo às secretarias das escolas ou aos antigos 

professores para fornecerem-lhes uma declaração para comprovar tais informações. Tal 

fato foi presenciado por mim no período que estava coletando documentos para essa 

pesquisa.  

Este fato destruiu documentos, destruiu a memória e um período da história do 

município, que hoje se tenta resgatar por meio de depoimentos orais. Mas me pergunto 

se os envolvidos nesse episódio chegaram a um questionamento, que tal fato traria 

consequências para suas vidas, dos seus parentes ou pessoas próximas? Certamente que 

não. Talvez um fato impensado, um conflito de um período histórico que ainda hoje e 

futuramente deixará marcas pela destruição dos documentos. 

Ainda sobre o incêndio na Prefeitura, segundo Mafra (2015) em conversa com o 

prefeito Hilário Michels na época: ―Ele disse para mim ‗Tu vai fazer a prefeitura de 

novo agora‘. Duas ou três semanas depois nós fomos, em Santa Lúcia, comprar madeira 

e ele mandou aplainar a madeira e começamos a construir‖. A nova construção, depois 

de pronta, ficou muito semelhante à antiga que foi destruída pelo incêndio. Como 

vemos na foto abaixo:  

 
Fotografia nº 13: Segunda construção da prefeitura - 1975

43
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

A inauguração da nova prefeitura foi um dia de festa e alegria para o povo que 

se deslocou para ver a nova sede, que foi construída de madeira, muito parecida com a 

anterior. Crianças, jovens, idosos se deslocaram para a inauguração
44

.  

                                                           
43

 Sobre a segunda construção da prefeitura apenas encontrou-se as fotos, mas sem data que indicasse o 

período de construção e inauguração, mas deduz-se que ocorreu em 1975. 
44

 Além deste dia festivo, em 1975, foram aprovados pela Câmara de vereadores e sancionado pelo 

prefeito municipal Hilário Michels, os feriados municipais, dias de descanso e de comemorações 

religiosas. Pela Lei nº 023 de 31/10/75 ficaram estabelecidos os dias feriados municipais: ―Art. 1º Ficam 
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1.5 Avanços na infraestrutura mínima para o desenvolvimento do município de 

Enéas Marques 

Com o passar do tempo e o trabalho da municipalidade, foram construídos os 

espaços públicos, tais como prefeitura, praça, hospital etc. O primeiro hospital de Enéas 

Marques era chamado de ―Hospital do Dr. Ângelo‖, como confirmam alguns depoentes. 

Segundo Bonetti (2016) ―o pai tinha duas casas, uma era um hospital, o primeiro 

hospital de Enéas Marques era o Hospital do Dr. Ângelo que mais tarde queimou‖. E 

ainda conforme Koerich: ―o Doutor Quid
45

 Beltrão comprou o terreno do Carlos Bonetti 

para fazer o hospital, daí veio o doutor Ângelo trabalhar aqui. Daí cabe de tempo pegou 

fogo, por que embaixo era um depósito de barril de pinga e madeira que vinha de fora‖ 

(KOERICH, In: LASTE, 2000, p. 96). Somente mais tarde foram construídos outros 

hospitais. Em 06 de julho de 1978, o Poder Executivo Municipal fez uma doação ao 

governo do Estado do Paraná, de um terreno do patrimônio municipal destinado à 

construção de um prédio para a Unidade Sanitária.  

 
Lei nº 11/78: Art. 1º Fica o Executivo Municipal de Enéas Marques, 

autorizado a ceder por DOAÇÃO ao governo do Estado do Paraná, as 

áreas de terra medindo 717,50 (setecentos e dezessete 

metros/quadrados e cinquenta centímetros quadrados) constante de 

lote urbano nº 12 e 5x39,50 de lote nº 13 da quadra nº 30 da planta 

geral desta cidade, situado à avenida Presidente Dutra esquina com a 

rua Francisco Campos, para a construção e instalação de um prédio 

para a Unidade Sanitária de Enéas Marques, por intermédio da 

Secretaria do Estado da Saúde e do Bem Estar Social. § Único – A 

habilitação do beneficiário se dará após a expedição do competente 

título de propriedade, cumprido todas as exigências legais (E.M, Lei 

nº 11, 1978, Art. 1º). 

 

Devido às condições da época e falta de energia, poucos possuíam rádio ou 

televisão e o que era novidade era motivo de reunião da vizinhança para ouvir as 

notícias ou assistir aos jogos. Sobre isso observa Martins (2015): ―uma vez na época dos 

jogos não sei quem que conseguiu uma televisão daí foi instalado lá no Colégio e todo 

mundo foi assistir os jogos na sala do Colégio, eram os jogos da copa‖. Em 1977 

                                                                                                                                                                          
estabelecidos os Feriados Municipais neste Município de Enéas Marques, que passam a vigorar nas 

seguintes datas: 1º - 14 de dezembro – Dia do Município; 2º - 19 de março – dia de ―São José‖ – Patrono 

do Município; 3º - Sexta-feira Santa – paixão – data móvel; 4º - Corpus Cristi - - - - - data móvel‖ (E.M, 

Lei nº 023, 1975). Esses fatos que atualmente permanecem em vigor foi acrescido como feriado o dia 25 

de junho, dia do agricultor no ano de 1984, na gestão do prefeito Antônio Carlos Bonetti, por meio da Lei 

nº 13 de 25 de junho daquele ano.  
45

 Doutor Quit e não Quid. Novamente o erro na grafia.  
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encontramos uma Lei Municipal nº 75, de 24 de agosto, que autorizou o poder 

executivo municipal a adquirir um RETRANSMISSOR de TV. 

 
ATILIO CHAVES DA SILVA, Prefeito Municipal de Enéas Marques, 

estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a 

Câmara Municipal de Enéas Marques aprovou, e eu Prefeito 

Municipal e sanciona a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o poder executivo 

municipal autorizado a adquirir um RETRANSMISSOR de TV-VHE 

Avontel Modelo RTV-400, potência de saída no pico de sincronismo 

100 watts e ampliação da torre receptora de televisão e efetuar, a 

instalação no terreno destinado a televisão em Enéas Marques- Paraná 

(E.M, Lei nº 75, 1977). 

 

Algumas ruas em 1963 possuíam nome conforme mapa do Sr. Jones Coelho, 

citado anteriormente. Mas com o crescimento da localidade e o número de ruas, passou-

se a usar uma denominação alfabética para denominá-las: Rua A, B e assim por diante. 

Em 1978, pela Lei nº 05, de 17 de março de 1978, foi alterado a denominação de ruas e 

logradouros como podemos visualizar na fotografia nº14.  

Fotografia nº 14: Lei nº 05/78 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2016). 
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A maioria das ruas evoca nomes de políticos da época: Getúlio Vargas, Castelo 

Branco, Marechal Deodoro etc; de alguns moradores que foram pioneiros no município: 

José Penso, Joaquim Bonetti, Antonio Wessler; ou escritores: Erico Verríssimo e 

Machado de Assis
46

.  

Com relação a segurança pública, havia delegados ou subdelegados nos distritos, 

indicados por autoridades políticas. Segundo Martins (1986): ―as Delegacias de Polícia 

eram exercidas por civis leigos, indicados por políticos da situação‖ e ainda ―os distritos 

administrativos contavam, às vezes, com subdelegados, indicados também segundo 

critérios políticos‖ (MARTINS, 1986, p. 76). No município de Enéas Marques, 

inicialmente havia subdelegados, como João Avelino Mafra, Antônio João Bonin etc. 

 
Assim constituídas, não dispondo de estrutura organizacional 

eficiente, as subdelegacias de polícia recorriam a pessoas radicas nas 

respectivas áreas, às quais delegavam atribuições, por direito restritas 

a meros procedimentos formais e burocráticos, mas que assumiam, de 

fato, caráter amplo e genérico, envolvendo poder decisório 

discricionário, quase sempre justo e direcionado na solução equânime 

dos problemas peculiares às regiões em fase de desenvolvimento 

desordenado e carentes de assistência e de amparo governamentais 

(MARTINS, 1986, p. 76-77). 

 

As questões que envolviam segurança ou registros de ocorrência estavam 

vinculadas a Francisco Beltrão, pois a delegacia de Enéas Marques só foi construída em 

1980. Mafra (2015), que foi delegado durante vários anos, aponta como era o espaço de 

trabalho: ―naqueles primeiros tempos quando eu assumi a delegacia não tinha delegacia, 

era uma sala particular de uma casa, não tinha cadeia, não tinha escrivão era só o 

delegado que fazia tudo. E daí um Policial depois começou dois e despois construíram a 

delegacia‖. Pela Lei nº 07, de 16 de junho de 1980 o Executivo Municipal firmou 

convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública visando fornecimento de 

equipamentos para a Delegacia de Polícia e cadeia pública de Enéas Marques, bem 

como para a sua manutenção e conservação. 

 
Art. 1º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública 

objetivando fornecimento de equipamentos, manutenção, para as 

instalações policiais civis locais. Art. 2º O ajuste a que se refere este 

artigo, definirá as obrigações recíprocas, disciplinando o fornecimento 

                                                           
46

 Oito anos mais tarde alguns nomes de ruas foram alterados. Pela Lei nº 18, de 19 de novembro de 1986, 

a Rua Rui Barbosa passou a ser chamada de Rua Maria Piva Michels. Pela Lei nº 06, de junho de 1986, 

Avenida Princesa Isabel passou a chamar-se Avenida Diunisio Oening. 
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dos equipamentos pelo FUNRESPOL
47

 e dotações orçamentárias 

próprias a que se subordinará a SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA e as modalidades de conservação e 

manutenção dos equipamentos e imóveis, locados ou não, que 

constituirão encargos de responsabilidade do Município por forma 

direta ou indireta (através de contratos com empresas especializadas). 

Art. 3º Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir no 

presente exercício financeiro, um crédito adicional especial de cr$ 

50.000, 00 (cinquenta mil cruzeiros), para atender despesas oriundas 

do presente ajuste, cuja classificação da despesa será feita no Decreto 

que abrir o referido crédito. Art. 5º As despesas decorrentes da 

execução do convênio a que se refere a presente Lei, ocorrerão nos 

exercícios futuros, pelas dotações que forem consignadas em Lei 

Orçamentária (E. M, Lei nº 07, 1980, Art. 1º, 2º, 3º e 5º). 
 

Por esta lei ficou estabelecido que o município fosse o responsável pela 

conservação e manutenção dos equipamentos e imóveis, através de contratos com 

empresas especializadas. Mesmo após a criação da delegacia, por ser município 

pequeno, a maioria das questões permaneceram atreladas a Francisco Beltrão, 

mantendo-se em Enéas Marques uma subdelegacia de polícia.  

No ano de 1982 foi construída a Praça Jaracatiá localizada em frente à Igreja 

Matriz, nome indicado provavelmente para recordar a quantidade de plantas de Jaracatiá 

que havia nesse espaço. Pela Lei Municipal nº 08, de 20 de junho de 1983 o Poder 

Executivo firmou convênio com a TELEPAR- Telecomunicações do Paraná S/A, para 

instalação e manutenção de mono canais para terminais telefônicos em localidades do 

interior do município de Enéas Marques. Em 03 de dezembro de 1985, segundo Lei 

Municipal nº 19/85, o Poder Executivo Municipal afirmou Convênio com a Fundação 

de Saúde Caetano Munhoz da Rocha, órgão da Secretaria de Estado da Saúde e Bem 

Estar Social, para construção de 02 (dois) minipostos de saúde nas localidades de Barra 

Bonita, Km 45 e ampliação do Centro de Saúde. 

Em 27 de maio de 1987, pela Lei nº 04/87 ocorreu a criação da Estação 

Rodoviária Municipal, que objetivava a ―centralização das linhas municipais - exceto as 

exclusivamente urbanas - de Transporte Coletivo Rodoviário, e as Interestaduais que 

têm esta cidade como ponto de partida, chegada ou escala intermediária‖ (E. M, Lei nº 

04, 1987, Art. 1º), cabendo à Prefeitura Municipal a administração e concessão ou 

permissão de uso a empresa privada, conforme os interesses da Administração. 

Contudo, as linhas de transporte coletivo que passam no município foram e ainda são 

bastante reduzidas.  

                                                           
47

 FUNRESPOL: Fundo Especial de Reequipamento Policial, criado pela Lei nº 3.464 de 17 de maio de 

1976, com a finalidade de prover recursos para o reequipamento material das Polícias Civil e Militar.  
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Foram construídos também o terceiro e quarto prédio para funcionamento da 

Prefeitura Municipal. O Terceiro espaço está localizado atualmente ao lado da Câmara 

de vereadores, tal prédio é sede da APMI e Emater
48

. A quarta construção foi na gestão 

de Antônio Carlos Bonetti em 24 de junho de 1995. 

 
Fotografia nº 15 e 16: terceira e quarta construção da Prefeitura 

    
Fonte: Prefeitura Mun. de Enéas Marques (2015).            Fonte: Pegoraro, 2010, p.97. 

 

No espaço próximo à Igreja, território pertencente à Paróquia São José, 

encontramos um monumento que foi construído para lembrar-se da construção do 

asfalto, Rodovias PR 147, ligando Enéas Marques à PR 180. 

 
Fotografia nº17: monumento de pedra-1979

49
 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

                                                           
48

 APMI: Associação de Pais e Mestres; EMATER: Empresa Paranaense de Assistência Técnico e 

Extensão Rural. 
49

 Na placa encontramos algumas palavras do então governador Ney Braga: ―A batalha do 

desenvolvimento Nacional será ganha aqui nos Campos do Paraná‖. E numa placa menor a indicação da 

firma construtora ―este trecho foi construído pela firma: SUTEPA LTDA‖, datado de dezembro de 1979. 
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Não pretendemos aqui trazer dados sobre todas as construções públicas do 

município. Trouxemos dados de algumas porque foram apenas destas que encontramos 

algum registro documental ou monumento que faz menção a elas, contendo datas e 

nomes de autoridades da época que cooperaram para tal empreendimento. A partir de 

agora passamos a apresentar alguns dados sobre as questões religiosas, principalmente, 

referente à católica, muito enraizada, nesta localidade. 

 

 

1.6 Aspectos religiosos: igrejas, padres e congregação religiosa
50

 

Segundo Laste (2000), os imigrantes trouxeram consigo a crença católica e aqui 

a expressaram a partir de celebrações e orações do terço em comunidade. Depois da 

construção de suas casas, entendiam que era imprescindível construir uma capela e 

escolas. A autora afirmou: 

 

Os imigrantes, sendo em sua quase totalidade de origem italiana e 

alemã, trouxeram consigo a crença religiosa, o catolicismo
51

. Do 

ponto de vista sociológico, a igreja católica teve grande papel na 

aglutinação dos colonos, principalmente através da grande quantidade 

de pequenas capelas e ao lado destas, uma escola e um pequeno 

comércio, com isto permitindo a um grande relacionamento social e 

ajuda mútua entre as pessoas, visto que a população agrícola baseava-

se na propriedade familiar e no minifúndio, pois o interesse da 

CANGO era povoar a Região do Sudoeste (LASTE, 2000, p. 62). 

 

A Paróquia de Enéas foi desde o início dedicada a São José. Segundo afirmações 

de pessoas envolvidas na comunidade de Enéas Marques, foi denominada São José 

porque receberam a doação de uma imagem do santo por Florindo Penso. Segundo 

Henz (In: E. M, 2014b: 32:58), a primeira Missa celebrada na localidade foi onde hoje é 

                                                           
50

 No município de Enéas Marques duas Congregações Religiosas atuaram: as Irmãs Escolares de Nossa 

Senhora que coordenavam o Educandário São Jose. A história dessa Congregação será apresentada junto 

com o relato da história do Educandário São José. A segunda: Pequenas Irmãs da Sagrada Família que 

será detalhada neste item, que atuam na Paróquia e exercem bastante influência na comunidade.  
51

 A partir da citação de Laste percebe-se a predominância da religião católica entre os imigrantes que se 

estabeleceram no Município de Enéas Marques. Entretanto, outras crenças também podiam ser 

encontradas, mas isso não foi aprofundado nas entrevistas e documentos pesquisados, pela questão do 

tempo e escassez de fontes. Além da crença católica havia outras presentes, mas é difícil identificar 

quantas e quais seus nomes. Uma das mais tradicionais, além da Católica, é a Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, que no ano de 1985 recebeu da prefeitura municipal a doação de lote para 

construção da sua igreja. Conforme estabelecido pela lei nº 13 de 02 de outubro de 1985: ―Art. 1º Fica o 

Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a aquisição de um lote urbano na cidade de Enéas 

Marques, mediante licitação – Edital Tomada de Preços, no valor máximo de Cr$ 6.000.000 (seis milhões 

de cruzeiros) e com dimensão de até 800 m2 (oitocentos metros quadrados). Art. 2º Fica, ainda, o Poder 

executivo Municipal autorizado a proceder a doação do lote urbano, referido no artigo anterior, à Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus para a construção de um templo, dentro de um prazo máximo de dois 

anos, a partir da publicação da presente lei, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio municipal‖ 

(E.M, Lei nº 13, 1985, Art. 1º e 2º). 
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a residência do Sr. José Elias Henz, onde se pretendia construir a Igreja e hoje 

pertencente à Linha Mata Fome. Posteriormente se propôs que a sede da igreja fosse 

onde hoje é o Clube de Campos. Conforme Koerich: ―comecemo pra fazer a sede de 

Enéas Marques aqui perto do clube de campo, tinha um cemitério então ali era para ser 

a igreja, comecemos a roçar depois o Florindo veio para cá daí ele quis abrir comércio 

aí puxo tudo‖ (KOERICH, In: LASTE, 2000, p. 92). O depoente ainda afirma: 

 
Começamos a roçar o mato pra fazer a igreja, roça os taquaruçu e 

arrancar os troncos para construir a igreja. Arrancar toco de pinheiro, 

tinha que fazer buraco de dois metro de fundura, bem largo, ir 

cortando as raiz, porque não tinha maquina tinha que fazer no braço 

(KOERICH, In LASTE, 2000, p. 93). 

 

Conforme Bruch: ―tinha que fazer a terra planage a muque, arrancar tronco de 

árvore na picareta, um tronco de um angico levemo 15 dias para arrancar‖ (In: LASTE, 

2000, p. 100). Segundo Wessling: ―tinha uma igrejinha despois, desmancharam e 

construíram outra e quando tava armada veio aquela tormenta e fuá, e derrubou tudo, a 

igreja também e tiveram que fazer tudo de novo‖ (In: LASTE, 2000, p.101). E ainda, 

conforme Silva: ―quando chegamos aqui não tinha nada, a igreja era um rodeiado. Não 

tinha banco, não tinha nada dentro, tinha que ficar de cócoras‖ (In: LASTE, 2000, p. 

103).  

Conforme Koerich e Bruch: ―a primeira igreja era um rancho do Florindo onde 

ele criava porco, era ali que se rezava, mas com o tempo criou pulga e bicho de pé, 

então não dava mais para rezar ali, então foi feito de madeira serrada, e depois foi feito 

outra e agora é a terceira igreja com essa ali‖ (In: LASTE, 2000, p. 94; 100). 

Segundo Cattâneo (2016): ―aqui desde o tempo do Jaracatiá, o padroeiro era São 

José sempre foi São José, então naquela época a festa era no dia 19 de março, 

independente do dia da semana que caía‖. Era realizada uma festa no ano, apenas e 

justamente no dia dedicado a São José.  

 
Eu me lembro que dava umas festas boa, luz ainda não existia as 

bebidas tinha que beber quente, a turma traziam e faziam buraco no 

chão, na terra e enterravam ali dentro os gradeado de bebida para ela 

se conservar mais fria os churrasco era assado em espeto de pau, era 

cortado varinhas e espetado e assado no chão. Era feito uma vala no 

chão e ali dentro colocava a lenha acendia o fogo, quando restava a 

brasa espetava a carne enchia aquilo ali tudo (CATTÂNEO, 2016).  

 

Embora não houvesse as facilidades que temos hoje, o povo encontrava uma 

forma para organizar as festas e também vivenciar momentos de descontração e lazer, e 
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isso, na maioria das vezes, era feito junto à comunidade. Aos domingos se reuniam na 

Igreja para o terço caso não houvesse padre para celebrar a missa. 

 
O padre vinha uma, duas ou três vezes por ano, isso não me recordo 

bem, mas o padre vinha de Francisco a cavalo para rezar a missa aqui. 

Senão era rezado o terço todo domingo, participava muita gente 

porque as famílias naquela época eram muito grandes. Desde o mais 

velho até o mais novo que pudesse caminhar ia para igreja 

(CATTÂNEO, 2016). 
 

A Paróquia São José
52

 foi criada num contexto pós Vaticano Segundo
53

. Até ser 

implantada a paróquia, o atendimento era realizado por diversos padres vindos de 

Francisco Beltrão.  

Segundo Cattâneo (2016): a ―primeira igrejinha, quando nós chegamos aqui na 

metade do ano 52 a igrejinha já estava construída. Era uma igrejinha totalmente de 

madeira, assoalho era tábua de madeira bruta, toda rodeada de madeira‖. O espaço da 

Igreja também era utilizado como espaço escolar, visto que na época havia poucas 

construções e não havia escolas construídas. Assim atestam as palavras de Cattâneo 

(2016) que, além de frequentar esta igreja, iniciou sua trajetória escolar. ―Também 

servia para escola eu mesmo comecei na escola ali no ano de 53, ali eu aprendi as 

primeiras letras dentro daquela igreja e a minha primeira comunhão também‖. A partir 

de 1954 foi construída uma sala para ser o espaço escolar, não sendo mais necessário o 

espaço da igreja. 

 
Aí tinha que fazer o cemitério, que era lá onde morou o Antoninho 

Blasius. Daí começou a crescer a cidade então tivemos que ir roçar 

outro mato fora da cidade, lá onde ainda é hoje, só que no lado 

debaixo da estrada aí começou a confusão, tinha que ser pra cima da 

estrada porque no lado de baixo não prestava. Aí o primeiro seputado 

lá foi o tal de João Boneti que enterraram de tarde e ficou até meia 

noite, daí a família tiraram ele de lá e mudaram lá pra cima 

(KOERICH, In: LASTE, 2000, p. 93). 

 

                                                           
52

 Os dados referentes à organização da paróquia, datas e nomes de padres que passaram foram coletados 

a partir de dados de fotos e informações pautadas em lembranças dos paroquianos. Contudo, não constam 

nas entrevistas gravadas, mas dados anotados em caderno nos dias que realizei a visita aos diferentes 

depoentes. 
53

 O Concílio Vaticano II, XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, foi convocado no dia 25 de 

Dezembro de 1961,  pelo Papa João XXIII.Teve início no dia 11 de outubro de 1962. O Concílio, foi 

realizado em 4 sessões, e só terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado de Paulo VI. O 

objetivo deste Concílio foi
 
discutir a ação da Igreja nos tempos atuais, promover a renovação dos 

costumes do povo cristão, e adaptar a disciplina eclesiástica às condições do mundo moderno, ou seja, a 

atualização e abertura da Igreja. A expressão ―pós Vaticano II‖, é indicada para indicar as mudanças na 

organização da Igreja Católica após a realização deste Concílio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XXIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_VI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina
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Em 1962 o padre Jose Bosmas dava assistência em Enéas Marques. Quando 

ainda Enéas Marques era denominada ―Jaracatiá‖, trabalharam os padres Valério 

Spanhove e Roberto Verleysen, que também contavam com a colaboração das Irmãs 

Escolares. Em 1967, o município foi atendido pelo padre José Pedro Laureys.  

No ano de 1970 foi inaugurada a casa paroquial e, em 20 de dezembro do 

mesmo ano, foi erigida e constituída a Paróquia de Enéas Marques, desmembrada da 

Paróquia Nossa Senhora da Glória de Francisco Beltrão e confiada a São José, esposo 

da virgem Maria. Na mesma data tomou posse o padre Afonso de Nijis. Ajudaram 

também neste tempo padre Valério, padre Rene, padre Harry e outros. Na figura a 

seguir podemos visualizar como foi este dia festivo.   

 
Fotografia nº18: Instalação da Paróquia de Enéas Marques em 1970 – Bispo Dom 

Agostinho José Sartori 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

A partir de depoimento oral de pessoas envolvidas na questão religiosa foi 

possível perceber que a construção da Igreja contou com a participação da comunidade: 

 
O meu pai e minha mãe ajudaram na construção da primeira igreja 

junto com alguns outros moradores que já estavam aqui, mas um dos 

primeiros que foram lascar as madeiras, tirar as tabuinhas, serrar as 

tábuas para primeira igrejinha o meu pai estava participando junto, 

depois foram vindo outros padres inclusive na época já participava 

mesmo levando os padres nas comunidades, estava com uma rural 

inclusive motorizada, então quando chovia muito se as estradas não 

davam condições de trafegar a gente pegava ele aqui na paróquia e 

levava na comunidade de charrete, o cavalo puxando a charrete e eu o 

Padre Afonso e a Irmã Álix para fazer visita nas comunidades 

(MENDES, 2016). 
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Em 09 de fevereiro de 1975, assumiu a Paróquia os Padres Alberto Allodi e 

Domingos Costella, pertencentes à Congregação dos Missionários Xaverianos. Em 

1976, estes atuaram decisivamente junto as autoridades para a implantação do ensino de 

Segundo Grau (hoje Ensino Médio – Curso de Técnico em contabilidade e Magistério) 

em Enéas Marques
54

. A partir de um questionário
55

 enviado ao Padre Alberto Costella, 

foi possível coletar algumas informações sobre a chegada dos padres aqui no município: 

 

Cheguei ao Município de Enéas Marques em fevereiro de 1975 com 

meu colega Pe Alberto Allodi: éramos jovens e cheios de entusiasmo). 

Antes de nós trabalharam os padres Belgas do Sagrado Coração, que 

inclusive criaram em Francisco Beltrão a Assesoar
56

, para formação 

dos leigos. Já tinha paróquia: tinha plano para construir a nova Igreja 

(a de madeira tinha sido desmanchada): a nova foi inaugurada em 

1977 (ou 1978: conferir); eram 24 comunidades do interior, que 

visitávamos todo mês (COSTELLA, 2016). 

 

Segundo Costella (2016): ―eram os tempos do Vaticano II: abertura para o 

mundo moderno, tempo de diálogo e de ecumenismo; teologia da libertação, opção 

preferencial pelos pobres, CEBs‖. Devido a essas prerrogativas do período, os padres 

Alberto e Domingos organizaram um planejamento de atividades para desenvolver nas 

comunidades:  

 
Por isso elaboramos um projeto libertador: modificamos as visitas às 

comunidades: de manhã só jovens e meninos: palestra e depois a 

celebração; à tarde reunião com os casais, para poder falar do 

relacionamento conjugal, planejamento familiar; tirar da cabeça das 

pessoas tantos tabus; Cristo veio libertar o homem e a mulher de todo 

tipo de opressão; era ainda tempo da ditadura militar: por isso, com 

prudência, mas a gente fazia um trabalho libertador (COSTELLA, 

2016). 

 

Em 21 de dezembro de 1975 foi lançada a pedra fundamental da nova matriz, 

com a presença de Dom Agostinho José Sartori. Construída com recursos da 

comunidade, dispêndio de valores arrecadados nas promoções e mão-de-obra dos 

paroquianos. 
                                                           
54

 Não apresentaremos aqui dados sobre a implantação do ensino de Segundo Grau e a contribuição dos 

padres nesse processo. Tais informações serão detalhadas no segundo capítulo.  
55

 Não realizei entrevista gravada com o Padre Alberto Costella, pois atualmente ele reside em Curitiba e 

consegui contato com ele somente no mês de abril de 2016. Pela questão de tempo não foi possível 

deslocar-me para realizar a entrevista. No entanto, enviei a ele via e-mail um questionário que foi 

prontamente respondido pelo mesmo. 
56

 ASSESSOAR: Associação de Estudos, Orientação e assistência Rural, criada em 1966. Segundo Duarte 

a ASSESSOAR ―surge como organização laica, mas devido á sua origem e contexto, adota como 

orientação a Doutrina Social da Igreja, com suas ações iniciais tipicamente pastorais, suplementando os 

trabalhos da igreja católica‖ (2003, p.11). 
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Fotografia nº 19: Construção da nova Igreja – 1976/1977 

 
Fonte: Paróquia São José (2015).  

 

Segundo Costella (2016): ―quando nós saímos de Enéas Marques (janeiro de 

1978), já tínhamos construído com o nosso povo a Igreja Nova‖. 

 
Fotografia nº 20: Placa de Inauguração da Nova Igreja 

 
Fonte: Acervo pessoal Anselmo Coelho (2015). 

 

A paróquia contou com o serviço de Frei Cleto Barbiero, Afonso Govaski, 

Agostinho Bona, Frei Augostinho Kunhen, Dionisio Galvan e outros. Em 18 de 

fevereiro de 1990 tomou posse Frei Miguel Rodakoski. No dia 31 de janeiro de 1993, os 

franciscanos entregaram a paróquia para os cuidados da Diocese e tomou posse o padre 

Flavio Volpato
57

. 

                                                           
57

 Embora o distrito de Nova Esperança do Sudoeste tenha sido desmembrado e emancipado de Enéas 

Marques em 1992, religiosamente permaneceu vinculada a Paróquia São José até o ano de 2013. 
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1.6.1 Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família  

No município de Enéas Marques atuaram duas Congregações Religiosas: 

Pequenas Irmãs da Sagrada Família que será detalhada neste ítem e a Congregação das 

Irmãs escolares de Nossa Senhora, que será apresentada no capítulo II.  

Em 1978 chegava ao município de Enéas Marques três Irmãs da Congregação 

das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, congregação fundada em 06 de novembro de 

1892, em Casteletto di Brenzone, Verona – Itália, pelo pároco José Nascimbeni (1851-

1922) e Beata Maria Domenica Mantovani (1862-1934). José Nascimbeni fundou a 

congregação porque queria Irmãs para ajudá-lo a ―salvar almas‖
58

, ajudá-lo na 

catequese, com os doentes, idosos etc. Possui inspiração na Sagrada Família de Nazaré e 

também no estilo de vida de São Francisco de Assis. 

Atualmente esta Congregação está presente em vários países: Itália, Suíça, 

Albânia, Angola, Togo, Brasil, Argentina, Paraguay e Uruguay. No Brasil, a maioria 

das casas está localizada no Estado do Paraná (Palmas, Enéas Marques, Santa Izabel do 

Oeste, Cascavel e Tibagi). Estão presentes ainda no Estado do Mato Grosso do Sul 

(Itaquiraí e Bataguassu) e ainda no Estado do Pará (em Marituba). 

No Brasil, a primeira casa foi aberta na cidade de Santa Izabel do Oeste em 19 

de abril de 1978. Em Enéas Marques, a fundação ocorreu em 09 de agosto de 1978. 

Algumas Irmãs migraram para o Brasil e demais países tendo em vista a evangelização, 

pois a congregação tem como compromisso e lema ―A caridade de Cristo nos impele‖
59

, 

bem como a esperança de novas vocações. Enéas Marques foi um celeiro de jovens que 

ingressaram e se tornaram religiosas. Todavia, atualmente várias delas não fazem mais 

parte da congregação.  

 
 Fotografia nº 21: Juvenato Sagrada Família em Enéas Marques 

                                                           
58

 Constituições e Regra das Pequenas Irmãs da Sagrada Família (VERONA, 2014, Artigo 58, p. 57). 
59

Desenvolvem a missão inspiradas pelo lema bíblico de 2 Cor 5,14. 
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Fonte: Acervo das pequenas Irmãs da Sagrada Família (2015). 

 

A casa onde as Irmãs residem em Enéas Marques foi criada com o objetivo de 

acolher jovens que desejassem estudar e mais tarde ingressarem na Congregação. 

Devido à diminuição das vocações há vários anos, a casa foi fechada enquanto casa de 

formação, permanecendo apenas como residência das religiosas. Tem como programa 

de vida: rezar, trabalhar e sofrer
60

. Portanto, as irmãs têm vida contemplativa 

(meditação e oração) e ativa (missão). 

No Brasil, desenvolvem as atividades na Pastoral Paroquial: catequese, liturgia, 

Infância Missionária, Coroinhas, pastoral familiar, pastoral vocacional, encontros de 

jovens e adolescentes, curso de batismo e noivos. Na educação mantém: Centros de 

Educação Infantil e contraturno escolar, Escola de Integração Social e lar para meninas 

em contraturno escolar, Assistência Social em hospital, assistência espiritual aos 

enfermos e centro dermatológico para detecção de hanseníase. Realizam trabalho 

educativo no Estado do Paraná, em Palmas, Cascavel e Tibagi, e no Estado do Mato 

Grosso do Sul em Itaquiraí e Bataguassu. 

Apresentamos alguns dados sobre aspectos religiosos devido a forte influência 

católica que sempre houve nessa localidade e ainda permanece. Embora tenham 

surgidos outras denominações religiosas, certamente, a católica foi a mais antiga e 

esteve sempre envolvida direta e indiretamente na educação e na vida do povo 

eneasmarquense.   
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 Constituições e Regra das Pequenas Irmãs da Sagrada Família (VERONA, 2014, Artigo 38, p 45). 
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1.7 Desmembramento e Emancipação de Nova Esperança do Sudoeste 

Pela Lei nº 8.460, de 14 de janeiro de 1987 foi alterado o nome do Distrito de 

Nova Esperança, localizado no Município de Enéas Marques-PR, para ―Nova Esperança 

do Sudoeste‖.  

 
O sonho de criação do município era pelo menos tão antigo quanto o 

de Enéas Marques (que se emancipou em 1964), mas aconteceu 

somente em 1991, num projeto do deputado João Batista de Arruda 

sancionado pelo governador Roberto Requião. O plebiscito 

inicialmente marcado para 10 de novembro de 1991, acabou 

acontecendo dia 15 de dezembro do mesmo ano. Foi um dia de chuva, 

mesmo assim a população compareceu. De um total de 2.038 eleitores 

habilitados, 1.915 votaram (94%) (PEGORARO, 2010, p. 156). 

 

Segundo Pegoraro o ―sim‖ obteve 1.473 votos (77%) e o ―não‖, 421 (22%), com 

mais 13 nulos e 8 brancos. O índice maior de ―não‖ ocorreu nas quatro comunidades 

desmembradas de Salto do Lontra, onde a votação ficou em 146 ―sim‖ e 142 ―não‖ 

(2010, p. 158).  

Algumas pessoas não concordavam com o desmembramento pela questão da 

organização que o novo município demandaria. Conforme Abreu (2016): ―eu era contra 

a emancipação de Nova Esperança porque eu considerava na época, que se abria um 

novo município onde que tinha que ter uma nova estrutura mudando do nada, 

começando novamente com novos prefeitos, câmara de vereadores‖. Acredito, que 

assim como ele, outros habitantes dessa região traziam consigo essa preocupação. 

Contudo, com o passar do tempo essa discordância foi superada. Segundo Abreu 

(2016), na região dos quilômetros
61

 a votação acerca do desmembramento foi a favor do 

―não‖, devido a ser localidade em que ele era professor e ao trabalho realizado. 

 Pela Lei nº 9.915, de 19 de março de 1992, publicado no Diário Oficial n
o
. 

3727 de 23 de Março de 1992, foi criado o município de ―Nova Esperança do 

Sudoeste‖, conforme o resultado de consulta plebiscitária, desmembrando dos 

municípios Enéas Marques e Salto do Lontra. 

 

Art. 1º. Em conformidade com o resultado da consulta plebiscitária 

realizada a 15 de dezembro de 1991, fica criado o município de Nova 

Esperança do Sudoeste, com território desmembrado dos municípios 

de Enéas Marques e Salto do Lontra, integrado pela área total do 

distrito de Nova Esperança do Sudoeste e de parte da área do distrito 

de Gavião, com os seguintes limites: "Inicia-se na foz do rio Mambuca 

com o rio Jaracatiá, sobe pelo rio Jaracatiá até a foz do arroio Gamela, 
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 Por região dos quilômetros estamos indicando as localidades: Km 29, km 30, Km 32, Km 45. 
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subindo por este até a sua nascente situada no lote rural nº 41, da gleba 

22-FB, seguindo por linha seca acompanhando a cordilheira, até 

encontrar a estrada que liga cabeceira do rio Lontra com o Km 32, 

subindo pela estrada que vai ao Km 30 até o Km 29, seguindo por esta 

estrada até a ponte do rio Serrinho próximo à sua nascente, descendo 

por ele, na divisa com o município de Francisco Beltrão, até encontrar 

o rio Cotegipe, pelo qual desce até a extremidade final do lote nº 03, 

da gleba 46-FB, por linha reta que faz divisa com o lote nº 01, da 

gleba 46-FB, subindo pela cordilheira até encontrar a estrada, 

seguindo pela mesma até encontrar a ponte do rio Varanda, descendo 

por este rio Varanda até a sua foz com o rio Lontra, subindo por este 

rio Lontra até encontrar a foz do arroio Água Fria, subindo por este 

arroio até a sua nascente, depois por linha seca, atravessando a 

cordilheira até encontrar a nascente do arroio Carneiro, descendo por 

este até a sua foz com o arroio Quebra Dente, descendo pelo arroio 

Quebra Dente, até a sua foz, com o rio Mambuca, por este descendo 

até a sua foz, no rio Jaracatiá (PARANÁ, Lei nº 9.915, 1992, Art. 1º). 

 

O município de Nova Esperança foi fundado em 19 de março de 1992, instalado 

em 1º de janeiro de 1993. A primeira eleição ocorreu em 03 de outubro de 1992, sendo 

eleito prefeito Sebastião Salécio Costa que assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 

1993 (PEGORARO, 2010, p. 158). 

 

Mapa nº 2: Municípios Instalados -1993
62

 

 
Fonte: Pegoraro, 2010, p. 300.  

 

Segundo Pegoraro:   

 
Dos distritos transformados em município naquele ano, no Sudoeste, 

Nova Esperança era o que tinha melhor estrutura na sede. Não apenas 

pela avenida principal asfaltada (extensão da rodovia que liga Enéas 

Marques a Salto do Lontra, a PR 471), mas pelas demais vias públicas 

e o bom número de moradores na área urbana (2010, p. 158). 
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 Além de Nova Esperança do Sudoeste foram instalados em 1993 outros municípios como: Boa 

Esperança do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Onório Serpa, 

Pinhal de São Bento e Saudades do Iguaçu. 
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No processo de emancipação de Nova Esperança do Sudoeste ficou perceptível a 

grande diferença em nível de infraestrutura para se tornar município, se comparado ao 

processo vivenciado por Enéas Marques. Em 1964, na Vila Jaracatiá, as ruas eram ainda 

de terra, com poucos comércios e casas, enquanto Nova Esperança do Sudoeste já 

estava mais estruturada, situação que exigiu menos dos seus prefeitos e vereadores para 

dar continuidade nos investimentos e melhorar a localidade.  

Quando ocorreu a emancipação de Nova Esperança do Sudoeste e 

desmembramento do território de Enéas Marques, ocorreu a separação das comunidades 

que pertenciam a cada município, os limites geográficos e espaciais, bem como a 

separação das escolas que até então pertenciam a Enéas Marques e estavam vinculadas 

ao Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão. Com a emancipação as escolas 

de Nova Esperança passaram a pertencer ao Núcleo Regional de Educação de Dois 

Vizinhos. 

Os dados aqui apresentados e as análises desenvolvidas tiveram como objetivo 

retratar, de forma geral, um pouco da história do município de Enéas Marques situado 

no Sudoeste do Paraná e assim como os outros municípios, que trazem elementos 

semelhantes quanto à colonização por imigrantes e algumas disputas de terras. No 

próximo capítulo apresentaremos dados e informações sobre a história da educação, 

mais especificamente sobre o município de Enéas Marques entre 1964 e 1992. 
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CAPÍTULO II 

 

MAPEAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 

ENÉAS MARQUES 

 

A história da instituição escolar, no que se 

refere à base material, precisa levar em 

consideração seus usos, as preocupações 

com beleza, segurança, funcionalidade, 

ampliações, reformas, transferências de 

espaços e da localização dos prédios e sua 

inserção no panorama local. À cidade como 

um todo pertence à escola e, portanto, a 

preservação da memória de instituições 

escolares está afeta ao ambiente no qual a 

escola se insere, às ruas e demais prédios, à 

vizinhança, ao bairro e à cidade (WERLE, 

2004, p. 24).  

 

O segundo capítulo é dedicado à história da educação do município de Enéas 

Marques, de forma geral, trazendo informações, datas e dados sobre as escolas que 

existiram, tanto a nível municipal, como estaduais e privadas que já foram fechadas, 

considerando o recorte da pesquisa, bem como dados sobre algumas que ainda estão em 

funcionamento. Contudo, devido à dificuldade de encontrar arquivos organizados e 

catalogados, não foi possível trazer muitas informações e análises como havia 

imaginado. Todavia, considerando que este é o primeiro escrito sobre o assunto de 

forma mais sistemática, creio ter trazido avanços significativos sobre a história 

educacional deste município.  

Antes de entrar mais detalhadamente sobre a história das escolas e seu 

funcionamento julgo pertinente trazer alguns apontamentos sobre fontes e sua 

importância para a pesquisa.  

Quando o pesquisador seleciona um tema para sua pesquisa, o faz a partir de 

algum interesse sobre o assunto, afinidade sobre o tema ou ainda curiosidade em 

entender sobre tal temática. É consenso entre os historiadores que para desenvolver a 

pesquisa precisamos de fontes que nos levem a compreender, a questionar e a desvendar 

o contexto que permeia nosso objeto de pesquisa. As fontes, portanto, revestem-se de 

sentido porque são pistas/evidências que permitem problematizar o tema, levantar 

hipóteses e chegar a conclusões sobre o problema investigado. 

As fontes podem ser escritas ou orais, podem ser documentos como registros 

escolares, legislações, atas, fotos, monumentos etc. Segundo Orso:  
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Fontes são documentos, registros, marcas e vestígios deixados por 

indivíduos, por grupos, pelas sociedades e pela natureza que 

representam ou expressam uma determinada forma de ser da matéria, 

seja ela natural, humana ou social, em seu processo de contradição e 

transformação. O acesso a elas torna-se um meio de conhecer o 

passado, permite desvendar os hábitos, os costumes, a produção, a 

distribuição e o consumo, a forma de organização de indivíduos e das 

sociedades, enfim, de conhecer o modo de sobrevivência (2013, p. 

43). 

 

Por meio das fontes podemos conhecer o passado, trazer à tona modos de vida, 

costumes, tradições, resgatar histórias de pessoas, grupos ou escolas. As fontes são 

meios para contato com o passado. Foram produzidas no passado e permanecem hoje 

como vestígios do passado. Selecionar as fontes é tarefa do historiador e isso vai 

depender do seu projeto de pesquisa. No decorrer do desenvolvimento do projeto outras 

fontes podem ser acrescidas ou descartadas, pois precisa selecionar as que o levarão a 

responder ao seu problema de pesquisa.  

Encontrar as fontes não é suficiente para conhecer o passado e produzir 

conhecimento, é necessário fazer uma leitura atenta, analisar e interpretar o que está 

registrado. Segundo Castanha: ―cabe, portanto ao pesquisador a tarefa de localizá-las, 

selecioná-las e interrogá-las. O sucesso da empreitada vai depender da qualidade das 

perguntas‖ (2013, p.17). O pesquisador precisa buscar compreender porque aquela fonte 

foi produzida, para que, em que contexto. Do contrário seu conhecimento será 

superficial e limitado. 

Nas pesquisas sobre história da educação ou sobre Instituições Escolares o 

desafio de encontrar os arquivos organizados, catalogados e armazenados com as 

condições necessárias para a preservação é ainda maior. Não há espaço para guardar 

arquivos, nem todos os documentos são guardados. Conforme Saviani é imprescindível 

―o desenvolvimento de uma preocupação intencional e coletiva com a geração, 

manutenção, organização, disponibilização e preservação de múltiplas formas de fontes 

da história da educação‖ (2004, p. 10). O primeiro passo deve ser a conscientização da 

importância de preservação das fontes, seguida de políticas ou projetos que propiciem 

isso. 

Segundo Vieira ―evidencia-se a necessidade de as instituições escolares serem 

orientadas sobre a preservação de suas fontes, discutindo-se alternativas para que seja 

guardado o que efetivamente deve sê-lo, descartando-se o material que não contribua 

para a reconstrução histórica das instituições que se deseja conhecer‖ (2013, p. 69).  
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Vidal (2000), citado por Vieira, definiu o que significa preservar: ―preservar não 

significa guardar tudo, mas avaliar a documentação, descartando o desnecessário e 

criando condições mínimas de sobrevivência do suporte físico (materialidade) e da 

informação do documento‖ (VIEIRA, 2013, p.71).  

Nas escolas e instituições públicas em geral, não há espaço para guardar todos os 

documentos. Assim, ambientes são improvisados, documentos são depositados em 

espaços inadequados como: sala de aula, espaço de atendimento, cubículos inferiores 

etc. Quanto à organização, geralmente são guardados em caixas de papelão com alguma 

identificação externa indicando o tipo de material ou documentos e os anos a que se 

referem. Ainda é pequena a preocupação com a preservação da memória, a consciência 

que os documentos são fontes para a memória histórica e que, quando estes se 

deterioram ou os dados se perdem, é a história que está sendo destruída. 

As escolas seguem como direção para guardar e descartar documentos, a 

Deliberação nº 031 de 1986 do Conselho Estadual de Educação. Passaram-se 30 anos e 

tais instruções permanecem nos regimentos escolares. Tal deliberação traz como título 

―Incineração de Documentos Escolares‖. Nela está definido como devem ser realizados 

esses procedimentos, orientando o que deve ser devidamente registrado, os documentos 

que serão destruídos, bem como a data do procedimento. A deliberação também prevê 

que sejam preservados documentos de identificação do aluno, regularidade dos estudos 

e resultados. Infelizmente a deliberação não valorizou a preservação de documentos 

como relatórios, Projetos Político Pedagógicos, etc. Isso favoreceu a destruição desse 

tipo de documentos por parte dos gestores escolares. 

Na pesquisa sobre instituições escolares trabalhamos com materialidades, 

representações e contextos, que no decorrer da pesquisa vão sendo desvelados e levando 

a deduções, hipóteses e respostas ao problema pesquisado. Ao escrever sobre 

determinada instituição, o historiador não pretende compor uma única visão, como 

sendo a única possível e verdadeira. Cada pesquisador pode dar um novo significado a 

respeito de determinada escola, dependendo do seu olhar, do seu foco de pesquisa e de 

sua abordagem metodológica.  

Conforme Souza (2009), a construção da história de uma instituição escolar 

está relacionada com a totalidade social; suas práticas expressam o contexto histórico 

em que se desenvolveram, assim como seu próprio modelo educacional. A partir desses 

pressupostos passamos a narrar/interpretar fatos e situações que expressam a história 

educacional do município de Enéas Marques. 
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2.1 Processos de Constituição e Funcionamento das Escolas de Enéas Marques até 

1980 

Como indicado no capítulo anterior, Enéas Marques foi colonizado 

majoritariamente por imigrantes vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir 

da década de 1940. Muitas famílias chegaram nesta região e foram derrubando matas, 

abrindo estradas, produzindo alimentos e criando escolas. Terras de onde retiraram a 

sobrevivência para suas famílias, onde criaram filhos e estes aprenderam a ler, escrever 

e contar nas escolas organizadas pelas comunidades. Como vimos por muitos anos, a 

vila de Jaracatiá se estruturou na condição de distrito de Francisco Beltrão, emancipou-

se deste em 1964. Com a emancipação veio à mudança de nome de Jaracatiá para Enéas 

Marques como já detalhado.  

Segundo Emer (1991) os imigrantes que vieram para as regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná foram se estabelecendo nas terras que eram compradas e construíram escolas 

para seus filhos, chamadas pelo autor de escola dos colonos. ―Por escola dos colonos, 

entende-se a escola construída e mantida pelos grupos de colonos que foram se 

estabelecendo nas áreas de colonização da região Oeste do Paraná‖ (EMER, 1991, p. 

243). E ainda: ―nesta perspectiva a escola dos colonos foi um tipo de escola nascida do 

interior dos grupos ou núcleos de colonos estabelecidos no Oeste do Paraná, uma escola 

a seu serviço e com características assemelhadas com sua cultura e visão de mundo‖. 

Por região Oeste do Paraná conforme Emer (1991) entende-se o território da atual 

região Oeste e Sudoeste do Paraná, antes da separação das regiões e emancipação. 

Emer (1991) estabeleceu uma classificação dos tipos de escolas encontrados no 

Oeste e Sudoeste do Paraná
63

: que ―indicam a existência de diferentes tipos de escolas: a 

particular (entre elas a dos imigrantes), a pública dos centros urbanos e a pública 

elementar dos municípios menores‖ (EMER, 1991, p. 206). O autor ainda traçou uma 

definição sobre as formas de escolarização e modalidades de escola, dividindo-as em: 

escolarização particular domiciliar, casa escolar, casa escolar pública dos núcleos 

urbanos e o grupo escolar. A escolarização particular domiciliar era ―a prática da 

escolarização ou simplesmente instrução sem instituição escolar para crianças na faixa 
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 Oeste e Sudoeste do Paraná nesta época compreendiam uma mesma região. A preocupação com a 

divisão territorial do estado do Paraná ocorreu a partir de 1961, na ocasião de um estudo proposto pela 

Comissão de Coordenação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado- PLADEP. Os conceitos 

de mesorregião e microrregião foram adotados pelo IBGE a partir de 1989, que desta forma dividiu os 

estados federativos do Brasil para fins de organização e pesquisas.
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etária de escolarização‖ (EMER, 1991, p. 206). Quanto ao tipo de localidade onde eram 

encontradas estas formas de escolarização, o autor afirmou: 

 
Esta prática de escolarização era exercida por alguém do grupo social 

estabelecido, que tinha disponibilidade e condições mínimas de 

ensinar, sem nenhum ato oficial, sem nenhuma regulamentação. 

Simplesmente, algumas crianças reuniam-se numa residência para 

aprender a ler, escrever e calcular, currículo e objetivos educacionais 

estabelecidos pelos pais (EMER, 1991, p. 214- 215). 

 

Observamos que não havia nenhuma regulamentação para esta forma de 

escolarização, bastava a localidade possuir uma pessoa disponível e com um pouco de 

conhecimento para ser professor. Os pais apontavam quais conteúdos seus filhos 

precisavam aprender. O objetivo era que aprendessem a ler, escrever e calcular.  

A segunda modalidade: a ―casa escolar era construída e mantida pelo grupo 

social pioneiro. Era construída para ser o local da instrução e para ampliar a capacidade 

de atendimento. Do professor era exigida uma melhor qualificação, isto é, deveria 

ensinar mais que a escolarização domiciliar‖ (EMER, 1991, p. 215). A total 

responsabilidade era do grupo pioneiro que criava a escola e devia mantê-la, pois os 

pioneiros tinham a preocupação que houvesse escola para os filhos.  

 Na ―casa escolar pública dos núcleos urbanos‖, terceira modalidade: ―já existia 

alguma presença do serviço público. Esta modalidade escolar, criada por ato oficial do 

poder público municipal, assumindo a casa escolar existente, ou construindo onde não 

existisse e, em ambos os casos, pagando o professor‖ (EMER, 1991, p. 215 -216). Neste 

tipo de escolarização vemos a ação do serviço público e as escolas possuíam ato oficial, 

diferentemente das duas anteriores. Segundo Emer (1991), os alunos das ―classes 

escolares públicas‖ eram submetidos aos exames públicos, para certificação de 

escolaridade. 

A quarta forma de escolarização foi o ―Grupo Escolar‖: 

 

Essa modalidade educacional distingue-se fundamentalmente por ser 

um tipo de escola construído em núcleos de povoamento mais 

desenvolvidos e pela forma de funcionamento. No grupo escolar 

passou a existir a preocupação em ―passar‖ para a série seguinte, num 

processo gradual de comprovação de conhecimento dos conteúdos 

definidos pelo ―sistema‖ educacional como requisitos de cada série. 

Mesmo que o grupo escolar funcionasse na anterior casa escolar, o 

trabalho do professor foi dividido em séries e o aluno comprovaria 

escolarização primária após aprovação nos exames da última série 

(EMER, 1991, p.216).  
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No grupo escolar já havia uma maior organização do ensino. As turmas eram 

organizadas por série com a preocupação de que os alunos avançassem para a seguinte. 

Os conteúdos de cada série eram definidos pelo sistema educacional e os alunos 

avaliados mediante exames no final do ano para passar para a série seguinte ou concluir 

o curso.  

Segundo Cattelan (2014), por volta de 1953 já havia escolas em funcionamento 

nas comunidades que atualmente pertencem a Enéas Marques. Como citado pela autora 

havia a Escola de Vista Alegre, que iniciou suas atividades em 04 de novembro de 

1953, onde atuava a professora Plácida Adria. Segundo a mesma autora, em 1954 a 

prefeitura municipal de Francisco Beltrão criou 20 escolas e contratou os professores. 

Pelo depoimento de Baio (2016b)
64

 podemos identificar outras duas escolas no antigo 

Jaracatiá, e que devido ao incêndio na prefeitura, não encontrou-se documentos sobre 

sua existência:  

 
Era uma casinha muito pequena, eu desconfio uma igreja e que depois 

se transformou em escola. Foi nessa casa que a minha irmã começou a 

dar aula e depois logo em seguida eles construíram uma escola na 

frente onde hoje é a Praça Jaracatiá. Quando a minha irmã deu aula 

nessa escolinha, era de 1ª a 4ª tudo junto numa sala só. Ensinava as 

quatro classes. Depois fizeram essa escolinha bem na frente da Igreja 

do outro lado da Avenida e tinha outra professora que eu não lembro o 

nome e foi distribuída algumas turmas 1ª e 2ª, 3ª e 4ª e depois logo em 

seguida foi construído o Educandário o Colégio das Irmãs (BAIO, 

2016b). 

 

 Nessa primeira escola, que fora utilizada como igreja e escola, conforme Baio 

(2016) uma das professoras era Mafalda Wessler, sua irmã e quando esta casou e 

mudou-se, foi substituída por outra irmã, Iva Wessler. Essas escolas tiveram um período 

curto de funcionamento, de 1952 até 1962 quando foi inaugurado o Educandário São 

José.  Segundo Marques (2016): 

 
Em 1952 começou a funcionar uma escolinha na sede do Jaracatiá. 

Construída de madeira de pinho lascada e coberta de taboinhas, assim 

como todas as casas da época. Era uma igrejinha que passou a ser 

também escola, com 2 filas de bancos longos onde se acomodavam 4 

a 5 alunos em cada. Era multisseriada, da alfabetização ao 3º ano. A 

professora era a Sra Silvia Brusamarelo. 
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 Brandina Wessler Baio, esposa do Sr. Isidoro Baio, citado no capítulo I, mas atualmente é viúva, 59 

anos. Escolaridade de 1ª a 4ª série. Profissão: costureira. Sua família veio de Aiurê- Forcadinha- Santa 

Catarina e chegou ao distrito Jaracatiá em 1958 e estabeleceu residência perto da ―venda dos Penso‖, 

onde reside até hoje, ao lado da Igreja Matriz. 
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No depoimento de Wessling (2016 b)
65

 ele também fala da existência dessas 

duas escolas: ―em frente da igreja não sei se foi a prefeitura ou o estado que construiu 

uma escola e daí a CANGO construiu outra escola pra lá da Igreja, as direita, do lado de 

cima da rua onde é a praça hoje‖. Segundo ele algumas professoras dessas escolas 

foram Silvia Blusamarelo, Laura Rech e Maria Schmila.  

Cattelan cita a Escola de Vista Alegre e também uma escola do Rio Gamela, 

onde tinha como professora Laura Rech. Desse período até 1980 muitas escolas foram 

criadas, mas sem nenhum registro ou aprovação oficial. Estas escolas somente foram 

reconhecidas oficialmente a partir de 1980. Até este período eram geridas pelo 

município de Francisco Beltrão, depois por Enéas Marques, contando com a 

contribuição dos pais com doações de alimentos ou fazendo promoções para arrecadar 

fundos para a escola.  

As escolas desse período tinham como base legal o Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de 

janeiro de 1946, conhecido como ―Lei Orgânica do Ensino Primário‖. Tal legislação foi 

relevante, pois foi a primeira lei aprovada para reger o ensino primário e imperou até a 

aprovação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN em 1961. As 

escolas primárias criadas a partir de 1946 ficaram sujeitas as normativas deste decreto-

lei. O Art. 1º, do referido decreto, definiu as finalidades do ensino primário: 

 
a) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 

conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais 

e cívicas que mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado 

espírito de naturalidade humana; b) oferecer de modo especial, às 

crianças de sete a doze anos, as condições de equilibrada 

formação e desenvolvimento da personalidade; c) elevar o nível 

dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da saúde e à 

iniciação no Trabalho (BRASIL, Decreto-Lei nº 8.529, 1946, 

Art 1º). 

 

Segundo essa lei a finalidade do ensino primário era o conhecimento da vida 

nacional, para que os alunos aprendessem o exercício das virtudes morais e cívicas, 

amor e respeito pela pátria. A idade obrigatória para frequência escolar era dos 7 aos 12 

anos, para cursar de 1ª à 4ª séries. Os conhecimentos necessários eram os 

conhecimentos para viver em sociedade, em família e para ter um lugar no mundo do 

trabalho.   

                                                           
65

 João Wessling, solteiro, 73 anos. Escolaridade: 2º ano primário. Profissão: agricultor. Filho de Benedita 

Wessling citada no capítulo I. Sua família veio para o Jaracatiá em 1953. Este depoente tem uma memória 

incrível de fatos históricos, políticos, religiosos etc. 
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O ensino primário abrangia duas categorias, conforme previstos no Art. 2º: ―a) 

ensino primário fundamental, destinado às crianças de sete a doze anos; b) o ensino 

primário supletivo, destinado aos adolescentes e adultos‖ (BRASIL, Decreto-Lei nº 

8.529, 1946, Art. 2º). O primário era composto pelos cursos elementar e o 

complementar. Vamos detalhar estas duas categorias de ensino em relação à educação 

oferecida no distrito de Jaracatiá, trazendo dados que foram coletados e analisados a 

partir do que as legislações previam, em cada período e apontamentos de estudiosos, 

que nos ajudam a entender melhor o contexto dessas legislações. 

Cattelan (2014) apresentou um quadro sobre as escolas construídas pela 

CANGO até 1957. Dentre as escolas que pertenciam ao território de Francisco Beltrão, 

a autora cita: Escola número ―13‖ – Divisor (Zona Jaracatiá); Escola número ―26‖ - Km 

38; Escola número ―27‖ - Nova Esperança (Lontra): escolas que até o ano de 1992 

pertenciam ao território de Enéas Marques. A autora destaca dois padrões de escolas 

construídas em 1954, A e B:  

 
Conforme os Atos Oficiais nº1, de 1954, o município edificou várias 

escolas, que estabeleceram padrões para a construção adotados desde 

a instalação da prefeitura: o padrão ―A‖ era construído por uma sala 

de aula 8x12 metros com tábuas beneficiadas, paredes duplas pintadas 

a óleo e cobertas de telhas francesas (CATTELAN, 2014, p. 125). 

 

Conforme Cattelan (2014) em 1954 ―as casas padrão ―A‖ eram construídas nos 

centros residenciais nas Sedes Municipais, encontrando-se concluídas a de Água Branca 

e estando em construção as de Marmeleiro, Concórdia e Jaracatiá‖ (2014, p. 125). Sobre 

o padrão ―B‖ aponta: ―as da classe ―B‖ dispõem de residência para o professor, são 

edificadas nos locais mais distantes, o que facilita a manutenção do mesmo‖ 

(CATTELAN, 2014, p. 125). Pelos apontamentos de Cattelan (2014) podemos 

identificar uma escola sendo construída no distrito de Jaracatiá em 1954, provavelmente 

uma das primeiras escolas construídas no município de Enéas Marques. 

Quanto ao início de funcionamento
66

 das escolas podemos visualizar de forma 

mais sintetizada no gráfico abaixo, que tem por base o quadro que está em anexo nº 1. 
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 Dentre as Comunidades do município observamos que algumas possuíam mais de uma escola, como 

Rio Vitória, Pinhalzinho e Vista Alegre. Foram criadas outras escolas que não estão na lista apresentada 

anteriormente, como o Educandário São José em 1962, a Escola inicialmente conhecida como Grupo 

Escolar de Enéas Marques, criada no ano de 1967,  posteriormente denominada Escola Arnaldo Busato e, 

por fim Escola Municipal Criança Feliz. Inclui ainda as Escolas Estaduais: Ginásio Cenecista Manoel 

Ribas, criado em 1971 e o Colégio Estadual Castro Alves, criado no ano 1978. As escolas citadas não 

aparecem nas estatísticas porque os dados do gráfico foram organizados a partir dos documentos 

preenchidos pelos responsáveis pela escola. Estes documentos aqui citados são os que foram enviados 
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Gráfico nº 1: início de funcionamento das escolas- (49 escolas, 1956-1975) 

 
Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Dados organizados pela autora. 

 

O Decreto- Lei nº 8.259 de 1946 apresentava uma designação para os 

estabelecimentos de ensino primário a partir de suas características: 

 
Art. 27- Os estabelecimentos de ensino primário serão caracterizados 

por designações especiais, segundo ministrem um ou mais cursos, e 

sejam mantidos pelos poderes públicos ou por particulares. Art. 

28. Serão assim designados os estabelecimentos de ensino primário 

mantidos pelos poderes públicos: I. Escola isolada (E.I.), quando 

possua uma só turma de alunos, entregue a um só docente. II. Escolas 

reunidas (E.R.), quando houver de duas a quatro turmas de alunos, e 

número correspondente de professores. III. Grupo escolar (G.E.), 

quando possua cinco ou mais turmas de alunos, e número igual ou 

superior de docentes. IV. Escola supletiva (E.S,), quando ministre 

ensino supletivo, qualquer que seja o número de turmas de alunos e de 

professores (BRASIL, Decreto-Lei nº 8.529, 1946, Art. 27, 28). 

 

No ano de 1961 foi aprovada e sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN brasileira para nortear os rumos da educação. Embora 

muitos artigos tenham sido alterados por leis posteriores, apresentamos alguns artigos 

que expressam as bases da educação no período. O Art. 2º definiu a educação como 

―direito de todos podendo ser ministrada no lar e na escola‖. O parágrafo único deste 

artigo definiu que cabia ―à família cabe escolher o gênero de educação que deveria dar a 

seus filhos‖ (BRASIL, LDBEN nº 4.024, 1961, Art. 2º). Já no artigo terceiro o direito à 

educação foi assegurado da seguinte forma: 

                                                                                                                                                                          
pela Secretaria de Estado da Educação. As escolas da zona urbana e estaduais não estão incluídas nas 

estatísticas. 
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I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa 

particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de lei 

em vigor; II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos 

indispensáveis para que a família e, na falta desta, os demais membros 

da sociedade se desobriguem dos encargos da educação, quando 

provada à insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas 

iguais oportunidades a todos (BRASIL, LDBEN nº 4.024,1961, Art. 

3º). 

 
O poder público era obrigado a prover educação, mas também poderia haver 

iniciativas particulares para ministrar o ensino. O Estado devia fornecer recursos para 

que as famílias não necessitassem prover e assim todos tivessem oportunidades iguais 

de estudar.  

Segundo a Lei nº 4.978/1964, que aprovou o Sistema Estadual de Ensino do 

Paraná, encontramos no Art.23 uma definição sobre os tipos de estabelecimentos de 

ensino: 

 

No Estado do Paraná, o ensino em seus diferentes graus e ramos, 

poderá ser ministrado em: I - estabelecimentos oficiais, mantidos: a) 

pelo poder público federal; b) pelo poder público estadual; c) pelo 

poder público municipal; d) por fundação e outras instituições cujo 

patrimônio e dotações sejam provenientes do poder público; II - 

estabelecimentos particulares, mantidos por pessoas físicas ou por 

pessoas jurídicas de direito privado, na forma da lei (PARANÁ, Lei 

nº 4.978,1964, Art. 23º). 

 

A partir das características apontadas nestas Leis e do contato com arquivos 

sobre as escolas do município de Enéas Marques é possível afirmar que havia 53 

Escolas Isoladas, com classes multisseriadas e um único professor, Escolas Reunidas, 

de duas a quatro turmas e número correspondente de professores e também Grupo 

Escolar, que possuía cinco ou mais turmas de alunos e docentes. Contudo, com relação 

ao Grupo Escolar, havia um estabelecimento denominado ―Grupo Escolar de Enéas 

Marques‖ em 1967, que inicialmente era um prédio com três salas de aula e uma 

secretaria. Anos mais tarde, o prédio foi ampliado para atender a demanda de alunos 

existentes. Embora não possuísse todas as características de um Grupo Escolar, na 

documentação estava registrado como tal. Há outros registros de grupos escolares nos 

documentos usados nesta dissertação, mas não foram encontrados dados sobre suas 

características.  

As escolas citadas no anexo 1 estavam localizadas na zona rural, eram a maioria 

de madeira, parecidas com a construção de uma casa dos colonos, contendo uma sala de 
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aula, varanda e em algumas havia cozinha. A área das escolas não era muito grande, a 

maioria possuía de 50 a 100 m² e poucas ultrapassavam essa medida. A quantidade de 

salas variava de uma a duas. Com uma sala de aula haviam 37 escolas e com duas 12, 

conforme indicado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico nº 2: Quantidade de salas 

 
Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Dados organizados pela autora.  

 

Ao redor da escola havia gramado onde realizavam atividades recreativas 

quando fazia tempo bom, como podemos visualizar na fotografia da Escola Diogo 

Mendonça – Cabeceira da Barra Bonita, que atualmente pertence a Nova Esperança do 

Sudoeste: 

 

Fotografia nº 22: Escola Diogo Mendonça – Cabeceira da Barra Bonita -1980 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2016).  

 

A escola Diogo Mendonça possuía 46,75m², portanto uma das menores. Quanto 

a área das escolas, encontramos no quadro (em anexo nº 1): 15 escolas com até 50 m²; 
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25 escolas contendo de 50 a 100 m² e 16 escolas com mais de 100 m². Na fotografia 

acima observamos a fachada da escola em madeira, com as características semelhantes 

às casas dos colonos. As demais escolas tinham a fachada como esta e eram raras 

exceções onde a estrutura da escola era de alvenaria.  

Estes foram apontamentos iniciais sobre o processo de constituição e 

funcionamento das Escolas até 1980. Na sequência detalharaemos como eram 

escolhidos os professores, qual era a formação dos professores e a metodologia de 

trabalho utilizada pelos professores nas escolas multisseriadas.  

 

2.1.1 Escolha dos Professores, Formação e Metodologia de trabalho  

Os professores que atuavam nas escolas eram escolhidos ou indicados pela 

comunidade, pois poucos possuíam escolaridade até a 4ª série e com maior formação 

eram escassos. Os que haviam concluído o curso primário até a 4ª série eram 

considerados como os mais indicados para serem professores. Pouquíssimos tinham a 

formação exigida pela lei. Quanto aos professores do município de Enéas Marques até a 

década de 1980, podemos observar no gráfico abaixo: 

 
Gráfico nº 3: Professores de Enéas Marques – Até 1980  

 
Fonte: Documentos da Secretaria Municipal. Dados organizados pela autora. 

 

A partir do gráfico evidenciamos que a maioria dos professores eram mulheres, 

destas, as casadas se sobressaíam, mas também havia uma parcela de mulheres solteiras 

que se dedicavam a vida de professora. Segundo Emer: ―nas áreas de colonização de 

descendentes de italianos e de outros grupos étnicos havia, indistintamente, professores 
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e professoras. Nas áreas de colonização alemã, até o final de década de 1950, havia 

exclusivamente professores‖ (1991, p. 253- 254). Disso é possível deduzir que em 

Enéas Marques os imigrantes predominantes deveriam ser italianos, pois havia homens 

e mulheres lecionando, mas prevaleciam as professoras.  

Os professores eram escolhidos pela comunidade. Segundo Fernandes (2016): ―a 

pessoa que soubesse ler e escrever era professor, sabia as quatro operações era professor 

e tinha muito pouco, mas muito mesmo e eu cheguei aqui e me empurraram para essa 

função‖.  Também Silva (2015) relata como iniciou suas atividades como professora: 

―na época eu não tinha nem 15 anos, mas assim era permitido. Logo que foi criado o 

município fomos morar na Linha Rosa, as escolas eram longe, os vizinhos decidiram 

criar uma escolinha na comunidade. Como eu já tinha na época a 5ª série indicaram-me 

para ser professora‖. Nessa época já estava em vigor a LDBEN de 1961. 

Segundo Borges et al: ―a formação de professores em cursos específicos foi 

inaugurada no Brasil no final do século XIX com Escolas Normais destinadas a 

formação de docentes para as ―primeiras letras‖ (2011, p. 94). Conforme os autores a 

necessidade de formação docente
67

 fora preconizada por Comenius, no século XVII. 

Contudo, somente a partir do século XVIII a instrução escolar passou a ser valorizada, 

sendo criadas as escolas normais.  

O Decreto nº 8.529 de 1946, no Art. 34, determinava que para ser professor era 

necessário algumas condições: ―o magistério primário só pode ser exercido por 

brasileiros, maiores de dezoito anos, em boas condições de saúde física e mental, e que 

hajam recebido preparação conveniente, em cursos apropriados, ou prestado exame de 
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 Segundo Borges et al: ―o Seminário dos Mestres, instituído por São João Batista de La Salle em 1684, 

foi o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores. Mas, somente após a 

Revolução Francesa, mais precisamente no final do século XVIII, iniciou-se o processo de valorização da 

instrução escolar, período em que foram criadas as Escolas Normais com a finalidade de formar 

professores. Assim, nasceu a necessidade de universalizar a instrução elementar e, para tanto, a urgência 

de organização dos sistemas nacionais de ensino (2011, p. 95). Saviani analisando a temática sobre 

formação de professores,  dividiu em seis períodos a história de formação de professores no Brasil: 1. 

Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse período se iniciou com o dispositivo 

da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se instruírem no método do ensino 

mútuo, às próprias expensas; estendeu-se até 1890, quando prevaleceu o modelo das Escolas Normais. 2. 

Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), cujo marco inicial foi a reforma 

paulista da Escola Normal, tendo como anexo a escola-modelo. 3. Organização dos Institutos de 

Educação (1932-1939), cujos marcos foram as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, 

e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. 4. Organização e implantação dos Cursos de 

Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 5. Substituição 

da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-1996). 6. Advento dos Institutos 

Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 

(2009, p.143). 
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habilitação‖ (BRASIL, Decreto nº 8.529, 1946, Art.34). Entretanto, pelo depoimento 

anterior, percebemos que tais orientações permaneciam no papel, visto que não havia 

pessoas com escolaridade maior na localidade e os que se destacavam um pouco nos 

estudos ou eram líderes na comunidade eram convidados a serem professores.  

 Segundo Vieira e Gomide, o Decreto-Lei nº 8.529, de 02/01/1946
68

 apresentava 

algumas finalidades para o ensino Normal: 

 

Prover à formação do pessoal docente necessário as escolas primárias; 

habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; e 

desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à 

educação da infância. Foi dividido em dois ciclos, sendo o 1º com 

duração de quatro anos, destinado à formação de "regentes" e 

funcionava nas Escolas Normais Regionais. O 2º ciclo, em dois anos, 

formaria o professor primário e era ministrado nas Escolas Normais e 

Institutos de educação. Esta organização reforçou a dualidade na 

formação dos professores (2008, p.3347). 

 

A partir de 1961 dos docentes era exigida uma formação mínima, conforme 

previsto na LDBEN de 1961 nos artigos que seguem: 

 
Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: a) 

em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 

onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial 

será ministrada preparação pedagógica; b) em escola normal de grau 

colegial, de três séries anuais, no mínimo, em prosseguimento ao grau 

ginasial. Art. 54. As escolas normais, de grau ginasial expedirão o 

diploma de regente de ensino primário, e, as de grau colegial, o de 

professor primário (BRASIL, Lei nº 4.024, 1961). 

 

Eram formados dois tipos de professores: regente de ensino primário e professor 

primário, título atribuído de acordo com a formação que cada um recebia. Tais títulos 

estavam presentes no diploma de conclusão dos cursos de grau ginasial composto de 

quatro séries ou de grau colegial que deveria ter três séries anuais. Para os regentes de 

ensino primário
69

, o sistema de ensino poderia estabelecer os locais onde eles 

exerceriam seu magistério. Conforme o Art. 57: ―A formação de professores, 
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 Segundo Borges et al: ―o Decreto Lei n. 8.520, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica 

do Ensino Normal (BRASIL, 1946), trouxe a nova estrutura do Ensino Normal, que foi dividida em dois 

ciclos: o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha duração de quatro anos. Seu 

objetivo correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário em Escolas Normais regionais. O segundo 

Ciclo, com a duração de três anos, correspondia ao ciclo colegial do curso secundário, com objetivo de 

formar regentes do ensino primário e funcionamento nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação‖ 

(2011, p.99). 

 

69
 Os regentes eram formados basicamente para trabalhar nas escolas rurais multisseriadas (Escolas 

Isoladas). 
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orientadores e supervisores
70

 para as escolas rurais primárias poderá ser feita em 

estabelecimentos que lhes prescrevem a integração no meio‖ (BRASIL, Lei nº 4.024, 

1961).  

Segundo Borges  et al ―a Lei 5.692/71 modificou os ensinos primário e médio, 

introduzindo a denominação de Primeiro e Segundo Graus‖. Conforme os autores:  

 

Na nova estrutura, desapareceram as Escolas Normais, sendo 

instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do 

magistério de 1º grau. O Parecer n. 349/72 (Brasil-MEC, 1972), 

aprovado em 6 de abril de 1972, organizou a Habilitação do 

Magistério em duas modalidades básicas: uma com a duração de três 

anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª. Série; e outra 

com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério 

até a 6ª. Serie do 1º grau. Desse modo, o currículo mínimo 

compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o território 

nacional, para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a 

formação geral; e uma parte diversificada, visando à formação 

especial. O Curso Normal antigo cedeu lugar a uma Habilitação de 2º 

grau. A formação de professores para o antigo ensino primário foi, 

assim, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando-se um quadro de precariedade preocupante (2011, p. 

100)
71

. 

 

De acordo com os autores: ―a Educação Básica, no Brasil foi reformulada pela 

Lei 5.692/71, que extinguiu as escolas normais. A formação, por conseguinte, passa a 

ser feita em uma habilitação do ensino de segundo grau, denominada Magistério‖ 

(GOMES et al, 2011, p. 102). 

Embora a maioria dos professores não possuísse a formação mínima, havia uma 

ou outra professora que era filha de imigrantes que vieram de Santa Catarina ou Rio 

Grande do Sul, que puderam concluir seus estudos antes que seus pais migrassem para 

essa região e aqui iniciaram curso superior, como é o exemplo de Martins (2016): 

―primeiro eu trabalhei como professora de 1ª a 4ª série com um quadro próprio do 

Magistério, pois quando eu vim para cá eu já era formada, eu tinha o diploma de 
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 Esse tipo de formação não chegou a ser ofertada na região. 
71

 Conforme Gomes et al: ―A Lei 5.692/71 previu a formação dos professores para as quatro últimas 

séries do ensino de 1º Grau e, para o Ensino de 2º Grau, em cursos de Licenciatura curta (3 anos de 

duração) ou plena (4 anos de duração). Para o Curso de Pedagogia, além da formação de professores para 

Habilitação Específica de Magistério, recebeu a atribuição de formar os especialistas em Educação, 

diversificados em diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de 

ensino‖(2011, p. 101). 
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professora, mas eu não tinha faculdade, eu fiz a faculdade de férias em Erechim e 

depois em Passo Fundo‖. 

Pelo depoimento oral de Marques (2016) é possível perceber que os professores 

e a população não possuíam maior escolaridade, porque não havia oferta para além da 3ª 

série do primário na região quando os imigrantes organizaram a comunidade e foram 

construindo estradas, ruas, igreja e escolas: ―Aqui em Enéas na época tinha apenas até a 

3ª série do primário então eu repeti duas vezes porque não tinha mais para estudar‖. 

Havia a possibilidade de continuar os estudos em Francisco Beltrão, mas poucos 

conseguiam continuar por falta de recursos financeiros para bancar os estudos para os 

filhos. Alguns pais faziam um esforço grande para que os filhos fossem estudar em 

Beltrão, como foi possível constatar pelo relato permeado da muita emoção da depoente 

Marques (2016):  

 
Como eu gostava de estudar meu pai falou ―você vai ser professora‖. 

Então ele foi em Beltrão arrumou uma pensão para mim ficar, na 

época o Hotel Cruzeiro e me matriculou em Beltrão onde eu continuei 

meus estudos, hoje é o Colégio Suplicy, que na época também era a 

única escola que existia em Beltrão e também existia as Irmãs do 

Colégio Nossa Senhora da Glória, mas uma escola do governo, uma 

escola pública era apenas o Suplicy na época e ali eu fiz o 4º ano 

primário, depois no próximo ano em 57, época das Revoluções em 

Beltrão a gente estava no meio e em 58 fui para o Colégio Nossa 

Senhora da Glória, fiz o chamado 5º ano que era o exame de admissão 

e depois em 59 já iniciou o curso, era o Normal Regional- Nível 

Ginasial que preparava para sala de aula, era um magistério de 

primeiro grau. Eu fui a primeira turma de formandos, foi um curso que 

me preparou bem e a gente concluiu esse curso em 62 aí eu voltei para 

Enéas em 63 e comecei o meu trabalho como professora. 

 

Marques pôde continuar seus estudos em Francisco Beltrão e cursar o Normal 

Regional- nível Ginasial no Colégio Nossa Senhora da Glória, coordenado pelas Irmãs 

Escolares, após ser submetida a um exame de admissão, fazendo parte da primeira 

turma de formandos. Depois de formada retornou a Enéas Marques para lecionar, 

atuando nos diversos níveis de ensino e funções, como professora, diretora e inspetora
72

.  

Na atuação dos professores além dos desafios que encontravam em sala de aula, 

interesses políticos interferiam na escolha dos professores para cada escola. Pelo 

depoimento de Hoffelder (2016) podemos perceber essa realidade: 

 

                                                           
72

 Marques é uma das pessoas que muito contribuiu para a educação do município de Enéas Marques, 

com muita dedicação. 
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Eu cursei um ano de magistério no Salto do Lontra e dois anos no 

Regina Mundi em Francisco Beltrão
73

. Terminando o curso de 

magistério eu voltei para cá e comecei a dar aula de 1ª a 4ª dei um ano 

aqui na cidade depois eu dei um ano em Bela União era um ano 

político e daí como existiam as questões políticas eu fui meio neutra e 

depois eu dei aula em Nova Esperança de 5ª a 8ª série e também tinha 

uma turma de 1ª a 4ª aula. Na época a questão salarial, a cada 6 meses 

recebia um salário, então se trabalhava muito. Eu dei aula um ano em 

Nova Esperança daí voltei para cá peguei uma turma de primário, fui 

dar aula na Bela União e terminei aqui o meu tempo de primário 

porque eu ganhei a conta por questões políticas no município. 

 

Dependendo do partido político que estava no poder, os professores que o 

apoiavam eram enviados a trabalhar em escolas mais próximas e os que eram opostos 

ou neutros se submetiam a atuar nas escolas mais distantes ou que ficavam vagas. 

Marques (2016) descreve como em sua trajetória vivenciou esta realidade: ―de 1ª a 4ª 

era uns do município outros do estado, mas o prefeito nomeava quem ele queria. A 

comunidade apresentava uma pessoa que achava que sabia ler bem, escrever, que 

achavam que era capacitada para dar aula, [...] e o prefeito nomeava‖
74

. 

Outra questão apontada pela depoente acima é sobre a salarial, que era 

deficitária. Além de serem baixos, nem sempre recebiam todos os meses o pagamento 

pelo trabalho realizado. Segundo Martins (2016): ―o salário seria melhor com 

Licenciatura Plena eu fiz a Plena em Geografia‖. 

Quanto à formação dos professores do município de Enéas Marques até a década 

de 1980, podemos observar no gráfico abaixo, que tem por base o quadro que está no 

anexo nº 1. 
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 Conforme Certificado de Conclusão de Hoffelder, datado em 17 de março de 1977, em 1972 ela 

frequentou o C.N.C.E de Salto do Lontra e entre 1973 e 1974, a Escola Normal Colegial Estadual Regina 

Mundi de Francisco Beltrão. No Certificado de Conclusão foi afirmado: ―tendo em vista os resultados das 

provas prestadas no ano letivo de 1974 na 3ª série do curso Colegial Orientação Pedagógica deste 

estabelecimento, foi considerado habilitado no 2ª Ciclo do Ensino Médio, nos termos da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, (Lei nº 4.024/1961) e respectivas normas legais complementares da 

legislação Estadual‖ (PARANÁ, Secretaria da Educação e Cultura, 1977). 
74

 Isso é lamentável, infelizmente, porque atualmente ainda ocorre esse tipo de situação, os interesses 

políticos permeiam os espaços escolares na designação de funções dos funcionários e professores, 

fazendo com que haja rodízio de atividades e não haja continuidade nos trabalhos. 
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Gráfico nº 4: Formação de Professores - década de 1980  

 
Fonte: Documentos da Secretaria Municipal. Dados organizados pela autora.  

 

Os professores que atuavam no município possuíam formação mínima, apenas o 

primário, e foram escolhidos para darem aula, visto que não havia pessoas mais 

instruídas e eram os que possuíam maior grau de escolaridade. Diante das dificuldades 

em lecionar, alguns buscavam um curso de aperfeiçoamento. A Secretaria de Educação 

fazia reuniões e formações para orientar sobre assuntos relacionados à sala de aula, ao 

ensino e aprendizagem, questões práticas sobre como preencher as atas de exames, 

relatórios, distribuição da merenda, materiais etc. Conforme registro encontrado em ata: 

 
Aos oito dias do mês de abril do ano de 1975, com início às 09 horas, 

no Local: Grupo Escolar Enéas Marques, reuniram-se os professores 

que formam o quadro docente desta Inspetoria na qual se tratou os 

seguintes assuntos: 1º do asseio, limpeza e ordem nas salas de aula e 

pátio da Escola. 2º Do plantio de flores no pátio (jardim). 3º Da 

conservação do patrimônio da Escola sob responsabilidade dos pais 

dos alunos. 4º Da pontualidade dos professores (as) nos horários das 

aulas. 5º Da frequência dos professores nas reuniões quinzenais de 

Setores. 6º Dos cuidados a serem observados quando se escreve no 

Quadro Negro: (forma das letras, acentuação e pontuação). 7º do 

preenchimento do resumo mensal. 8º dos dias letivos do mês de abril. 

9º do Lançamento da Campanha ao Combate a Verminose (Pe 

Domingos). 10º do pagamento aos professores (as) (E.M, Ata, 1975, 

s/p). 

 

Pelos dados contidos na Ata acima podemos perceber que o professor era 

responsável pelas aulas, mas também pela limpeza da escola, ordem e embelezamento 

do pátio escolar. Nas reuniões mensais a Inspetoria procurava abordar questões 
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relacionadas ao cotidiano do professor, sempre retomando as questões burocráticas e 

orientando para que estas fossem realizadas corretamente. 

Conforme Ata de reunião de professores municipais, realizada no Colégio Erico 

Veríssimo, os assuntos em pauta foram: ―1) Assinatura do Livro Ponto; 2) Distribuição 

dos boletins de Alunos; 3) Recolhimento dos resumos mensal e correção; 4) 

Recolhimento dos mapas e correção; 5) apresentação do projeto Logos II e verificação 

de sua introdução no município‖ (E. M, Ata nº 03, 1977). Estavam presentes nas pautas 

das reuniões mensais com professores as questões técnicas e burocráticas que faziam 

parte do dia-a-dia dos professores. Eram realizadas palestras formativas sobre temas 

ligados a vida escolar, saúde etc. 

Na Ata de 1977 citada acima, vemos entre os assuntos a apresentação do Projeto 

Logos II
75

 e verificação de sua introdução no município, que foi ofertada para 

complementar a formação dos professores. Houve um grupo que cursou, pois sentiam 

que os conhecimentos que possuíam eram insuficientes para transmitir os conteúdos que 

estavam previstos para cada série. Era necessário criar condições para garantir a 

formação mínima exigida para atuar de 1ª a 4ª série. A alternativa encontrada foi a 

formação em serviço, via Projeto Logos II.  

Segundo Costa (2012) ―o Projeto Logos II é instituído devido ao problema 

relacionado com a formação de professores, pois em 1972 diagnosticou que cerca de 

150 a 200 mil professores leigos, estavam em exercício do magistério para as quatro 

primeiras séries do 1º grau‖ (COSTA, 2012, p. 4802). O nível de escolaridade destes 

professores estava entre 4ª e 8ª série do 1º grau. Segundo o mesmo autor:  

 
A Deliberação nº 018 de 07 de junho de 1979 do Conselho Estadual 

de Educação do Estado do Paraná estabelece normas próprias para a 

aprovação, execução e titulação de professores leigos que atuavam nas 

1ª a 4ª séries do 1º Grau, por meio do Projeto LOGOS II. A partir 

destes dados o DSU/MEC em uma ação supletiva tentou resolver o 

problema testando o projeto. O LOGOS I, com metodologia e técnica 

de ensino‐aprendizagem na modalidade à distância para qualificar 

                                                           
75

 Logos II era uma formação de professores por fascículos. O professor estudava os cadernos e fazia as 

provas e ao conseguir mais que a média, ia eliminando as matérias. Segundo Costa (2012): ―o Projeto 

LOGOS II norteava a atuação do professor em sala de aula em quatro aspectos interdependentes: a 

compreensão do aluno, resultante de conhecimento de sociologia, biologia e psicologia; a observação do 

aluno, baseada em técnica de observação, comparação e registro de comportamentos; o ajustamento do 

aluno, decorrente do estudo de metodologia e orientação; a ação do aluno, pelo emprego adequado de 

técnicas de trabalho individual, em grupo ou em atividades comunitárias. [...] De acordo com o Projeto 

LOGOS II os conteúdos mínimos de formação especial deviam figurar obrigatoriamente: Fundamentos da 

Educação, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º grau e Didática, incluindo Prática de ensino‖ 

(COSTA, 2012, p. 4804). 
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estes professores em um processo de 12 meses em nível de 1º grau. A 

metodologia do Projeto LOGOS I foi considerada eficiente em seu 

caráter técnico e a utilização desta metodologia era própria para 

qualquer formação ou aperfeiçoamento de professores, ou seja, o 

contexto de atuação do professor era considerado o laboratório para a 

observação e aplicação (COSTA, 2012, p. 4802). 
 

 O projeto teve o módulo I como um teste experimental, uma espécie de 

laboratório de formação de professores, a distância com duração de 12 meses em nível 

de 1º grau. Era ofertado a todos os professores mesmo que possuíssem o 1º grau 

completo. De acordo com o mesmo autor o ―o Projeto LOGOS II iniciou suas ações nos 

estados da Paraíba, Paraná, Piauí e Rio Grande do Norte e território Federal de 

Rondônia‖ (COSTA, 2012, p. 4802).  

Conforme Costa (2012), no Paraná o projeto foi organizado em sete núcleos 

visando atender de 1.200 professores leigos. O curso estava organizado em módulos 

contendo um total de 3.480 horas. Constituído por duas partes: Educação Geral com 

1.330 horas e Formação especial com 2.150 horas. No município de Enéas Marques 

encontramos apenas registros e depoimentos de professores sobre o Logos II e sua 

implantação. 

A partir de um acordo entre o governo do Estado do PR e o município foi 

implantado o Logos II em Enéas Marques pela Resolução nº 250/78:  

 
SÚMULA: Aprova o acordo Plurianual celebrado entre o Governo do 

Estado do Paraná, através da Secretaria da Educação e da Cultura e o 

Município de Enéas Marques, com o objetivo que especifica. 

(Mensagem do Poder Executivo nº 82/78). A Assembleia Legislativa 

do Estado do Paraná, aprovou e eu promulgo, nos termos do Artigo 29 

da Constituição Estadual, a seguinte Resolução: Art. 1º Fica aprovado 

o Acordo Plurianual celebrado em 29 de dezembro de 1977 entre o 

Governo do Paraná, através da Secretaria da Educação e da Cultura, e 

o Município de Enéas Marques, objetivando a operacionalização de 

ação conjunta na implementação do Projeto LOGOS II – Habilitação 

de Professores não titulados, via ensino Supletivo, em exercício do 

magistério nas quatro primeiras séries do 1º grau (PARANÁ, 

Resolução nº 250, 1978). 

 

O Logos II era ofertado de forma supletiva, ou seja, os professores recebiam o 

material para estudar em casa e nos dias estabelecidos pela coordenação realizavam as 

provas. Como atesta depoimento do professor que cursou o Logos II: ―estudei até a 4ª 

série em Santa Catarina. Vim para cá e assumi o cargo de professor, daí eu vi que o meu 

estudo não era suficiente para ser professor, então eu fiz aquele curso LOGOS II e 
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completei até o Segundo Grau Supletivo‖ (SCHLICKMANN, 2016)
76

. Sobre a 

metodologia do curso Schlickmann (2016) afirma: ―pegava os livros e estudava em casa 

e toda quinta-feira eu ia fazer os testes em Enéas Marques ali no Colégio Castro Alves‖.  

Abreu (2016) também relatou sobre o curso: ―como eu tinha somente a quarta 

série eu fui convidado a fazer o magistério através do curso federal chamado de LOGOS 

II, então minha formação de 5º a 8ª série e Segundo Grau foi tudo feito a distância
77

, foi 

tudo através de LOGOS II‖. O depoente detalhou como era organizado este curso e 

sobre as dificuldades enfrentadas para conseguir obter maior aperfeiçoamento:  

 
A gente estudava em casa, era um projeto federal, pegava os módulos 

e levava para casa, estudava os módulos e tinha lá não lembro bem 28 

ou 30 matérias cada matéria tinha um grupo de módulos que variavam 

de 6 a 20 módulos. Tinha uma professora coordenadora. Levava esses 

módulos para casa, se preparava e ia fazer prova nos dias marcados 

pela coordenadora em determinados dias que faziam parte da agenda 

dela. Estudava muito, além dos trabalhos que eu tinha 30 e poucos 

alunos de manhã e 30 e poucos, à tarde, ia para casa e estudava porque 

no outro dia tinha prova. Quando no outro dia tinha prova às vezes eu 

ficava estudando até no outro dia, passava a noite inteira, não dormia, 

a noite inteira estudando para no outro dia quentinho com a matéria na 

cabeça fazer as provas. Era bastante difícil, falta de carro, de ônibus, 

dificuldade de tudo, morava no interior então tinha que andar 17 km 

às vezes. Saia a pé dia de chuva era o dia da prova tinha que ir, saía de 

guarda chuva caminhando 17 km a pé para ir à escola. Uma vez nós 

tínhamos uma prova e deu uma grande enchente, tive que passar meio 

que a nado num rio no Rio Vitória atravessando por meio de matos, 

um perigo enorme ter que atravessar com a sacolinha de módulos nas 

costas (ABREU, 2016). 

 

O Logos II era ofertado em módulos, o professor estudava sozinho em casa e 

apenas comparecia para fazer a prova. Exigia dedicação dos professores para aprender 

os conteúdos e se preparar para as provas. Era a formação possível para os professores 

no momento e, devido às dificuldades de deslocamento, visto que o município não 

auxiliava na formação de seus professores. 
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 Laurentino Schlickmann, 79 anos. Profissão: professor. 
77

 Ia até o local fazer apenas a prova. Cada professor estudava no seu ritmo. Segundo Costa (2012) ―para 

a metodologia do LOGOS II foi utilizada a mesma do Projeto LOGOS I, objetivando a aquisição de 

conhecimentos e a formação de habilidades, oferecendo subsídios para a ampliação do conhecimento. 

Quanto aos fundamentos básicos são propostas atividades diversificadas. No aspecto didático previam a 

possibilidade do cursista estabelecer seu próprio ritmo e experiências para o estudo pessoal, sendo que os 

encontros com o orientador da aprendizagem aconteciam uma vez por mês ou quando havia necessidade 

do cursista para realizar esclarecimentos de dúvidas, aplicação de testes, discussões para o crescimento 

pessoal – social‖ (COSTA, 2012, p. 4803-4804). 
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Pelo Oficio nº 056, de 27 de setembro de 1979, enviado pelo Inspetor Municipal 

de Ensino Sr. Martinho Marchioro ao Coordenador do Projeto Logos II, foi apresentado 

os dados sobre a formação dos professores do município:  

 

Estamos encaminhando a V. Srª. informações no que se refere ao 

Corpo Docente da Rede Municipal do Ensino, no município de Enéas 

Marques, Paraná. Atualmente o corpo docente consta com um total de 

74 professores, sendo 14 com curso Normal e 60 professores leigos. 

Dos 60 leigos, 25 estão participando do Curso Projeto Logos II e os 35 

restantes são leigos e não frequentam curso algum (E. M, Ofício nº 

056, 1979).  

 

O número de professores em 1979 era de 74. Destes, 60 eram considerados 

leigos, pois possuíam a habilitação mínima exigida, sendo que muitos não tinham 

concluído nem o 1º grau apenas o primário e nem todos haviam concluído todas as 

séries. Dos 60, 25 estavam cursando Logos II e os 35 restantes ainda não haviam optado 

por fazer o curso ou buscar outra formação. Dizendo de outra forma, havia somente 14 

professores habilitados que possuíam a formação mínima, que era o magistério. No 

quadro em anexo nº 1 eram 61 professores, entretanto, somente das escolas rurais. Os 

14 a mais indicados na citação anterior, provavelmente incluem os professores das 

escolas urbanas.  

Havia uma preocupação da Inspetoria Municipal do Ensino e, das autoridades 

municipais, com que os professores tivessem maior preparação e, na medida do 

possível, os que estivessem mais qualificados assumissem as vagas daqueles com menor 

escolaridade. Mas isso nem sempre era aceito de forma tranquila pelos pais, pois o 

professor que estava atuando na escola era uma pessoa conhecida e de confiança e não 

podia ser simplesmente substituído por um estranho. Pela Ata nº 01/1979 percebemos 

um momento de resistência dos pais a troca de professor em uma escola do Distrito de 

Nova Esperança do Sudoeste: 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 1979, na Escola São João 

de Deus, na comunidade de Rio Caveiras, presentes o Senhor Prefeito 

Municipal, Atilio Chaves da Silva, O Inspetor Auxiliar do Ensino 

Estadual José Edgar Cardoso, Inspetor Municipal do Ensino Martinho 

Marchioro, pais de alunos do referido estabelecimento reuniram-se no 

recinto da escola para tratar da determinação de um Elemento 

professor (a) para preencher a vaga de professor e lotá-lo na Escola 

São João de Deus. Usou da palavra o Inspetor Auxiliar Jose Edgar 

Cardoso, dando abertura a reunião demonstrando a necessidade de se 

apostar no máximo dos elementos com curso de formação para o 

magistério, reforçando a explicação usou da palavra o Sr. Inspetor 

Municipal Martinho Marchioro, no sentido de que o ensino, a cada 
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dia, exige que os professores sejam aperfeiçoados e atinjam o máximo 

na aprendizagem dos alunos. Usou da palavra o prefeito municipal 

esclarecendo que há grande necessidade de se dar prioridade nas aulas 

do primário a professores formados com curso de 2º grau e que há 

necessidade de se aproveitar os elementos formados do município que 

terminaram o curso normal e estão disponíveis à procura de aulas. 

Acrescentou, ainda, o prefeito que ele não tem nada contra qualquer 

dos candidatos apresentados, mas insiste em dar prioridade a 

elementos formados. Deixando a palavra livre para a comunidade 

houve uma resistência por parte dos pais dos alunos que querem que 

as aulas sejam dadas a um elemento da comunidade e não querem que 

seja outro elemento a não ser o professor por eles apresentado (E. M, 

Ata nº 01, 1979, s/p). 

 

Como citado anteriormente, os professores eram escolhidos pela comunidade e 

havia algumas posturas e condutas exigidas do professor. Este deveria ser uma pessoa 

em quem a comunidade e os pais depositavam toda confiança, uma pessoa ―de 

respeito‖, admirada. Quando era apresentada outra pessoa, desconhecida da 

comunidade, para ser professor, a comunidade expressava sua recusa, pois estavam 

preocupados como seria a educação dada a seus filhos e o desafio era como confiar seus 

filhos a uma pessoa estranha. Desafio que não foi enfrentado somente na escola citada 

acima, mas quando havia recusa da pessoa apresentada para ser professor, a Inspetoria 

Municipal de Ensino realizava várias reuniões com os pais até chegarem a um consenso. 

Os professores que atuavam no município eram provenientes de outros estados 

como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pois eram migrantes ou filhos de migrantes 

que colonizaram esta região a partir da década de 1940. Alguns professores exerceram 

tal atividade por um ano ou dois, durante vários anos e outros até cumprirem o tempo de 

serviço necessário para aposentadoria. No quadro em anexo nº 3, podemos visualizar 

qual era a naturalidade de uma parcela dos professores, visto que foram poucos registros 

encontrados sobre isso. Estes dados foram retirados de uma ficha individual do 

professor onde continha dados de identificação, grau de instrução, local de trabalho e 

natureza das funções etc. 

No quadro em anexo nº 3 observamos quantos professores que atuaram no 

município de 1975 a 1980: os professores de naturalidade paranaense somavam 15, 

seguido pelos rio-grandenses com 13 e catarinenses 11. Infelizmente só foi possível 

obter dados de 39 professores. No quadro nº 6 estão listados 61 professores e no Ofício 

nº 056/79 o Inspetor municipal informa que eram 74 professores no município.  

Discorremos sobre a escolha dos professores, formação e como era o trabalho 

realizado pelos professores nas escolas rurais. Passaremos a detalhar sobre a 
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implantação do Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL no município de 

Enéas Marques. 

  

2.1.2 Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL no Município de Enéas 

Marques  

O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado para atender a demanda de 

pessoas analfabetas no país e fornecer a possibilidade de conhecimentos básicos e 

mínimos para adolescentes, jovens e adultos que não tiveram acesso à escola. Segundo 

Cunha o MOBRAL foi criado pela Lei nº 5.370, de 15 de dezembro de 1967, e suas 

atividades iniciaram somente em setembro de 1970.  Segundo o mesmo autor: ―seu 

objetivo prioritário era a alfabetização da população urbana analfabeta de 15 a 35 anos. 

A partir de 1974, o MOBRAL foi autorizado a alfabetizar, também, a população de 9 a 

14 anos‖ (1979, p. 255). 

 Visando atender a prerrogativa que todos devem ter acesso a educação, a 

obrigatoriedade de matrícula a partir dos 7 anos de idade, prevista na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação em 1961, e pautado nas orientações da Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, que em seu Artigo 24, §2º, estabeleceu: ―o rádio e a televisão, o ensino por 

correspondência e os outros meios de comunicação serão usados para alcançar um 

número de alunos‖ (BRASIL, Lei nº 5.692/1971, Art. 24 § 2º). Utilizando destes 

instrumentos indicados pela legislação, o MOBRAL e o projeto Minerva visavam suprir 

as deficiências do ensino regular.  

Em 8 de setembro de 1967 foi entregue ao Presidente da República Marechal 

Costa e Silva decretos e anteprojetos de lei relativos ao Plano de Alfabetização. O 

presidente enviou ao Congresso o Plano de Alfabetização Funcional e Educação 

Continuada de Adultos e o anteprojeto de lei considerando tais propostas prioritárias. 

Também nesta data o Presidente sancionou a Lei nº 5.379/1967, que no seu artigo 4º 

determina: ―Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma Fundação, sob a 

denominação de Movimento Brasileiro de Alfabetização — MOBRAL‖ (BRASIL, 

1973, p.50, Art. 4º), para executar o Plano de Alfabetização. No plano estavam 

apontados quais os objetivos propostos:  

 
a) assistência financeira e técnica para promover a obrigatoriedade 

escolar na faixa etária de 7 a 14 anos;  

b) extensão da escolaridade até a 6.
a 

série;  

c) assistência educativa imediata aos analfabetos que se situam na 

faixa etária de 10 a 14 anos;  
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d) promoção da educação dos analfabetos de qualquer idade ou 

condição, alcançáveis pelos recursos audiovisuais em programas 

(BRASIL, 1973, p. 9). 

 

Conforme Pasqualotto, a partir da década de 1960 e 1970, enfatizou-se o uso de 

tecnologias educacionais, ―proporcionando uma educação a distância, de caráter 

tecnicista e instrumental‖ (2004, p.1). Segundo a autora, a tecnificação da educação 

brasileira foi intensificada, após o Golpe Militar em 1964, a partir do programa de ajuda 

bilateral ocorrido entre a USAID e o MEC: ―centrada nos recursos, nos meios, a 

educação de caráter tecnicista se propunha utilizar equipamentos, materiais e processos 

tecnológicos, expressando esse momento em que a educação assume novas atribuições‖ 

(2004, p.2).  

Dentre as faixas etárias atendidas pelo MOBRAL, a de 15 a 35 anos estava entre 

as prioridades, pois segundo o Censo Demográfico de 1970, havia no Brasil 18 milhões 

de analfabetos maiores de 14 anos. Segundo Cunha há algumas razões para a escolha 

dessa faixa etária:  

 

Dentre as razões apontadas para a concentração de esforços na 

alfabetização da população de 15 a 35 anos, da zona urbana, 

destacam-se as seguintes: facilidade de mobilização dos analfabetos, 

de alfabetizadores e de instalações de postos; é a população que mais 

padece de carências educacionais, dada a complexidade da vida 

moderna e o sentido altamente competitivo da sociedade industrial; os 

adultos e adolescentes alfabetizados são importantes na produtividade 

do sistema econômico; facilidade de ajustamento social por oferecer 

menos resistência a mudanças de vida (1979, p. 256). 

 

Embora na zona urbana houvesse facilidade para implantação do programa de 

alfabetização, este se estendia também para a zona rural onde também eram criados 

postos de atendimento. A importância de alfabetizar adolescentes e adultos era capacitá-

los para competir no mercado de trabalho e ser uma mão de obra menos resistente às 

mudanças que as configurações econômicas exigiam. O Mobral possuía 4 programas:  

 

Alfabetização funcional, com 5 meses de duração e 2 horas diárias de 

aula, em postos onde os alunos são escolarizados sob a direção de 

monitores; educação integrada, com 12 meses de duração, posteriores 

à alfabetização, compreendendo o conteúdo compacto das 4 primeiras 

séries do ensino de 1º grau; desenvolvimento comunitário, com a 

duração de 2 meses, com o objetivo de induzir os alunos a 

participarem da ―vida comunitária‖, como um desdobramento dos 

programas anteriores; atividades culturais, não escolar e sem prazo 

determinado, objetivando a ampliação do universo cultural da 

clientela do MOBRAL e da ―comunidade‖ a que ela pertence 

(CUNHA, 1979, p. 256). 
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Os programas do MOBRAL não eram de duração muito longa: a educação 

integrada com duração de 12 meses e as atividades culturais sem prazo determinado, os 

demais eram menores ainda. Em um tempo tão curto de duração a aprendizagem era 

limitada, os mobralenses deveriam aprender em no máximo um ano o que se ensinava 

em quatro anos nas demais séries de educação formal. Para a implantação do Programa 

MOBRAL, segundo Cunha (1979) eram realizados convênios com os estados e as 

prefeituras municipais e transferido recursos para a contratação de pessoal, alugar 

prédios e realizar outras despesas
78

. Eram enviados para os municípios manuais para 

orientar o trabalho dos professores. Tais manuais explicavam como deveria ser 

realizado o trabalho, quais conteúdos deveriam ser trabalhados cada semana e um 

detalhamento de como abordar tais temas. Um modelo de manual que era utilizado 

podemos visualizar na figura que segue: 

 

Fotografia nº 23: Manual do Alfabetizador  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques, 2015. 

 

                                                           
78

 Segundo Brasil (1973) para a organização de uma turma do MOBRAL eram necessários alguns passos: 

1) organização da comissão: o prefeito deveria escolher pessoas da comunidade para fazer parte da 

comissão e formalizar a comissão e o regulamento da mesma com um decreto aprovado na Câmara de 

Vereadores; 2)propaganda do movimento: escolher uma comissão para divulgar o programa na imprensa, 

rádios, fazendo cartazes etc; 3) levantamento do nº de analfabetos: elaborar uma ficha para ser preenchida 

em cada casa visitada, e fazendo as inscrições para o curso, bem como o levantamento dos locais para o 

funcionamento das turmas; 4) localização dos postos de alfabetização: cada posto deveria conter 25 

alunos matriculados e pertencentes a comunidade. Confeccionar um mapa que identifique onde estão os 

postos de alfabetização; 5) convocação de alfabetizadores: escolher alfabetizadores entre os professores e 

estudante, realizar o treinamento; 6) levantamento das despesas: pagamento dos alfabetizadores, material; 

7) criação do fundo especial de alfabetização constituído de verbas: da Prefeitura; da Comunidade  e 

verba do MOBRAL/Central; 8) remessa da documentação ao MOBRAL estadual: enviar os nomes da 

comissão, mapa com os postos de alfabetização, quadro das despesas; 9) assinatura do convênio;   10) 

início das aulas:  orientar o alfabetizador, acompanhar o planejamento e avaliação. 
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Neste manual, na capa de apresentação, havia algumas orientações ao 

alfabetizador para indicar como ele deveria proceder, intitulado ―Recado ao 

Alfabetizador‖. Tais orientações estão transcritas abaixo: 

 
Recado ao Alfabetizador: este manual vai ajudá-lo no trabalho com os 

seus alunos, durante o tempo que passarem com você, buscando 

aprender a ler, a escrever e a lidar com os números. Nele você 

encontrará orientações e sugestões de atividades para organizar as 

aulas de cada dia, utilizando o Livro-Caderno que é o material básico 

do PAF. Por isso é importante, que logo de início, você conheça cada 

um desses livros. Você vai, então, observar que o conteúdo do Manual 

ajuda a compreender o conteúdo do Livro-Caderno. Além desse 

Manual, você conta com o Roteiro de Orientações ao Alfabetizador – 

ROA, utilizado no Treinamento, e que apresenta as linhas básicas para 

o desenvolvimento de suas aulas. Durante o estudo destes materiais, 

ou mesmo no planejamento de suas aulas, é comum aparecerem 

dúvidas. Sempre que isso acontecer procure conversar com o 

supervisor ou com alguma pessoa da Comissão Municipal. Eles 

estarão prontos a ajudá-los (BRASIL, 1984, p. 5).  

 

O objetivo do programa MOBRAL orientado por este manual era que os alunos 

aprendessem a ler, escrever e a contar. Além do manual havia outros materiais para 

auxiliar o alfabetizador, como o Livro-Caderno e também os supervisores locais do 

MOBRAL em cada município. No anexo nº 4 podemos visualizar quais conteúdos 

estavam presentes neste manual e algumas dicas aos alfabetizadores sobre como 

organizar suas aulas. 

No Município de Enéas Marques a criação da Comissão Municipal do Mobral 

ocorreu no dia 21 de março de 1977, como indicado em ata, transcrito a parte central 

abaixo: 

 

Ficou estabelecida a referida comissão: Presidente: Prof. Paulo 

Koniuchowicz; Secretário: Sr. Antonio Maia Borges; Área 

Pedagógica: Srta Ivone Gevieski; Área de mobilização: Padre 

Domenico Costella; Área Cultural: Srta Maria Berckenbrock; Área 

Profissionalizante: Srta Maria Berckenbrock; Área Finaceira: Sr 

Serineu Bonetti; Supervisão Global: Sr Martinho Marchioro; Área de 

Apoio: Sr Isidoro Baio (E. M, Ata, 1977). 
 

Após constituída a Comissão local foram feitos levantamentos da quantidade de 

analfabetos no município para posteriormente organizar os postos de alfabetização, 

encontrar alfabetizadores e organizar as turmas. Embora não havia a indicação do ano, 

mas deduz-se que as informações contidas no quadro abaixo sejam posteriores a criação 

da comissão local do MOBRAL. É possível perceber o resultado da sondagem realizada 

para saber quantas pessoas necessitavam de alfabetização em cada comunidade: 
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Quadro nº 6: Levantamento do número de analfabetos nas comunidades do Município de 

Enéas Marques 
ESCOLA LOCALIDADE Nº ANALFABETOS 

Almeida Junior Linha Zanoni 19 

Castelo Branco Rio Quebra Dente 18 

Cristo Rei Bela Vista – KM 30 23 

Diogo Alvares Correia Lageado Bonito  18 

Dom Bosco Rio da Areia 32 

Dezenove de Novembro  Rincão da Vargem 38 

Dom Manoel Alto Pinhal 43 

Domingos Borges Roncador 9 

Diogo Mendonça Cabeceira da Barra Bonita 7 

Dom Diogo de Souza Cabeceira do Rio Gamela 4 

Dom Pedro I  Arroio Empossado  25 

Dom Pedro II Bom Jesus 40 

Dr. Deni Lineu Schwartz Km 2- Picadão 20 

General Osório Rio Mambuca 17 

Getúlio Vargas Linha Mata Fome - 

Henrique Soares Km 42 - 

João Pessoa Serra do Almirante 5 

João Ramalho Cabeceira do Lontra 17 

Jorge Lacerda Km 35 34 

José Bonifácio Rio Alegre 7 

José Bonifácio  Linha Koerich - 

José Bonin Linha do Roncador 11 

Mãe Aparecida Rio Bocó 10 

Matias de Albuquerque Divisor do Verê 9 

Nossa Senhora Aparecida Cabeceira do Rio Vitória 15 

Olavo Bilac Divisor de Santa Lucia 11 

Osvaldo Cruz Aparecida do Oeste 10 

Osvaldo Cruz Km 45 – Cotegipe 20 

Padre Agenor Rio Vitória 4 

Paulo Pimentel São Luiz - 

Pio X Braço Esquerdo Rio Gavião 12 

Quinze de Novembro Bela União 25 

Santa Bárbara Santa Bárbara 15 

Santa Maria Arroio de Paula 11 

Santa Izabel Barra Bonita - 

Santo Antonio Vista Alegre 6 

Santo Antonio Barra Bonita - 

São José Bela União - 

São João Batista de La Salle  Rio Vitória 12 

São João de Deus Rio Cabeceira 19 

São Judas Tadeu Linha Antonio Rosa 10 

Silva Jardim Alto Bela Vista 25 

Santos Dumont Rio Caveira 3 

Tomé de Souza Rio Caveira 30 

Treze de Maio Pinhalzinho 20 

Tiradentes Rio Vitória 28 

Visconde de Mauá Nova Esperança 25 

Zacarias Seleme Km 8 21 

Total 48 728 

Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques, 1977. 
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Na maioria das comunidades do Município havia analfabetos e precisavam ser 

organizados postos de alfabetização. Pela Portaria nº 02 de 27 de junho de 1979: foram 

designados ―os Srs. Juvelino André Romano e Serineu Bonetti, para movimentar em 

conjunto a conta bancária do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) de 

Enéas Marques – Pr‖ (E. M, Portaria nº 02, 1979). Também em 1979 foi reestruturada a 

Comissão Municipal do MOBRAL de Enéas Marques-Paraná que ficou assim 

constituída: 

 

I - Juvelino André Romano; II - Antonio Bonetti; III - Mafalda 

Pereira; IV - Frei Cleto Barbiero; V - Maria Janete Miranda; VI - 

Serineu Bonetti; VII - Antonio Maia Borges; VIII - Silvio Duarte dos 

Santos; IX - Rui Figueiredo Fereira; X - Martinho Marchioro (E. M, 

Decreto nº 09, 03 de junho de 1979).  
 

Além de a Comissão local acompanhar as atividades desenvolvidas em cada 

município, uma equipe de pessoas de Curitiba visitava as comunidades e realizava 

reuniões nas localidades, para verificar como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos, 

orientar os alfabetizadores e avaliar os trabalhos desenvolvidos. Isso é comprovado pelo 

cronograma abaixo: 

 
Quadro nº 7: Cronograma de Visita e Reuniões dos Supervisores do Mobral de Curitiba 

no município de Enéas Marques 
EQUIPE DATA LOCALIDADE HORA 

  Pinhalzinho – Sede 

Rincão da Vargem 

14:00 

16:00 

Equipe nº 02 17/03 Alto Bela Vista 

Rio Mambuca 

14:00 

16:00 

Equipe nº 01 18/03 Rio Vitória - Ponta 

Rio Vitória – Sede 

Cabeceira do Rio Vitória 

Km 32 – Picadão 

Nova Esperança 

08:00 

10:00 

14:00 

16:00 

20:00 

Equipe nº 02 18/03 Cabeceira do Rio Caveiras 

Rio Caveiras – Sede 

Km 38- Picadão 

Km 35- Picadão 

08:00 

10:00 

14:00 

16:00 

Equipe nº 01 19/03 Escola da Linha Bonin 

Santa Bárbara 

Bom Jesus 

Rio da Areia 

08:00 

10:00 

14:00 

16:00 

Equipe nº 02 19/03 Bela União  

Linha Antonio Rosa 

Aparecida do Oeste 

08:00 

10:00 

14:00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques, 1979. 

 

No quadro verificamos 18 comunidades que foram visitadas no mês de março 

por representantes de Curitiba. Mas a partir do quadro anterior, que apresenta a 



116 

 

quantidade de analfabetos, é possível deduzir que foram estabelecidas turmas de 

MOBRAL também em outras comunidades, além das que foram apresentadas no 

cronograma.  

 Para a continuação do programa os convênios eram renovados e as comissões 

responsáveis reorganizadas, realizado levantamento da quantidade de alunos, 

alfabetizadores, postos de alfabetização e despesas. Em 1979 foi realizado o 2º convênio 

no município de Enéas Marques, como atestamos pelo registro de ata de 11 de outubro: 

―neste dia a Supervisão de área do MOBRAL esteve neste município, para realização da 

realimentação do 2º Convênio contando com a presença de 4 alfabetizadores‖ (E. M, 

Ata de 11 de outubro, 1979). Também, definiu-se que no dia 18 do mesmo mês, fosse 

realizada a divulgação do movimento e feita distribuição dos formulários aos 

professores. No quadro abaixo estão listados os alfabetizadores, postos de alfabetização 

e nº de alunos:  

 

Quadro nº 8: 2º Convênio do Programa MOBRAL no município de Enéas Marques - 1979 
ALFABETIZADOR LOCAL DO POSTO Nº ALUNOS 

João Kleutéria Braço Esq. do Gavião 14 

- - 41 

Cleusa Back Divisor do Verê 23 

Saudir de Matos Novo Horizonte 7 

Avelino S. da Rosa Linha Antonio Rosa 29 

Isolete R. de Jesus Barra Bonita 23 

Maria Berkembrock Enéas Marques 12 

Marlene Herculano Nova Esperança 22 

Tânia Maria Bublitz Serra do Almirante 9 

Antonio Ivo Nunes de Abreu Esc. Jorge Lacerda 6 

João de Lima Km 32- Via Picadão 26 

Altaíde Pedroso Rio Mambuca 27 

João Antonio dos Santos Novo Horizonte 5 

Sebastião Dias  Novo Horizonte 5 

Ivete Mª Vettorello Vista Alegre 13 

Clovis Rech Vista Alegre 8 

 

Lir Terezinha Kuffel Pinhalzinho 36 

José Pedro Alves Valente Km 42 19 

João Maria Novaes Arroio de Paula 34 

Gomercindo Reichemback Cabeceira da B. Bonita 26 

José Henrique Monteiro Linha São José – B. Bonita 20 

Zenita Kunhen Pereira Rio Quebra Dente 10 

Odila Borba Cabral Vista Alegre 16 

Odete dos Santos  Arroio Empossado 2 

Jucélia Mota Moreira Rio da Areia 18 

José Manoel Werner São Luiz 50 

Marlene Aguiar de Souza Cabeceira do Lontra 22 

Tereza Pelentir Machado Barra Bonita 12 
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Izaura Dias Justus Alto Bela Vista 23
79

 

 

Derli Machado Mendes Vista Alegre 27 

Valdomiro Pasko Km 30- Enéas Marques 30 

Odete dos Santos Arroio Empossado 24 

Lucilda A. Lanfredi Bela União 33
80

 

   

Maria Celina Schmitz - 7 

Paulo Martins - 11 

José Alvaro Moreira - 15 

Nádia Regina de Souza - 5 

Galdino da Silva - 11 

Alvino Martins de Jesus - 13 

Maria de Lurdes Aguiar - 14 

Celeste Mai - 8 

Carmelinda L. Milani - 10 

Sebastião A. de Souza - 45 

Zenair de F. dos Santos - 25 

João de Lima - 27 

Eurides da Veiga - 19 

Marisa Justuz - 13 

Lucia S. da Rosa - 22
81

 

 

Valdomiro Pasko  16 

Odete dos Santos  10 

Derli Machado Mendes  22 

Lucilda A. Lanfredi  21
82

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (1979). 

 

A partir das listas de cada posto de alfabetização é possível identificar que havia 

vários alunos da mesma família na mesma turma ou também havia primos e tios todos 

matriculados na mesma turma.  Às vezes o alfabetizador dava aula para seus filhos e 

parentes. 

 No ano de 1980 foram fechados alguns postos de alfabetização no município de 

Enéas Marques:  

 

Com o presente comunicamos a V. Sria o fechamento dos Postos de 

Alfabetização dos seguintes Locais e alfabetizadores: Nova Esperança 

- Marly Herculano; Santa Bárbara - Irma das Graças Zanelatto; Arroio 

de Paula -Carmelinda Luiza Milani; Km 45 – Tercília G. Balsanello; 

Pinhalzinho – Lir Terezinha Kuffel. Houve substituição na localidade 

do Novo Horizonte, do alfabetizador Antonio de Matos por Nádia 

Regina de Souza‖ (E. M, Comunicação, 20 de maio de 1980). 

 

                                                           
79

 E. M, Comissão Municipal do MOBRAL, Lista dos Alunos que estão frequentando aulas, 17 de 

setembro de 1979, 3 folhas, Martinho Marchioro- ENSUG (Supervisão Global). 
80

 E. M, Comissão Municipal do MOBRAL, Lista dos Alunos que estão frequentando aulas, 20 de 

novembro de 1979, 7 folhas, Martinho Marchioro- ENSUG. 
81

 E. M, Comissão Municipal do MOBRAL, Relação dos Alunos Alfabetizados em 25 de março a 25 de 

agosto. E. M. 12 de dezembro de 1980, 5 folhas, Maria Janete C. de Miranda. 
82

 E. M, Comissão Municipal do MOBRAL, Relação dos Alunos Alfabetizados. 25 de fevereiro de 1980, 

2 folhas. 
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Além do fechamento de alguns postos de alfabetização e substituição de outros, 

cada município avaliava a necessidade destes postos e determinava seu fechamento, 

bem como a criação de novos programas que atendessem as necessidades de seu 

município: 

 

[...] A finalidade da reunião que seria a troca de idéias para elaboração 

de um plano de ação conjunta (MOBRAL, Prefeitura, ACARPA, 

Sindicato) para o ano de 1981. [...] Fazendo uso da palavra o Sr. 

Prefeito Municipal expôs que para o Programa de Alfabetização 

Funcional já não havia mais interesse, pois durante os 10 anos de ação 

deu-se oportunidade a todos e que a ação do MOBRAL deveria voltar 

- se para cursinhos que abrangessem horticultura, fruticultura, 

alimentação, saúde, saneamento, introdução de hortas nas famílias, e 

que seria introduzido para o ano de 1981, também aulas de técnicas e 

práticas de agricultura. [...] As maiores dificuldades verificadas estão 

na pouca remuneração que o MOBRAL paga aos monitores, outra 

grande dificuldade é a sustentação dos programas, que mais de 50% 

dos fracassos verificados na ação do MOBRAL é a falta de recursos e 

o abandono, aos postos de Alfabetização ou outros cursos, por parte 

dos responsáveis (E. M, Ata de Reunião da COMUN, 22 de outubro, 

1980). 
 

 Com o encerramento do MOBRAL deu-se início o Programa de Educação para 

o Trabalho (PETRA) que visava à contribuição de profissionais de diversas áreas para 

ensinar os alunos alguma profissão: 

 

Quanto ao PETRA (Programa de Educação para o Trabalho), visa ele 

que QUALQUER PESSOA PROFISSIONAL, mesmo aposentada, 

possa ministrar aulas sobre sua profissão (seja qual for) à nossa 

clientela, por curso com 40 horas de aula, distribuídas num mínimo de 

20 dias e máximo de 45, o MOBRAL remunerará com Cr$ 1.000,00. 

Esse Convênio MOBRAL/PREFEITURA exige que, no mínimo, 

quatro profissionais estejam envolvidos. O interessante é que 

QUALQUER PROFISSÃO é aceita, mesmo especializações, como 

por exemplo, ASSENTADOR DE AZULEJOS OU ARTESÃO EM 

PALHA. Nossas Supervisoras de Áreas estão aptas a prestar maiores 

esclarecimentos. Acrescente-se, apenas, que os convênios podem ser 

assinados tão logo se disponha dos profissionais. Por certo, todos os 

municípios se valerão do excelente PETRA (PARANÀ, 

Comunicação, 31 de julho, 1978). 

 

 No município de Enéas Marques o PETRA foi desenvolvido principalmente 

voltado para as mulheres, ensinando bordados e artesanatos que propiciassem uma 

iniciação no mercado de trabalho ou fosse uma fonte de renda para a família, como 

podemos observar no quadro abaixo: 

 
Quadro nº 9: Ficha de Programação do Curso PETRA no Município de Enéas Marques 
Nº NOME DO CURSO MONITOR INÍCIO MOBRAL OUTROS 
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01 Bordado  Maria Machado Borba 30/10/1978 2 17 

02 Corte e Costura Ernestina Marcon 30/10/1978 - 15 

03 Tricô Marlene Herculano 30/10/1978 - 18 

04 Crochê Tranquila Herculano 30/10/1978 - 17 

05 Tricô Maria Celina Schmitz 30/10/1978 - 12 

06 Bordado Maria Gesser Rholing 30/10/1978 - 19 

07 Crochê Elenite Wessling 30/10/1978 - 18 

 TOTAL   2 116 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques, 1978. 

 

O PETRA era executado por meio de convênio com as Comissões municipais 

que organizavam os cursos e era feito pagamento de gratificação aos monitores. Aos 

participantes no final do curso eram entregues certificados de conclusão.  O PETRA 

tinha como meta: 

 

Pretende-se com este Programa, na verdade, não uma qualificação 

profissional no seu sentido mais formal, e sim uma disseminação de 

técnicas e atitudes para o trabalho que permita ao aluno uma iniciação 

profissional. A filosofia adotada pelo PETRA foi:‗Quem sabe mais 

ensina a quem sabe menos‘. (PARANÁ, PETRA, 1980, p. 7)
83

. 

 

Havia alguns critérios para seleção de cursos: ―Interesse da comunidade; 

Existência de monitor qualificado; Correlacionamento dos diversos problemas, 

necessidades e interesses da clientela com os interesses da Organização e do Governo 

Estadual na consecução de seus objetivos‖ (PARANÁ, PETRA, 1980, p. 12). O 

programa possuía algumas características: 

 

 Praticidade;  

 Carga horária reduzida – mínimo 40 horas, distribuídas num 

período máximo de 45 dias;  

 Organização de turma – número mínimo de 15 alunos; 

 Programação de cursos por convênio: número mínimo de 2 

cursos, numero máximo 10 cursos;  

 Gratificação do Monitor: Cr$ 1. 400,00 por curso ministrado, 

sendo que esse só poderá ministrar um curso por convênio; 

 Concessão de certificados de frequência: será concedido aos 

alunos que freqüentarem, no mínimo, 75% da carga horária 

total do curso; 

 Conteúdo programático adequado à clientela e compatível com 

as necessidades do mercado de trabalho – será elaborado pelo 

próprio monitor (PARANÁ, PETRA, 1980, p.13). 

 

                                                           
83

  Encontramos um documento: Programa de Educação Comunitária para o Trabalho que está dividido 

em 4 partes: 1 - Histórico; 2 – Operacionalização;  2.1 – Introdução;  2.2 – Pré –requisitos; 2.3 – Oferta 

do Programa; 2.4 – Diagnóstico; 2.5 – Meta e Cronograma Operacional; 2.6 – Clientela; 2.7 – Critério 

para Seleção de Cursos; 2.8 –Característica do Programa; 2.9 – Acompanhamento; 3- Conclusão; 4- 

Bibliografia (PARANÁ, PETRA, 1980, p. 7). 
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No anexo nº 5 podemos visualizar um certificado conferido pelo programa aos 

alunos após a conclusão do mínimo de 40 horas de atividades. Não se encontrou 

registros de quando este programa foi encerrado, apenas estes dados que nos levaram a 

atentar para a sua existência e concretização.  

 Trouxemos alguns dados sobre a implantação do programa de Alfabetização no 

município de Enéas Marques. Passaremos a detalhar sobre a previsão orçamentária dos 

anos de 1977 a 1992. Não tivemos acesso à prestação de contas, somente as legislações 

de previsão orçamentária.  

 

2.1.3 Previsão Orçamentária para Educação no Município de Enéas Marques no 

período de 1977 a 1992 

No município de Enéas Marques encontravam-se escolas rurais, Grupo Escolar, 

Ginásio Cenecista e Escolas Urbanas. No decorrer do capítulo apresentaremos mais 

algumas informações e características sobre elas, a partir das fontes que foi possível 

encontrar, visto que em 1974 ocorreu um incêndio na Prefeitura e destruiu todos os 

arquivos, que havia até aquele ano. São raros os documentos sobre as escolas até 1974.  

Conforme previsto no artigo nº 92 da LDBEN de 1961, o percentual de recursos 

que cada instância deveria dispor para a Educação foi o seguinte: ―a União aplicará 

anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, 12% (doze por cento), no 

mínimo de sua receita de impostos e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

20% (vinte por cento), no mínimo‖ (BRASIL, Lei nº 4.024, 1961, Art. 92). A 

aplicação dos 12% da União seria disposta da seguinte forma: 

 
Art. 95. A União dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob 

a forma de:  a) subvenção, de acordo com as leis especiais em vigor; 

b) assistência técnica, mediante convênio visando ao aperfeiçoamento 

do magistério à pesquisa pedagógica e à promoção de congressos e 

seminários; c) financiamento a estabelecimentos mantidos pelos 

Estados, municípios ou particulares, para a compra, construção ou 

reforma de prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos 

de acordo com as leis especiais em vigor (BRASIL, Lei nº 4024, 1961, 

Art.92). 

 

Os recursos destinados à educação deveriam ser aplicados para a formação dos 

professores, construção e reforma dos prédios escolares, aquisição de equipamentos, 

materiais etc. A destinação de recursos também abrangia estabelecimentos particulares, 

não somente as instâncias públicas. Aqui visualizamos a dualidade de ensino: privado e 
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público que recebiam recursos públicos, o que sempre gerou bastantes discussões e 

polêmicas.  

Conforme Saviani: ―a Constituição do regime militar, de 1967, e a Emenda de 

1969 voltaram a excluir a vinculação orçamentária. Com isso, o orçamento da União 

para a educação e cultura caiu de 9,6%, em 1965, para 4,31% em 1975‖ (2014, p.33). A 

medida reduziu drasticamente os investimentos, que só foram retomados na 

Constituição de 1988. O Artigo 212 da ―atual Constituição, promulgada em 1988, 

restabeleceu a vinculação fixando 18% para a União e 25% para os estados e 

municípios‖ (BRASIL, Lei nº 5.692, 1971, Art.212). A partir de 1988, o percentual a 

ser investido em educação teve um aumento significativo comparado às legislações 

anteriores que fixaram no máximo 10% a 12% para União e 20% para os estados e 

municípios. 

O financiamento da educação no período do regime militar de 1964 foi definido 

na Lei 5.692 de 1971 como dever da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios, dos Municípios, das empresas, da família e da comunidade em geral. Todos 

deveriam colaborar para prover recursos e somar esforços na promoção de uma 

educação de qualidade para todos. Os municípios deviam aplicar a cada ano pelo menos 

20% da receita tributária municipal no ensino de 1º grau.  

No município de Enéas Marques, no levantamento feito para esta pesquisa, 

foram encontradas somente leis de previsão orçamentária, que anteviam os gastos em 

educação no município a partir de 1977. Não foi encontrada nenhuma prestação de 

contas do orçamento municipal finalizado referente aos anos pesquisados, visto que até 

aquele período a contabilidade era feita manualmente e pode ter sido descartada. Pela 

nomenclatura utilizada para indicar o montante de recursos destinados à educação, 

percebemos que esteve sempre em conjunto com o Setor de Cultura e, algumas vezes, 

também com o Setor de Esportes. Os dados encontrados foram transcritos no quadro a 

seguir: 

 

Quadro nº 10: Previsão Orçamentária para Educação e Cultura entre 1977 a 1992 no 

município de Enéas Marques 
LEGISL./ 

ANO 

NOMENCLATURA VALOR 

DESTINADO A 

EDUCAÇÃO 

VALOR TOTAL 

DO ORÇAMENTO 

% PARA 

EDUCAÇÃO 

80/77  Educação e Cultura 1.834.000,00 8.200.000,00 22,37 

19/78 Educação e cultura 3.552.000,00 14.500.000,00 24,50 
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09/79 Serviço de Educação 

e Cultura 

6.240.000, 00 24.000.000,00 

(milhões de 

cruzeiros) 

26,00 

08/81 Serviço de educação, 

cultura e esportes 

Construção do Estádio 

Municipal 

1.500.000,00 

Construção de canchas 

de esportes 

1.400.000,00 

4.900.000,00  

15/81  Despesas Serviço de 

Educação, cultura e 

esportes 

35.500.000,00 130.900.000,00 27,12 

010/82 Despesas Serviço de 

Educação, cultura e 

esportes 

49.720.000,00 186.100.000,00 26,72 

023/83 Setor de Educação e 

Cultura 

121.500.000,00 550.000.000,00 22,09 

017/84 Setor de Educação e 

Cultura 

586.600.000,00 2.930.000.000,00 20,02 

014/85 Setor de Educação e 

Cultura 

1.740.000.000 10.400.000.000 16,73 

017/86 Setor de Educação e 

Cultura 

3.410.000,00 17.770.000,00 19,19 

017/87 Setor de Educação e 

Cultura 

26.800.000,00 127.000.000,00 21,10 

017/88 Setor de Educação e 

Cultura 

Pessoal Civil 

8.847.000,00 

Remuneração de 

serviços pessoais 

15.100,00 

Outros serviços e 

encargos 33.700,00 

Subvenções sociais  

767.500,00 

73.816.400,00 13,09 

012/89 Divisão de Educação 

Divisão de Cultura 

8.840.000,00 

92.000,00 

34.000.000,00 26,00 

22/90 Departamento de 

Educação Cultura e 

Esportes 

205.500.000,00 790.000.000,00 26,01 

020/91 Departamento de 

Educação Cultura e 

Esportes 

225.300.000,00 1.000.000.000,00 22,53 

028/92 Educação Cultura e 

Esportes 

2.830.000.000,00 11.430.000.000,00 24,76 

Fonte: Documentos da Prefeitura Municipal. Dados organizados pela autora. 

 

No quadro observamos os percentuais apontados na previsão orçamentária dos 

anos de 1977 a 1992. Nos anos de 1985, 1986 e 1988 vemos o percentual abaixo de 

20% no município, o que não está de acordo com o previsto na CF de 1988 em vigor no 

período. A partir de 1988 a Constituição Federal fixou um percentual de investimento 

para os municípios de 25%. Contudo em Enéas Marques, nos anos de 1991 e 1992, 

observamos que a previsão estava abaixo do percentual fixado pela legislação.  
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Não foram apresentados dados posteriores a 1992 e atuais por não ser o foco 

deste trabalho. Estes foram elencados para termos um patamar sobre a educação, os 

investimentos e o lugar que a educação ocupava nos investimentos e gestão do dinheiro 

público. 

 

2.1.4 A atuação das Inspetorias Auxiliares de Ensino 

As Inspetorias Auxiliares de Ensino (I.A.E.) foram criadas para atuarem nos 

municípios que compõem o Estado do Paraná. Todas as competências e atribuições da 

Inspetoria eram pontuadas a partir de uma normativa encaminhada pela Secretaria de 

Educação aos Municípios. A partir do contato com esta normativa nos arquivos da 

Prefeitura Municipal, foi possível tecer estes apontamentos. Segundo Emer (1991), a 

partir da Reforma Francisco Campos 1930-1945, foi criado o Inspetor Federal e 

estabelecidas normas de Inspeção. 

 

O Ministério da Educação e Saúde Pública organiza a estrutura 

educacional na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino. Nesta 

perspectiva e na ótica política centralizadora de Vargas, a reforma 

Francisco Campos estabeleceu um novo papel à inspeção escolar 

existente em épocas anteriores. Criou a figura do Inspetor Federal e 

estabeleceu normas de inspeção, a partir de um currículo 

enciclopédico, um sistema de avaliação extremamente rígido e 

seletivo. Ainda em 1950, no Paraná era percebida a necessidade de 

transformação da Inspeção Administrativa em inspeção Técnica, isto 

é, os inspetores ambulantes deveriam tratar também de assuntos 

pedagógicos objetivando a melhoria da qualidade de ensino (EMER, 

1991, p. 275). 

 

A partir do excerto acima percebemos que a inspeção escolar já existia em 1950, 

mas sofreu algumas modificações em sentido técnico, ou seja, o inspetor passou a 

ocupar-se também dos assuntos pedagógicos, pois a qualidade do ensino passou a 

ocupar a pauta das preocupações e discussões. Segundo Emer: ―no final da década de 

1950, em algumas cidades pólo do Oeste do Paraná passou a existir as chamadas Sub-

Inspetorias de Ensino, transformadas, na década de 1960, em Inspetorias Regionais de 

Ensino, abrangendo diversas cidades próximas‖ (1991, p. 275). 

Em cada município funcionava o Serviço de Supervisão Local e Supervisão de 

Merenda Escolar (PARANÀ, s/d, p. 1). O inspetor era escolhido pelo Secretário de 
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Estado da Educação e Cultura e exercia cargo em comissão devendo residir no 

município que foi designado. Conforme Lei s/nº (s/ano)
84

: 

 
Art. 36º - Além dos trabalhos de sua competência relativos à 

administração das Escolas Rurais, as I.A.E. exercerão também 

atribuições concernentes à inspeção do ensino, supervisionando o 

funcionamento das escolas municipais e particulares do seu município 

bem como servindo de vínculo entre as I.E. de 1º e 2º Graus e os 

estabelecimentos de ensino de 1º e 2º Graus nos municípios em que 

estão sediados. (PARANÁ, s/d, p.1). 

 

Era competência das I.A.E. a administração das Escolas Rurais, bem como a 

inspeção do ensino e supervisão do funcionamento de escolares particulares ou 

municipais e intermediário nas escolas de 1º e 2º grau.  

 
Art. 40º - Às I.A.E., além da colaboração que devem prestar às IRE a 

que estão subordinadas, para o exercício das atribuições enumeradas 

no art. 4º, compete: a) Zelar pelo cumprimento, por parte das Escolas 

Rurais Estaduais, do Calendário Escolar aprovado; b) Inspecionar as 

Escolas Rurais Estaduais, orientando os seus responsáveis no 

cumprimento dos dispositivos legais e na observância das instruções 

da I.R.E. e dos órgãos próprios da SEEC, relativos ao pessoal; c) 

Inspecionar as Escolas Rurais municipais e particulares situadas sem 

seu município, para exame das condições legais de funcionamento, 

adotando providências para o fiel cumprimento das leis, decretos, 

resoluções, portarias e instruções emanadas dos poderes, órgãos e 

autoridades competentes (PARANÁ, s/d, p.1, Art. 40). 

 

Entre as competências da Inspetoria-Auxiliar de Ensino estava zelar pelo 

cumprimento do Calendário Escolar por parte das Escolas Rurais, a observância das 

instruções da I.R.E. e dos órgãos próprios da SEEC, bem como o cumprimento das leis, 

decretos, resoluções e portarias enviadas a cada município para nortear e reger a 

organização da educação. E ainda: 

 
d) Receber, encaminhar e decidir, na esfera de suas atribuições, os 

casos especiais de matrículas, avaliação final, freqüência e 

transferências de alunos de Escolas Rurais do seu município, 

encarregando-se da sua distribuição; e) Providenciar junto a I.R.E. a 

obtenção de materiais destinados aos estabelecimentos estaduais de 

seu município, encarregando –se da sua distribuição; f) Solicitar da 

I.R.E. providências junto aos órgãos competentes, relacionadas a 

reparos, adaptações, conservação e recuperação das escolas estaduais 

de seu município; g) Receber, conferir, encaminhar toda a 

documentação das Escolas Estaduais, Municipais e Particulares do seu 
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 Não foi possível identificar o número e ano desta Lei, pois se encontrou parte do excerto desta, somente 

a partir do Art. 35º que trata sobre as Inspetorias Auxiliares de Ensino. 
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município, no prazo determinado pelo I.R.E (PARANÁ, Lei s/nº, s/d, 

p.2, Art. 40). 

 

O Inspetor acompanhava o processo de matrículas realizado nas escolas, 

frequência e transferência dos alunos, aplicação da avaliação final, a obtenção e 

distribuição de materiais nas escolas, conservação dos prédios escolares, bem como 

reparos e construções das escolas, recebimento e encaminhamento da documentação das 

escolas para arquivamento quando solicitada pela Secretaria de Educação. Para o 

cumprimento de todas as competências que lhe cabiam, o Inspetor precisava cumprir as 

indicações do Art. 41: ―c) visitar e inspecionar as Escolas Rurais Estaduais, Municipais 

e Particulares do seu município, orientando os seus responsáveis relativamente ao 

desempenho eficiente de suas funções e ao cumprimento da Legislação do Ensino e das 

determinações superiores dos órgãos da SEEC‖ (PARANÁ, Lei s/nº, s/d, p.3, Art. 41). 

Segundo Cattelan: ―os inspetores escolares eram responsáveis pela organização e 

observação das escolas nas comunidades, onde a elas ficavam sob sua responsabilidade. 

Assim, era de sua rotina e competência cuidar do trabalho desenvolvido pelo professor 

na escola‖ (2014, p. 131). 

No município de Enéas Marques atuaram vários Inspetores Auxiliares de 

Ensino. Isso é possível identificar a partir de atas, assinaturas em atas de exames, 

relatórios finais das escolas ou depoimentos orais: Vitório Penso (Jaracatiá)
85

, 

Boaventura Michels, Magda Prolo, Edgar Santana, Martinho Marchioro, Nereu 

Stingelin, Cleri Mary Didó Campos e Renata Pickler Marques desempenharam essa 

função.  

Marques (2016), uma das que atuou na Inspetoria, relatou: ―a Inspetoria Estadual 

de Ensino cada município tinha essa representação do estado. Na inspetoria eu trabalhei 

de 89 a 90‖. E detalhou algumas atividades que eram desenvolvidas:  

 
A gente cuidava de toda documentação das escolas estaduais e 

municipais e também de todo o andamento das escolas estaduais, 

todos os problemas que surgiam dentro das escolas estaduais tanto de 

documentação, quanto pessoal, nomeação de professores, criação de 

escolas passava pela inspetoria e o trabalho na inspetoria esta 

resumido na documentação escolar que hoje ainda continua em cada 

município, tem todo acervo de documentação das inspetorias 

anteriores hoje está em um colégio do município, em Beltrão onde tem 

o Núcleo deve estar centrada no Núcleo, mas nos outros municípios 

essa documentação está num colégio estadual (MARQUES, 2016).  
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 Cf. Martins (1986, dedicatória s/p). 
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O depoimento de Marques atesta o que foi citado anteriormente quanto às 

competências do Inspetor: acompanhar o funcionamento das escolas municipais e 

estaduais, documentação, criação de escolas, nomeação de professores etc. Conforme 

Marques (2016) ―em 91 foram extintas todas as inspetorias estaduais ficando somente 

as regionais‖. Pode ser que algum município tenha mantido o cargo apenas na esfera 

municipal, mas o mais provável é que tenha desaparecido. 

Quanto às funções de inspetores de ensino havia algumas exigências para tal 

atuação. Segundo o estabelecido no Art. 65: ―O inspetor de ensino, escolhido por 

concurso público de títulos e provas, deve possuir conhecimentos técnicos e 

pedagógicos demonstrados de preferência no exercício de funções de magistério de 

auxiliar de administração escolar ou na direção de estabelecimento de ensino‖ 

(BRASIL, Lei nº 4.024, 1961, Art.65).  

Após apresentarmos alguns percentuais da previsão orçamentária para educação 

do município de Enéas Marques, discorreremos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1º e 2º Grau, a Lei nº 5.692/1971.  

 

2.1.5 Lei nº 5.692 de 1971 Diretrizes e Bases da Educação de 1º e 2º Grau e 

Implantação da Reforma no Ensino
86

 

 Diferentemente da LDBEN de 1961, que estabeleceu as diretrizes para todos os 

níveis de ensino, a Lei nº 5692/71 fixou apenas as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° 

e 2º graus e tratou da formação de professores. No artigo 1º foram estabelecidos os 

objetivos dos dois níveis de ensino: ―O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral 

proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania‖ (BRASIL, Lei nº 5.692, 1971, Art.1º). 

O ensino primário correspondia ao 1º ciclo de primeiro grau, que tinha duração de oito 

anos. Segundo previsto no Art. 4º: ―os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um 

núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, 

conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos 

planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos‖ (BRASIL, Lei nº 
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 Foi no período da ditadura militar, onde qualquer expressão popular contrária aos interesses do governo 

era abafada, muitas vezes pela violência física, que é instituída a Lei 5.692, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 1971. A característica mais marcante desta Lei era tentar dar a formação 

educacional um cunho profissionalizante. 
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5.692, 1971, Art. 4º). Para definição dos conteúdos curriculares, o §1º do artigo 4º 

estabeleceu: 

 

Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos conteúdos 

curriculares:  I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada 

grau as matérias relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os 

objetivos e a amplitude.  II - Os Conselhos de Educação relacionarão, 

para os respectivos sistemas de ensino, as matérias dentre as quais 

poderá cada estabelecimento escolher as que devam constituir a parte 

diversificada. III - Com aprovação do competente Conselho de 

Educação, o estabelecimento poderá incluir estudos não decorrentes 

de materiais relacionadas de acordo com o inciso anterior (BRASIL, 

Lei nº 5.692, 1971, Art. 4º §1º). 
 

Ficou claro que a lei deu plenos poderes aos conselhos federais e estaduais de 

educação. Além destes dispositivos, o artigo 7º definiu como obrigatória as seguintes 

disciplinas: Educação Moral e Cívica
87

, Educação Física, Educação Artística e 

Programas de Saúde. A lei introduziu a Educação Moral e Cívica para despertar nos 

jovens maior amor à pátria e reforçou a doutrina do governo militar com a justificativa 

de combater idéias subversivas, garantindo a ordem e o progresso da nação. Programas 

e campanhas de saúde no período de vigência da lei de 1971 foram muito presentes no 

ambiente escolar, desde campanhas de conscientização sobre doenças até vacinação 

propriamente. 

Esses programas de saúde eram também conhecidos como eugenia, havendo 

estímulo à educação eugênica, higiene social e a obrigatoriedade da educação física em 

todos os níveis de ensino, como medida para se alcançar a estética ideal (SCHNEIDER 

e MEGLHIORATTI, 2012). Segundo as autoras esse movimento eugênico no Brasil foi 

muito difundido no início do século XX. Um dos meios de divulgação foi o Boletim de 
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 Segundo Nunes e Rezende: ―a construção do programa de Educação Moral e Cívica consta de 

documentos oficiais, tais como o Decreto 869/69 que tornou a disciplina obrigatória‖ (2008, p.3). 

Segundo os autores: ―Os conteúdos dos livros didáticos de Educação Moral e Cívica, como também as 

demais reformas educacionais do período militar, revelam que os aspectos sociais, políticos e econômicos 

eram utilizados pelo grupo de poder na tentativa de homogeneizar valores e ações favoráveis ao projeto 

empreendido pelos segmentos sociais que formavam o grupo dos que governavam o país durante a 

ditadura militar‖ (2008, p. 4). Conforme os autores: ―Pretendia-se passar para os alunos que as leis e as 

autoridades eram naturalmente necessárias para a manutenção da ordem e da convivência em sociedade. 

Em relação a isto, é possível afirmar que os condutores do regime militar pretendiam justificar o excesso 

de autoridade por parte dos seus governantes, assim como das promulgações de decretos-lei e dos Atos 

Institucionais, como sendo fundamentais para a manutenção da vida em sociedade, respeitando sempre os 

princípios democráticos‖ (2008, p.8). 
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Eugenia
88

, um periódico elaborado por iniciativa do médico eugenista Renato Kehl e 

impresso no Rio de Janeiro. 

O ano escolar era composto de 180 dias de trabalho, conforme previsto no Art. 

11: ―o ano e o semestre letivos, independentemente do ano civil, terão, no mínimo, 180 

e 90 dias de trabalho escolar efetivo, respectivamente, excluído o tempo reservado às 

provas finais, caso estas sejam adotadas‖ (BRASIL, Lei nº 5.692, 1971, Art.11).  A lei 

possibilitava certa flexibilidade para organização do calendário das escolas que 

funcionavam na zona rural: ―§ 2º Na zona rural, o estabelecimento poderá organizar os 

períodos letivos, com prescrição de férias nas épocas do plantio e colheita de safras, 

conforme plano aprovado pela competente autoridade de ensino‖ (BRASIL, Lei nº 

5.692, 1971, Art.11 §2º). Essa medida poderia facilitar a vida das famílias que viviam 

no campo, visto que no período de safras, era, bastante comum os alunos se ausentarem 

da escola, pois precisavam ajudar as suas famílias no plantio e na colheita. 

 O ensino de 1º grau destinava-se à formação da criança e do pré-adolescente, 

que deveria ser organizada da seguinte forma: 

 

Art. 18. O ensino de 1º grau terá a duração de oito anos letivos e 

compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades.  Art. 

19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade 

mínima de sete anos. Art. 20. O ensino de 1º grau será obrigatório dos 

7 aos 14 anos, cabendo aos Municípios promover, anualmente, o 

levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à 

sua chamada para matrícula. Parágrafo único. Nos Estados, no 

Distrito Federal, nos Territórios e nos Municípios, deverá a 

administração do ensino fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade 

escolar e incentivar a frequência dos alunos (BRASIL, Lei nº 5.692, 

1971, Art. 18º).  

 

Conforme a lei, o ensino de 1º grau tinha como duração oito anos, o aluno 

ingressava com sete anos e devia concluir com 14 anos. Mas essa não foi a realidade 

vivenciada pela nossa pesquisa. A imensa maioria dos alunos que estudaram nas escolas 

de Enéas Marques no período recortado só teve a oportunidade estudar até a 4ª série. O 

ensino de 2º grau destinava-se à formação integral do adolescente e para ingressar no 2º 

grau era necessário à conclusão do ensino de 1º grau. O artigo Art. 22 determinou: ―o 

                                                           
88

 Segundo Schneider e Meglhioratti: ―Um dos principais objetivos da publicação do boletim era 

promover o movimento eugenista e despertar o interesse público para os problemas do país que, segundo 

os eugenistas, teriam origem racial. Duas instâncias eram priorizadas: a família e a escola, para as quais 

eram apresentadas várias propostas e orientações. Salienta-se, porém, que de forma alguma a educação 

era tida como o principal caminho para a melhoria e superação das dificuldades da sociedade, posição que 

diferia de outros movimentos, como da Escola Nova, que propunham transformar a sociedade por meio 

da educação‖ (2012, p. 6). 
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ensino de 2º grau terá três ou quatro séries anuais, conforme previsto para cada 

habilitação, compreendendo, pelo menos, 2.200 ou 2.900 horas de trabalho escolar 

efetivo, respectivamente‖ (BRASIL, Lei nº 5.692, 1971, Art. 22º). O ensino de 2º grau 

passou a ser profissionalizante, o estudante, obrigatoriamente, deveria ser diplomado 

para uma profissão, por isso a duração podia variar de três a quatro anos.  

Para atuar nesses níveis de ensino havia algumas exigências de formação:  

 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 

magistério: a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação 

específica de 2º grau; b) no ensino de 1º grau, de 1ª a 8ª séries, 

habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação, 

representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta 

duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica 

obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura 

plena (...). Art. 33 - A formação de administradores, planejadores, 

orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de 

educação será feita em curso superior de graduação, com duração 

plena ou curta, ou de pós-graduação. (...) Art. 38 – os sistemas de 

ensino estimularão, mediante planejamento apropriado, o 

aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus professores e 

especialistas de educação (BRASIL, Lei nº 5.692/1971, Art. 30º, 33º, 

38º). 

 

A Lei nº 5.692/71 passou a exigir maior formação dos docentes, ou seja, a 

habilitação mínima de magistério em nível de 2º grau para atuar nas séries primárias e 

formação superior para as demais séries. Para os demais profissionais que atuavam na 

escola também se exigia formação superior ou pós-graduação, bem como a busca 

constante por aperfeiçoamento sobre sua área de atuação e os desafios de tal profissão. 

Incentivou uma maior formação aos professores, para atuação no ensino, a formação em 

nível superior ou habilitação na área. Mas também não foi a realidade encontrada no 

município, pois boa parte dos professores era leiga. 

A lei também estimulou a regularização das escolas que estavam funcionando 

sem autorização oficial, promoveu um levantamento sobre as escolas em funcionamento 

a partir de formulários enviados aos municípios.  

Segundo Emer: ―no Estado do Paraná, a reforma do ensino estabelecida pela Lei 

nº 5.692/71 foi implantada paulatinamente após planejamento centralizado na SEED e 

de experiências nas maiores cidades, mediante cursos de reciclagem de professores 

promovidos pelo Centro de Treinamento de Professores do Paraná – Cetepar‖ (1991, p. 

296). Segundo o mesmo autor: 
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A partir do ano letivo de 1974, professores de alguns centros regionais 

passaram por esses cursos e foram desencadeadas amplas discussões 

sobre educação, a proposta da nova Lei e suas perspectivas. A 

publicação dos primeiros dados levantados pelo Diagnóstico ampliou 

a discussão já existente e mobilizou os poderes públicos na busca de 

alternativas de superação da situação educacional regional, por muitos 

considerada catastrófica (1991, p. 296). 

 

 Os cursos de reciclagem para professores foram realizados também nas 

localidades menores e os professores foram orientados sobre a proposta de reforma da 

nova lei. O diagnóstico foi realizado em todas as escolas no final da década de 1970, 

preenchendo dados informando sobre a escola, sobre o funcionamento e atendimento 

realizado, para que a partir desta sondagem a SEED tivesse conhecimento da realidade 

global das escolas e pudesse orientar sobre os passos necessários para concretização da 

nova lei.  

Visando a implantação da Lei nº 5.692/1971, a Secretaria de Estado da Educação 

enviou aos municípios um documento intitulado ―Plano de Implantação da Lei nº 

5692/71 – Ensino de 1º Grau‖
89

, para ser preenchido pelos responsáveis pela escola, 

detalhando sobre o início de funcionamento da escola, área da escola, dados sobre as 

famílias dos alunos, materiais que a escola possuía, informações sobre os professores 

etc. Esse documento foi preenchido pelos professores das escolas de Enéas Marques no 

ano de 1980 e tinha em torno de 60 páginas. Nas páginas finais do documento, item IV, 

continha a justificativa para implantação do referido plano: 

 

Desde 1972 vem o Estado do Paraná implantando gradativamente o 

Ensino de 1º Grau. Esta gradatividade, se por um lado evitou atropelos 

e improvisações na passagem de um a outro regime, fez coexistirem 

por longo espaço de tempo o ensino de 1º Grau e seus correspondentes 

no regime da Lei 4024/61. Atingidas em 1978 todas as sedes dos 

municípios e em 1979 grande parte dos distritos, chega-se, em 1980, a 

toda zona rural, atingindo um total aproximado de 13.000 escolas. É a 
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 Este documento foi enviado pela Secretaria de Estado da Educação, Departamento de Ensino de 

Primeiro Grau, para as escolas rurais. O documento estava organizado da seguinte forma: Oficio de 

encaminhamento, destinado a cada escola, no ano de 1980 com a finalidade de fornecer Autorização de 

funcionamento as Escolas Rurais.  O item I- Identificação: ―1) Nome da escola, 2) Localização, um mapa 

do município onde era indicada a localização de cada escola. Item II. 3) Entidade Mantenedora, 4) 

Histórico do Estabelecimento, informando quando iniciaram as atividades, 5). Documentação do 

Estabelecimento: planta baixa da escola, fotografia da fachada e nome do responsável pela escola (função 

semelhante a de Diretor), Termo de Compromisso assinado pelo representante legal da Entidade 

Mantenedora, responsabilizando-se pelos encargos financeiros da escola e garantindo remuneração 

condigna aos professores. III: Diagnóstico da realidade: 1) caracterização da localidade onde se situa a 

escola, 2) caracterização da clientela, 3) caracterização da escola, 4) recursos físicos e materiais da escola, 

5) recursos humanos. IV justificativa do Plano e V. Estrutura metodológica‖ (PARANÁ, SEED, 1980, p. 

54). Este documento foi preenchido provavelmente pelo responsável pela escola ou pelo responsável pela 

documentação escolar e remetido a SEED a fim de obter a autorização de funcionamento da escola. Foi a 

partir desses documentos que foi possível reconstruir um pouco da história das escolas antes de 1980. 
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última etapa da implantação do Ensino de 1º Grau no Estado e a mais 

importante: para ela, além de um treinamento que atingiu 19.600 

professores a secretaria de Educação faz chegar a cada Escola este 

Plano de Implantação da Lei 5692/71 bem como a orientação 

metodológica para sua operacionalização, contida em manuais 

elaborados especificamente para cada série e distribuídos a cada 

professor durante o curso de treinamento (PARANÁ, SEED, 1980, p. 

54). 

 

Na Secretaria de Educação de Enéas Marques foram encontrados exemplares 

desse documento, visando à implantação da reforma, informando os dados solicitados 

sobre o início do funcionamento das escolas, área de cada escola, localização, dados 

referentes às famílias, materiais que as escolas dispunham para o atendimento etc. 

Tais dados coletados foram organizados em quadros com o objetivo de revelar a 

situação das escolas do município no período. O quadro ficou um pouco extenso, por 

isso foi dividido em duas partes, mas traz dados fundamentais sobre a educação antes de 

1980 (cf. anexo nº1). Posteriormente, os dados foram retomados e analisados na forma 

de gráficos que resumem tais informações. É importante deixar claro que este quadro 

contém escolas que pertencem ao território de Nova Esperança do Sudoeste que, até 

1992, pertencia a Enéas Marques e que após o desmembramento passaram para a gestão 

do novo município. As escolas urbanas não estão inclusas, visto que o documento era 

destinado às escolas rurais. 

No documento enviado para os municípios preencherem sobre as escolas havia 

um item solicitando a informação de quando a escola iniciou seu funcionamento e, junto 

a este, a opção para ser assinalada: se houve ou não ato oficial de autorização de 

funcionamento. Como podemos observar no quadro, muitas escolas iniciaram atividades 

antes da emancipação do município em 1964 e estavam vinculadas à Francisco Beltrão, 

mas não possuíam qualquer ato oficial de autorização de funcionamento. Foram 

construídas e desenvolviam suas atividades a partir das orientações e resoluções que 

chegavam para darem suporte ao trabalho. A partir de 1980 todas essas escolas 

receberam uma portaria de autorização de funcionamento, a qual será apresentada 

posteriormente.  

Fato semelhante foi citado por Cattelan fazendo referência ao ano de 1981 como 

marco da legalização das escolas multisseriadas em Francisco Beltrão. Segundo a 

autora, foi o ―auge das escolas multisseriadas rurais isoladas, com construções próprias 

em praticamente todas as comunidades do interior do município. A grande maioria das 

crianças do campo teve acesso ao ensino primário‖. Nesse ano foi: ―expedido o decreto 
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municipal nº 365, o qual regulamentou os registros de 92 (noventa e duas) escolas, 

construídas desde 1952‖ (2014, p. 22). 

Segundo o documento enviado pela Secretaria de Estado da Educação, as 

escolas contavam com atendimento técnico-pedagógico dado por pessoal técnico da 

Prefeitura Municipal: ―Supervisão e Orientação nas atividades Curriculares e 

Pedagógicas da Escola; Orientação na Escrituração e registro nos livros de arquivo da 

escola‖ (E.M, Plano de Implantação da 5.692/71, 1980).  A prefeitura também era a 

mantenedora das escolas, repassando recursos para o pagamento dos professores, 

materiais, merenda e demais necessidades.  

Segundo Cattelan: ―as escolas multisseriadas rurais comportavam sempre uma 

quantidade grande de alunos, e o professor era o responsável por organizar estas turmas 

de maneira, com que, as explicações fossem vistas por todos os interessados‖. E quanto 

ao atendimento de mais de uma série na mesma turma: ―as explicações eram feitas, 

primeiro a uma turma, enquanto esta respondia os exercícios equivalentes, as 

explicações eram dadas para outra turma‖ (2014, p. 71). O depoimento de Schlickmann 

(2016) atesta como era realizado o trabalho com as turmas multisseriadas: ―eu passava 

para Cartilha e para o 1º ano junto, daí a segunda e terceira junto e a quarta 

independente‖.  

A maioria das escolas não possuía banheiro no prédio escolar, o que havia uma 

distância de alguns metros, eram as chamadas ―patentes‖
90

. Possuíam pouca estrutura, 

como um fogão a gás, algumas panelas, bacias, balde, copos, mesas, carteiras, cadeiras, 

quadro de giz e bolas para atividade física. Materiais que foram doados por algumas 

famílias ou que foram comprados com recursos oriundos de promoções, que eram 

realizadas pelos pais para arrecadar fundos para as escolas.  

Os professores eram responsáveis pelas aulas, pela limpeza da escola e do pátio 

e também pela preparação da merenda para os alunos. Pelo depoimento oral de 

professores foi possível confirmar isso. Segundo Silva (2015): ―no início não havia 

merenda, o aluno levava de casa alguma coisa. Depois com o tempo começou a vir pó 

para fazer o leite, o professor e o aluno que terminava primeiro o trabalho podia ajudar‖.  

Fernandes (2016) acrescentou: ―eu dava aula lá em cima já no Vitória, na Barra, 

tinha um fogão naquela casinha, uma panela, colocava a panela lá e as crianças traziam 
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 Uma casinha de madeira construída sobre uma fossa construída na terra, na qual, os alunos faziam suas 

necessidades. 
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lenha para fazer o fogo, para ferver a sopa e tinha uns canecos que o Estado mandou 

para tomar aquela sopa, faca, garfo, colher‖. 

Os colonos além de construírem as escolas, se empenhavam na sua manutenção 

e no provimento dos materiais para os filhos. Os livros eram utilizados pelos 

professores como suporte para transmissão dos conteúdos aos alunos. Conforme Silva 

(2015): 

 

Quando eu comecei dar aula
91

 o setor de educação fornecia o nome 

dos livros que os pais tinham que comprar. Fazíamos o pedido de 

compra ao setor de educação repassando a quantidade de livros para 

cada série. O setor de educação adquiria os livros e a gente vinha até 

Enéas Marques para buscar e os pais pagavam o material. Não tinha 

um lápis de graça para os alunos era tudo comprado pelos pais 

(SILVA, 2015). 

 

Sobre a compra dos livros pode-se verificar que os pais eram informados em 

reunião sobre a necessidade da compra de livros para os filhos e a Inspetoria, junto com 

os professores, faziam a escolha do material. O nome dos livros e o preço eram 

repassados aos pais que não discordavam em adquirir os mesmos. É possível confirmar 

isso a partir de atas das escolas, como por exemplo, da Escola São José: ―aos cinco dias 

de mês de março de 1977 reuniram-se na Escola São José (Verê) localidade Vista 

Alegre. [...] De início foi tratado sobre os livros que serão adotados, ficou certo que 

todos comprarão os livros do autor Deborah Pádua Mello Neves‖ (E. M, Ata, 1977, s/p). 

E ainda outra ata onde relata o valor de custo dos livros: ―aos 13 dias do mês de março 

de 1981 na Escola São José. [...] Foi comentado sobre o assunto dos livros os quais 

custarão Cr$ 450,00 a coleção da 2ª série e Cr$ 500,00 a coleção da 3ª série‖ (E. M, 

Ata, 1981, s/p). 

O documento que foi enviado para as escolas preencherem visando a 

Implantação da Lei nº 5.692/71 possuía várias páginas a serem preenchidas sobre 

detalhes do funcionamento, bem como foto da escola, planta e um mapa semelhante ao 

mapa abaixo, localizando onde ficava cada escola. A partir do documento organizei o 

mapa abaixo apontando onde estavam distribuídas as escolas no município de Enéas 

Marques. 

                                                           
91

 Ady Maria Borba da Silva começou a dar aulas com 15 anos, em 1965. Ela tinha escolaridade até a 5ª 

série e foi indicada pela comunidade para ser professora. Segundo Silva ―no início, em agosto de 1965, 

não tinha escola construída, um vizinho cedeu um espaço onde era a cozinha dele e colocou umas tábuas 

para os alunos escreverem em cima e outras para sentarem. O quadro negro foi pintado uma janela de 

preto, porque não tinha nada de móveis, assim organizou-se um espaço onde eu comecei dar aulas. No 

ano seguinte, foi construída a escola, providenciou-se carteiras, quadro negro e outros materiais‖ (SILVA, 

2015). 
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Mapa nº 3: Localização das Escolas no município de Enéas Marques no ano de 1980 

 
Fonte: Documentação da Secretaria de Educação. Mapa confeccionado pela autora. 

 

No mapa acima encontramos a localização de 49 escolas no território do 

Município de Enéas Marques. As escolas estão indicadas pelo ponto em vermelho e um 

número ordinal de 1 a 49 conforme podemos identificar no quadro nº 11. A seta no 

mapa indica a sede do município de Enéas Marques. A partir da localização do mapa 

podemos observar a proximidade das escolas umas das outras e ainda como o número 

de escolas rurais era grande, comparado ao tamanho do território. 

 
Quadro nº 11: Sequência das Escolas indicadas no mapa nº 3 

Nº ESCOLA  LOCALIDADE  

1 Escola Treze de Maio Pinhalzinho 

2 Escola Osvaldo Cruz Km 45- Cotegipe 

3 Escola Dom Diogo de Souza Cabeceira do Rio Gamela 

4 Escola Dom Pedro II Bom Jesus 

5 Escola XV de Novembro Bela União 

6 Escola Dom Pedro II Arroio Empossado 

7 Escola São Judas Tadeu Linha Antonio Rosa 

8 Escola Almeida Junior Linha Zanoni 

9 Escola Costa e silva Cristo Rei 

10 Escola Santos Dumont Rio Caveiras 

11 Escola Santa Maria Arroio de Paula 

12 Escola Olavo Bilac  Linha São José – Pinhalzinho 

13 Escola Hercílio Luz Vista Alegre 

14 Escola Osvaldo Cruz Aparecida do Oeste 

15 Escola Mãe Aparecida  Rio Bocó 

16 Escola Silva Jardim  Alto Bela Vista 

17 Escola Santo Antônio  Vista Alegre 

18 Escola Diogo Mendonça Cabeceira da Barra Bonita 

19 Escola Tiradentes Rio Vitória 

20 Escola Dr. Deni Lineu Schwartz Km 32 

21 Escola Getúlio Vargas Linha Mata Fome 

22 Escola Diogo Alvares Correia Lageado Bonito 

23 Escola José Bonin Linha Bonin 

24 Escola Padre Agenor Rio Vitória 
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25 Escola Dom Bosco Rio da Areia 

26 Escola São José Bela União 

27 Escola Matias de Albuquerque Divisor do Verê 

28 Escola São João Batista de La Salle  Rio Vitória 

29 Escola Dezenove de Novembro Rincão da Vargem 

30 Escola Nossa Senhora Aparecida Cabeceira do Rio Vitória 

31 Escola Olavo Bilac Divisor de Santa Lúcia 

32 Escola Castelo Branco  Rio Quebra Dente 

33 Escola Cristo Rei Bela Vista 

34 Escola Dom Diogo de Souza Cabeceira do Rio Gamela 

35 Escola Dom Manoel Alto Pinhal 

36 Escola Domingos Borges Nova esperança 

37 Escola General Osório Rio Mambuca 

38 Escola Henrique Dias Km 42 

39 Escola João Pessoa Km 34 

40 Escola João Ramalho Cabeceira do Lontra 

41 Escola Jorge Lacerda Km 35 

42 Escola José Bonifácio Rio Alegre 

43 Escola Nossa Senhora de Fátima Braço do Rio Gavião 

44 Escola Pio X Rio Gavião 

45 Escola Santa Barbara Santa Bárbara 

46 Escola Santa Izabel Barra Bonita 

47 Escola São João de Deus Rio Caveiras 

48 Escola São Tomé de Souza Rio Caveirinha 

49 Escola Zacarias Seleme Km 38  

Fonte: Documentação da Secretaria de Educação. Quadro confeccionado pela autora. 

 

O acompanhamento de todas estas escolas demandava um planejamento 

detalhado para que se pudessem visitar as escolas e orientar os professores nas 

atividades, bem como no final do ano, para realizar os exames finais. No quadro (em 

anexo nº 2) seguimos apresentando os dados do Plano de Implantação da Lei nº 

5.692/1971. Entretanto nos dados sobre a escolaridade dos pais há erros, pois não 

expressa a totalidade dos pais. Um ou outro poderia ter o ensino primário, mas 

certamente poucos sabiam ler, escrever e calcular. Prova disso era o grande número de 

professores que possuíam somente o ensino primário. No quadro, consta somente dados 

das escolas rurais. 

As famílias que imigraram para o município de Enéas Marques vindos de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, essas tinham formação escolar mínima e foram para as 

escolas para aprender a ler, escrever e contar, algumas na localidade de origem outras na 

nova região. Os estudantes saíam da escola para ajudar os pais nos trabalhos da lavoura 

ou já tinham filhos pequenos, adolescentes ou jovens, precisavam trabalhar, ocupar-se 

da sobrevivência da família e garantir a educação dos filhos.  
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Os pais tinham como profissão: fazendeiro
92

, arrendatário, lavrador, agregado ou 

colono etc. As mães ocupavam-se das tarefas domésticas, ajudavam na roça e eram 

responsáveis pela criação dos filhos. Da lavoura eles tiravam o necessário para suas 

vidas. No gráfico 5 que está embasado nos dados do anexo nº 2 vemos esboçado como 

era a renda das famílias: 

 
Gráfico nº 5: Renda Familiar  

 
Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Gráfico elaborado pela autora. 

 

A partir do gráfico vemos que a renda das famílias girava em torno de Cr$ 

2.000,00 a Cr$ 5.000,00 cruzeiros, obtida através da venda dos produtos colhidos como 

feijão, milho etc, mas também pela venda de animais, como porcos, galinhas, gado e 

derivados. O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos era usado para pagar as 

contas ou trocar por alimentos. Dependendo da quantidade de terras ou atividades a que 

se dedicavam, conseguiam obter uma renda acima de Cr$5.000,00, mas esta era 

realidade de uma minoria. 

Até aqui trouxemos dados sobre as escolas criadas até 1980: nome das escolas, 

localização, professores e outras informações. De agora em diante passaremos a 

apresentar dados sobre as escolas a partir de 1980. 
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 Nos dados do Plano de Implantação da 5.692/1971 aparece a profissão de fazendeiro, mas isso não 

expressava a realidade da população local, pois possuíam terrenos pequenos para serem assim 

denominados. 
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2.2 Processos de Constituição e Funcionamento das escolas após 1980  

A partir de 1975, no final do ano era realizado um exame com os alunos para 

definir os que seriam aprovados ou não. Este exame era aplicado pela Inspetoria e era 

escalado um professor de outra escola para isso. O professor da turma acompanhava o 

andamento do exame, mas não podia auxiliar em nada, pois era escalado para aplicar 

exame em outra escola.  

Conforme Cattelan: ―os dias de exames eram marcados pelo Diretor (a) de 

Ensino, e este acompanhava os exames ou designava outro membro para este processo. 

O professor não tinha autonomia quanto a esse processo‖ (2014, p. 81). Sobre isso 

Fernandes (2016)
93

 afirmou: 

 
Vinha um outro professor por exemplo do Rio Gamela e o Inspetor 

Escolar avaliar as crianças. Você pensa no sufoco das crianças vem 

gente de fora, eu não sei ler direito, as crianças ficavam apreensivas 

com aquelas pessoas e a gente mais ainda porque pensa que a gente 

não está fazendo direito, a gente podia melhorar, mas tanto eu quanto 

os outros professores ficávamos apreensivos, eles avaliavam minha 

sala de aula, chamavam para ler algo, faziam perguntas e o segundo, 

terceiro e quarto ano tinham que saber. 

 

Conforme Fernandes (2016), eram feitas perguntas orais para as crianças: ―Se a 

criança não sabia responder ou respondia qualquer coisa anotavam e depois que as 

crianças iam embora sentavam tudo junto e eles avaliavam qual criança poderia passar e 

qual não. Eles avaliavam o professor, a escola e as crianças‖. Pelo desempenho dos 

alunos no exame determinava-se o futuro, ou seja, se estava aprovado ou reprovado. 

Isso era registrado em um formulário intitulado ―Ata de Exames‖ onde se anotava o dia 

e ano da prova, escola, localidade, aplicadores, turma, alunos presentes e ausentes e por 

fim o resultado final.  

 

2.2.1 Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora da Glória e História do 

Educandário São José
94
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 Julieta Antunes Fernandes, 72 anos. Profissão: professora estadual e atualmente coordenadora da 

pastoral da Criança no município.  
94

 Para a criação de estabelecimentos particulares de educação era seguir as legislações vigentes no país 

ou nos estados onde tais estabelecimentos seriam criados. No ano de 1964 estava em vigor no estado do 

Paraná a Lei nº 4.978. A mesma determinava no Art. 37º: ―Ás pessoas físicas e às pessoas jurídicas de 

direito privado será permitido criar, no Estado do Paraná, obedecidos os preceitos da presente Lei e da lei 

Federal nº 4.024, de 1961, estabelecimentos de ensino de qualquer grau. [...] §2º - a criação de 

estabelecimento de ensino, por pessoa jurídica de direito privado, dependerá de prévio registro desta 

última no cartório competente. § 3º - como parte integrante do ato de criação figurará o estatuto ou 

regulamento da instituição, do qual deverão constar, pelo menos, os seguintes elementos: a) a 
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A Congregação foi fundada por Maria Tereza de Jesus (1797 - 1879) e mais três 

Irmãs no dia 24 de outubro de 1833 na Baviera, Alemanha. Segundo Huffner o Instituto 

foi aprovado pelo rei Luis I da Baviera em 1834. Posteriormente ―o Bispo de 

Regensburg aprovou a Associação Religiosas das Pobres Irmãs Escolares de 

Neunbourg‖ (1989, s/p). Sobre o estilo de vida das Irmãs afirma Huffner: ―combinavam 

uma ordenada vida religiosa com as necessidades do trabalho educacional‖ (1989, s/p). 

A Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora da Glória está presente na 

América do Norte, América Central, América do Sul, África, Europa e Ásia. 

Conforme Huffner: ―a educação deveria ser realizada em estilo familiar, as 

Irmãs devem ser para as crianças, o que ‗a mãe é no lar‘‖ (1989, s/p). A educação 

deveria ser para a vida e não apenas transmissão de conhecimentos: 

 
O que Madre Teresa queria era o que chamaríamos hoje de ―ensino 

formador‖ uma pedagogia que não quer desenvolver apenas a 

inteligência, mas toda a personalidade. Formação do caráter e ―escola 

para a vida‘ em lugar de mera transmissão de conhecimentos especiais 

e preparação técnica‖ (HUFFNER, 1989, s/ p). 

 

Segundo Belliato et al: ―a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, 

também se deslocou da Alemanha ao Brasil em 1935, a fim de introduzir a organização 

de estudos às comunidades mais pobres‖ (2015, p. 7).Um grupo partiu da Silésia e 

chegou ao Brasil no ano de 1935 no estado de SC e se instalou na cidade de 

Forquilhinha. Outro grupo partiu de Baviera e chegou a São Paulo instalando-se na 

cidade de Matão em 1937. De lá vieram para o Sudoeste do Paraná no município de 

Francisco Beltrão, iniciaram as atividades educacionais em 1952, onde construíram um 

Colégio inaugurado em 1956, o Curso Primário do Instituto Nossa Senhora da Glória 

intitulado ―Castelo da Floresta‖ (WERNET, 2002, p. 104). Também no mesmo prédio 

do Colégio funcionava o Juvenato da Congregação, formando jovens para a vida 

religiosa. 

Conforme Belliato et al: ―as Irmãs fizeram visitas e logo puderam, detectar as 

grandes necessidades, tanto na área da evangelização, quanto da grande necessidade de 

                                                                                                                                                                          
denominação e a sede do estabelecimento; b)o grau, ou graus, de ensino a ser ministrado, inclusive a 

ciclos e ramos, e a constituição dos seus cursos; c) a forma de administração; d) a forma de escolha do 

diretor e do pessoal docente e o nível mínimo da sua remuneração; e) os recursos de toda natureza 

previstos para a manutenção do estabelecimento‖ (PARANÀ, Lei nº 4.978, 1964, Art. 37º). Sobre o 

dispêndio de recursos por parte do Estado: ―o Estado dispensará sua cooperação financeira ao ensino sob 

forma de: [...] c) financiamento a estabelecimentos particulares ou mantidos pelos municípios, para 

compra, construção ou reforma de prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos‖ 

((PARANÀ, Lei nº 4.978, 1964, Art. 195º). 
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um projeto sólido e prático na área da educação‖ (2015, p. 10). A partir disso iniciaram 

suas atividades na área educacional possibilitando vários espaços de formação. 

De acordo com Belliato et al: ―as irmãs instituíram o primeiro jardim de infância 

em 1954, a Primeira Escola Regional Estadual Normal para a formação de professores 

em 1959, e em 1965, a Escola Normal Regional Colegial Estadual Regina Mundi‖ 

(2015, p. 13). 

No município de Enéas Marques elas coordenavam um colégio denominado 

Educandário São José, inaugurado em 1962. No mesmo prédio as Irmãs residiam e 

tinham um aspirantado
95

 para formação das jovens à vida religiosa. 

 
Fotografia nº 24: Educandário São José-1962 

 
Fonte: Acervo pessoal Anselmo Coelho (2015). 

 

Vemos na figura acima o prédio construído para ser a casa das Irmãs, espaço de 

formação das jovens e onde funcionava o Educandário São José. Havia uma separação 

dos espaços, alguns restritos onde apenas as religiosas circulavam, conhecido como 

clausura, e o restante era público, onde as crianças estudavam e desenvolviam suas 

atividades. O prédio era feito de madeira e com dois pisos, na época o único 

estabelecimento desta proporção em Enéas Marques. 

Por volta de 1970, as Irmãs retiraram-se do município devido à falta de 

vocações, deslocando-se para outras regiões. O Educandário São José foi fechado e o 

prédio ficou sob responsabilidade da prefeitura municipal. No terceiro capítulo traremos 
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 Aspirantado ou Juvenato é o primeiro estágio da vida religiosa consagrada. Quando uma jovem almeja 

conhecer a vida no convento ela entra em contato com as religiosas e inicia um período de 

acompanhamento até o ingresso no aspirantado, que na maioria das congregações são admitidas a partir 

dos 15 anos. 
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mais detalhes sobre como era a metodologia de ensino e outras atividades desenvolvidas 

por essa escola.  

No município de Enéas Marques a presença de Congregações Religiosas 

atuando na Paróquia sempre foi uma realidade, desenvolvendo diversas atividades de 

caráter religioso e educacional. Como foi relatado no Capítulo I deste trabalho, houve 

duas congregações distintas que atuaram no município: a ―Congregação das Irmãs 

Escolares de Nossa Senhora‖ que atuaram no setor educacional, na coordenação do 

―Educandário São José‖, e a outra ―Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada 

Família‖, que trabalham na Paróquia desde 1978. Entretanto, é sobre a criação do 

―Educandário São Jose‖ e do seu funcionamento que vamos tratar neste item. 

Utilizamos como fonte algumas fotos, livros, depoimentos orais e alguns documentos 

encontrados, pois, a maioria provavelmente foi destruída no incêndio que ocorreu na 

prefeitura de Enéas Marques em 1974.  

A partir de uma crônica das Irmãs Escolares do ano de 1958, foi possível 

identificar outras localidades que solicitaram a presença das religiosas: ―povoações 

menores também receberam Irmãs. Nós queríamos ajudar e aceitamos a escola em: 

DOIS VIZINHOS – 1959, NOVA CONCORDIA – 1961 e ENÉAS MARQUES – 

1962‖ (FRANCISCO BELTRÃO, Crônica Instituto Nossa Senhora da Glória, 1958). 

Conforme Wernet: 

 

As três novas filiais localizadas no Sudoeste do Paraná, Dois Vizinhos 

(1959), Nova Concórdia (1961), Enéas Marques (Jaracatiá - 1962) – 

eram Escolas Paroquiais com Curso Primário. A respectiva Paróquia 

era proprietária dos terrenos e prédios. O pagamento das Irmãs vinha, 

em parte, do Estado e dos Municípios. Os pais contribuíam, na medida 

do possível, na manutenção da Escola e das Irmãs. Os três 

municípios
96

 localizavam-se no sudoeste do Paraná: Nova Concórdia, 

Dois Vizinhos e Enéas Marques, não muito distantes de Francisco 

Beltrão (2002, p.135).  

 

Wernet (2002) traz informações importantes para entendermos como eram as 

escolas que foram abertas nestas três localidades e, mais especificamente, Enéas 

Marques. Denominadas ―escolas paroquiais‖, funcionavam em terreno cedido pela 

Paróquia. Outra informação relevante é com relação ao pagamento das professoras 

religiosas por meio de repasse do Estado e Município, contando ainda com a 
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 Wernet apontou três municípios, contudo, Dois Vizinhos só se constituiu em município autônomo em 

1960, que até esse período pertencia a Pato Branco. Enéas Marques em 1964, até então era distrito de 

Francisco Beltrão e Nova Concórdia era e é distrito de Francisco Beltrão. Portanto, não eram três 

municípios. 
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contribuição voluntária dos pais. Era uma espécie de escola paroquial administrada 

pelas irmãs, a qual não cobrava mensalidade dos pais.  

Para a abertura das escolas as Irmãs inicialmente visitaram as comunidades para 

conhecer um pouco da realidade e para verificar as condições e auxílios para a abertura 

das mesmas:  

 

No ano de 1959, a pedido das autoridades locais, as Irmãs Maria 

Mechthildis, Maria Cristina e Maria Bonaventura visitaram duas 

outras localidades: Nova Concórdia e Jaracatiá (mais tarde, Enéas 

Marques), que igualmente queriam Irmãs para a sua Escola. Nova 

Concórdia era um lugar pequeno, cuja principal personalidade e líder 

político era o senhor Vicente Pezenti um rico fazendeiro, que 

prometeu construir um Colégio católico até o fim do ano de 1959. 

Jaracatiá era um lugar maior, com uma população mais numerosa e 

uma Igreja relativamente espaçosa e bonita. Mas a ausência de uma 

liderança efetiva atrasou a construção da Escola (WERNET, 2002, p. 

136). 

 

Pelo relato fica claro que em Jaracatiá já havia uma população numerosa e uma 

Igreja construída, mas segundo o autor, a construção do prédio para a escola teve 

atrasos, pois não havia uma liderança efetiva
97

. Contudo, segundo Wernet: ―no dia 1º de 

fevereiro de 1962, foi aberta a filial de Jaracatiá (Enéas Marques) sob o nome de 

Educandário São José‖ (2002, p. 137). 

 
Fotografia nº 25: Educandário São José em 1962 

 
Fonte: Acervo pessoal Anselmo Coelho (2015). 
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 Wernet (2002) enfatizou que no caso de Enéas Marques não havia uma liderança efetiva ajudando na 

construção da escola. O caso de Enéas Marques difere de Nova Concórdia, pois neste distrito um 

fazendeiro assumiu a responsabilidade pela construção da escola e em Enéas a comunidade ajudou a 

construir. A construção em menos de 2 anos de uma estrutura educacional, como evidencia a fotografia nº 

21, revela um forte espírito comunitário presente entre as famílias da época. 
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A partir da foto acima vemos que o Educandário São José foi construído 

próximo à Igreja, no terreno pertencente à Paróquia. Avistamos ainda construções que, a 

partir de relatos, indicaram ser a ―venda
98

 dos Penso‖, um armazém onde eram vendidos 

diversos produtos: alimentícios, ferramentas, materiais etc. Atualmente nesse espaço 

temos a Praça Jaracatiá. 

Conforme Wernet: ―a Comunidade Fundadora era constituída pelas Irmãs Maria 

Iluminata Singer (Superiora), Maria Verônica Bressan e Maria Beatriz Thomé‖. 

Entretanto, também outras Irmãs vieram a residir e trabalhar no Educandário São José: 

―Mais tarde encontramos aí, temporariamente, as Irmãs Maria Clara Amandio, Maria 

Mônica de Oliveira, Maria Albertina Pecharki, Maria Marcelina Aléscio, Maria 

Celestina Rohling, Maria Amábilis Ferron, entre outras‖ (2002, p. 137).  

Ao provocar lembrança da população sobre o ―Educandário São José‖ ou 

―Colégio das Irmãs‖, como costumavam chamar, a presença das Irmãs é lembrada, bem 

como a passagem pela escola, sendo apontada pelos ex-alunos como positiva, porque as 

irmãs eram organizadas, exigentes, rígidas e impunham disciplina. Meu pai e vários tios 

foram alunos do Educandário e ao contarem sobre as atividades que vivenciaram lá, 

sempre apontam a disciplina e organização, o que é próprio e característico das 

Congregações Religiosas, uma vida regrada e disciplinada, com horários estabelecidos e 

grande dedicação às obras que coordenavam.  

Devido à carência de fontes de base material, optou-se pelos depoimentos orais. 

Pelos relatos de alguns depoentes foi possível resgatar informações sobre a instituição, 

permitindo compreender como era a estrutura, a organização e atividades desenvolvidas 

no Educandário. Bonetti (2015) discorreu sobre suas lembranças, enquanto aluno deste 

colégio: ―Tenho uma lembrança fantástica da disciplina, mas não era uma disciplina que 

as pessoas confundem com o autoritarismo, não! Era disciplina de respeito, de bons 

exemplos, de orientação‖. E sobre a estrutura e atividades desenvolvidas apontou: ―um 

colégio muito bem cuidado, de madeira, bonito, que tinha atividade específica em sala 

de aula, mas que tinha atividade cultural inclusive teatro‖ (BONETTI, 2015)
99

. 
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 ―Venda‖ era uma espécie de armazém, comércio onde eram vendidos produtos básicos como querosene 

e barbante, ferramentas e alimentos. 
99

 Antonio Carlos Bonetti. Profissão: técnico em Agropecuária, prefeito no município de Enéas Marques 

1983-1988 e 1993-1996. 
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Hoffelder (2016) afirmou: ―estudei de 5ª a 8ª série
100

 no Educandário São José 

onde era administrado pelas Irmãs. Quando chegavam as férias eu mudava para o 

colégio das Irmãs porque eu gostava de ficar lá com elas‖. Vemos pelo depoimento que 

as irmãs acolhiam as jovens nas férias para conviver com elas e conhecer um pouco da 

sua vida, almejando ter novas vocações. Aliás, esse foi um dos principais motivos que 

fez com que as religiosas migrassem para o Sudoeste do Paraná: conseguir mais 

vocações para a Congregação. 

O Educandário é lembrado pelos alunos principalmente pelas atividades que 

eram desenvolvidas extracurriculares, como teatro, festas, desfiles, apresentações em 

datas comemorativas. Os alunos sempre se apresentavam uniformizados, como 

podemos observar na foto na sequência: os meninos de calça ou shorts e camisa e as 

meninas de saia e blusa e meias até o joelho. Nesta ocasião deviam estar usando 

uniforme azul ou preto (calças, shorts e saia) e camisa branca. Segundo alunos do 

colégio a cor do uniforme nos dias comuns de aula era azul e camisa xadrez. 

 
Fotografia nº 26: Alunos do Educandário São José no primeiro ano de atividade- 1962 

 
Fonte: Acervo da Paróquia São José (2016). 

 

Nesta fotografia podemos identificar que os alunos estavam realizando uma 

apresentação para os pais e comunidade. No cenário havia bandeiras, que nos remetem 

ao mês de junho ou julho, à festa junina. É notório também a disposição das crianças em 

filas e a postura corporal: 

 

Eu lembro da escola porque tudo existia comemoração, existia muito 

teatro, dança, apresentações, noites culturais que a gente fazia, festas, 
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 Carmen Vigineski Hoffelder afirmou ter estudado de 5ª a 8ª série no Educandário São José.  Contudo 

neste colégio somente funcionava até a 4ª série. Segundo o seu Histórico Escolar ela concluiu a 8ª série 

no Ginásio Cenecista Manoel que funcionou no mesmo local após a saída das Irmãs Ribas e não 

conforme citou. 
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muita festa junina que eram feitas no pátio do colégio com 

barraquinhas de diversos tipos de comida típicas. Foi um tempo muito 

bom, a escola era linda, o colégio era o a menina dos olhos nosso, 

quando nós passávamos tínhamos muita vontade de entrar e ir visitar 

as Irmãs porque a gente queria saber como era a vida delas no 

Colégio, a clausura, pois não tinha acesso nem as juvenistas que ali 

estavam e nem as pessoas de fora não podiam adentrar, a gente tinha 

uma curiosidade muito grande de entrar lá para saber como é que 

funcionava, o que elas faziam lá, porque para gente elas só ficavam 

em oração lá dentro (HOFFELDER, 2016). 

 

O prédio do Colégio era de dois andares, feito de madeira, grande e que se 

destacava no distrito Jaracatiá porque era o único com esse tamanho e formato, numa 

localidade que estava se formando. Conhecê-lo por dentro, além dos espaços escolares, 

era uma curiosidade que assolava o pensamento dos alunos, pois estes tinham acesso 

apenas a uma parte, o restante era clausura e habitação das religiosas e juvenistas. 

Embora o Educandário São José tivesse bastante visibilidade no município, 

havia outras escolas em funcionamento atendendo alunos de 1ª a 4ª localizadas nas 

comunidades do interior, como atesta Marques (2016): 

 
Nesse período já havia aqui em Enéas outras escolas. Havia um Grupo 

Escolar que tinha sido construído e outras professoras dando aulas e 

elas foram sendo extintas com a implantação do Educandário São 

José. Os alunos seguiram todos para o Educandário e essa escola aqui 

da sede ficou extinta, mas na redondeza, no interior, nas linhas havia 

várias escolas. Houve um progresso bastante grande porque foram 

construídas várias escolas, mas a única escola que não era 

multisseriada era o colégio, ou seja, o Educandário São José que eram 

por turmas, por série. 

 

Não obstante, as escolas rurais funcionarem em regime multisseriado, o 

Educandário era seriado, os alunos organizados nas turmas de acordo com a série 

correspondente à idade que possuíam. As Irmãs coordenavam as atividades do colégio e 

eram as professoras, ensinando aos alunos os conteúdos, disciplinando, transmitindo 

valores e ensinamentos cristãos. Mas também em alguns períodos contaram com a 

colaboração de outras professoras que haviam cursado o Normal Regional, como é o 

caso de Marques (2016), que cursou o Normal Regional- Nível Ginasial
101

 no Colégio 

Nossa Senhora da Glória ―que preparava para sala de aula, era um magistério de 

primeiro grau‖, e era uma das alunas da primeira turma e que se tornou mais tarde 

professora no colégio coordenado pelas Irmãs.  
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 O Normal Regional – Nível Ginasial habilitava somente para atuar de 1ª a 4ª série- regentes de ensino. 

Marques foi uma das primeiras formandas da 1ª turma em 1962, no Colégio Nossa Senhora da Glória em 

Francisco Beltrão.  
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Olha como Colégio as Irmãs são sempre organizadas, era um trabalho 

muito preparado e a única professora que não era Irmã era eu, que não 

era religiosa. Era tudo muito organizado, elas tinham muito material 

preparado, livros, tinha uma boa biblioteca, os alunos eram 

incentivados a ler. Eu trabalhei 4 anos pelo município e esses 4 anos 

foram no Educandário São José, foi um trabalho muito dedicado onde 

esses alunos cresceram muito, elas eram bastante exigentes dentro do 

sistema delas, mais acho que todo aluno que estudou ali deve lembrar 

e ter orgulho de ter cursado isso porque o trabalho delas na educação 

era muito organizado (MARQUES, 2016). 

 

O depoimento de Marques (2016) comprova o que Wernet apontou sobre os 

recursos que o colégio recebia: ―o pagamento das Irmãs vinha, em parte, do Estado e 

dos municípios‖ (2002, p. 135). Durante o período em que as irmãs foram as 

responsáveis pelo Educandário, o repasse salarial era feito pelo município ou Estado. As 

congregações religiosas que atuaram na educação sempre buscaram nas localidades 

onde estvam inseridas seguir as orientações educacionais gerais ou locais, manter uma 

metodologia de trabalho e organização diferenciada, intrínseco aos seus objetivos de 

não apenas transmitir conhecimentos, mas também valores, ensinar para a vida, 

contribuir para que sejam bons cidadãos e cristãos. As religiosas, além do trabalho 

educacional, eram responsáveis pela catequese e preparação para os sacramentos. 

Conforme fotografia nº 27: 

 
Fotografia nº 27: 1ª Eucaristia das crianças - 1963 

 
Fonte: Arquivo pessoal Anselmo Coelho (2015). 

 

As Irmãs auxiliavam os padres nas atividades paroquiais de evangelização do 

povo, principalmente na catequese, transmitindo os ensinamentos cristãos e educando as 

crianças na fé, para que fossem cristãos participantes da comunidade. Na foto 

visualizamos uma turma de 1ª Eucaristia, juntamente com o padre e as Irmãs que, 

provavelmente, foram as catequistas que prepararam as crianças para este sacramento. 
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Lançavam uma semente boa no coração das crianças na esperança que frutificasse, 

germinasse e pudesse se tornar bons adultos, pais de família, líderes ou religiosas.  

A primeira prioridade da vinda das religiosas para o Brasil e para a região 

Sudoeste do Paraná foi a necessidade de vocações, mais jovens que ingressassem na 

Congregação, para que pudessem continuar a expansão para outras regiões, estados e 

países. Nos primeiros anos houve jovens que ingressaram e foram acompanhadas, mas 

nem todas permaneceram. Com a escassez de vocações no município de Enéas Marques 

e localidades vizinhas, o Juvenato foi fechado e as religiosas encerraram seu trabalho de 

coordenação do Educandário São José em 1968/1969, migrando para outras regiões
102

. 

O prédio permaneceu e foi utilizado pelo município para o funcionamento do Ginásio 

Cenecista Manoel Ribas até o ano de 1976, quando foi desmanchado e a madeira doada.  

Podemos verificar sobre a doação, pelo texto da Lei Municipal nº 43, de 27 de 

dezembro de 1976:  

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar o restante do 

material ainda existente do antigo prédio ―Educandário São José‖, 

demolido durante o presente exercício, de propriedade da Prefeitura 

Municipal, doação à Sociedade Esportiva Recreativa Beneficiente 

Primavera, desta cidade. Art. 2º - O material a que se refere o artigo 1º 

desta Lei, é o seguinte: restante de madeira de quina, assoalho, forro e 

tijolos. Art. 3º - O material referido no artigo anterior, terá sua 

destinação tão somente para adaptação e melhoramentos da 

construção - do Clube da mesma Sociedade, mencionada no art. 1º 

desta Lei (Lei Municipal nº 43, 1976, Art. 1º, 2º, 3º). 

 

A partir dos dados desta lei e do depoimento de pessoas da comunidade é 

possível deduzir que a permanência das Irmãs e do Educandário São José foi curta, 

menos de 10 anos. Contudo, pela falta de registros é possível deduzir que elas 

permaneceram até 1968 ou 1969, quando o Ginásio Cenecista Manoel Ribas foi criado. 

A confirmação da data de saída das irmãs não foi possível, visto que não há registros 

sobre isso em lugar algum, embora tenha sido pesquisado em diversos arquivos da 

igreja local e diocesana. 

Frequentavam o Educandário São José os alunos que residiam na área urbana do 

Distrito/depois município ou comunidades próximas onde não havia escolas rurais
103

. 
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 Isso evidencia que a estrutura não era da Congregação. As irmãs se deslocaram para outras regiões e o 

prédio passou a ser utilizado pelo município para instalar o Ginásio Cenecista Manoel Ribas. 
103

 Pelos dados levantados podemos deduzir que o Educandário atendia alunos de famílias diversas, os 

que residiam na região que mais tarde se tornou área urbana e aqueles que se deslocavam a pé para chegar 

à escola. Como citado no início do capítulo houve duas escolas que estavam localizadas onde se tornou a 

área urbana do município, mas fecharam com a chegada do Educandário, que passou a ser a única opção 
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Os pais contribuíam doando frutos de suas colheitas e também ajudando da limpeza e 

manutenção do prédio. O Educandário era uma escola com organização própria, visto 

que as congregações religiosas tem certa autonomia para organizar suas escolas quando 

se instalam em algum município. Seguem as orientações gerais da Secretaria de 

Educação em nível de resoluções para funcionamento, mas na forma de organização 

seguem os modelos de outras escolas que a congregação possui em centros maiores. São 

escolas católicas e, quando possível às professoras são religiosas ou pessoas ligadas a 

religião.  

No Educandário o ensino era seriado, seguindo um modelo organizado pela 

congregação em outros centros maiores, visto que realizavam encontros formativos com 

as professoras de outras escolas, para aperfeiçoamento profissional e troca de 

experiência. Por seu caráter católico exigia dos alunos bom comportamento, disciplina, 

mas também visavam transmitir valores cristãos como a participação nas celebrações, 

catequese para receber os sacramentos. 

Depois de apresentada a história do Educandário São José, passamos a relatar 

sobre a Criação da Associação de Professores e o estatuto do Magistério. 

 

2.2.2 Criação da Associação dos Professores Municipais de Enéas Marques 

(APMEM, 1985) e o Estatuto do Magistério (1986) 

Até o ano de 1985 não havia uma organização ou associação de professores no 

município de Enéas Marques e foi somente neste ano que foi instituída uma comissão 

para coordenar as discussões e apresentar propostas para a criação da Associação dos 

professores. A associação foi instituída em 19 de julho, de 1985, como podemos atestar 

pela ata: 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de mil novecentos e oitenta e 

cinco, os professores de Enéas Marques se reuniram no Clube Local. 

[...] Foi feita a eleição da primeira diretoria da Associação dos 

Professores de Enéas Marques que ficou assim constituída: 1º 

Coordenador: Antônio Ivo Nunes de Abreu – 54 votos; 1º Secretário: 

Setembrino P. Batalha – 42 votos; 1º Tesoureiro: Ady Maria Borba da 

Silva – 19 votos; Vice – Coordenador: Dilva Biazebetti Nardi – 15 

votos; 2ª Secretária: Sônia Herculano de Souza – 12 votos; 2º 

Tesoureiro: Luci Honório Borges Menin – 7 votos. Conselho Fiscal: 

                                                                                                                                                                          
para os que residiam nas proximidades. Não é possível tecer muitas análises visto que não há registro 

nenhum sobre a realidade escolar, apenas as fotos nos dão uma idéia de como a educação era organizada e 

outro elemento é o caráter católico da escola. A minha vivência religiosa é que me fornece alguns dados 

para detalhar como se deu a organização das escolas coordenadas por religiosas, embora sejam 

congregações diferentes, mas seguem um mesmo estilo de gerir suas obras.  
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Luz Gorete Bonetti - 7 votos, Marlene Herculano Silveira -6 votos, 

Noeli A. C. do Nascimento -2 votos; 1º suplente: Regina Fátima 

Cardoso – 2 votos; 2ª Suplente: Maria Elia Pichok – 2 votos (E. M, 

Ata, 19/07, 1985). 

 

A Associação dos Professores Municipais de Enéas Marques, ―congrega 

celetistas, efetivos e aposentados‖ (E. M, Estatuto, Art. 1º, 1985). Tem como objetivo: 

―prestar serviços na área da Educação, bem como coordenar e promover encontros de 

formação a seus associados‖. (E. M, Estatuto, 1985, Art. 1º). Estavam admitidos na 

associação os professores da rede municipal de ensino, denominados de sócios, 

possuíam uma carteirinha com: ―a) nome da associação; b) nome, foto e assinatura do 

portador; c) data de inscrição; d) assinatura do coordenador e secretário‖ (E. M, 

Estatuto, 1985 Art. 1º, § 2º). 

A cada ano eram estabelecidos os valores das mensalidades que os sócios 

deviam contribuir em vista de gastos com assessoria para cursos de formação, despesas 

de secretaria ou com o deslocamento de membros da associação para formação. 

Conforme ata do dia vinte e seis do mês de agosto de 1985 foi definido que até 

dezembro daquele ano, a ―taxa de inscrição, carteirinha do associado e livro do estatuto 

Cr$ 10.000,00 e 3.000,00 por mês‖ (E. M, Ata nº 26/08, 1985). 

Conforme a necessidade era convocada assembleias ordinárias ou 

extraordinárias, dependendo dos assuntos a serem discutidos e decisões a ser tomadas 

referentes a salários, reivindicações de reajustes, eleição de nova diretoria a cada dois 

anos, prestação de contas do ano etc. No ano de 1985, assinaram o livro de inscrições 

dos sócios 139 professores: no ano 2000 este número havia diminuído para 47, devido a 

aposentadorias ou atuação dos professores em escolas estaduais ou outros municípios.  

O Estatuto do Magistério foi instituído pela Lei Municipal nº 20, 1986. Para 

preparar o Estatuto foi organizada uma comissão que coordenou os trabalhos e motivou 

a participação dos professores. Segundo Enéas Marques em Revista: ―criar um Estatuto 

do Magistério esta vinha sendo uma reivindicação dos professores municipais de Enéas 

Marques feita com insistência. Primeiro surgiu a ideia de formar uma Associação dos 

professores municipais, que organizados puderam cumprir a meta de ter o seu Plano de 

Carreira‖ (E. M, Revista, 1988, p. 20). 

Conforme a Lei nº 20/1986, em seu Art. 1º - ―Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a criar o Quadro Próprio do Magistério Municipal de Enéas Marques, 

objetivando a valorização da classe docente mediante tabela de avanços progressivos 
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conforme habilitação e tempo de serviço‖ (E. M, Lei nº 20, 1986, Art. 1º). O Quadro do 

Magistério estava organizado em níveis, conforme expostos no Artigo 2º: 

 

Ficam estabelecidos diretrizes básicas para a carreira do Magistério 

Municipal de 1ª à 4ª série, tendo como base os níveis de 01 à 05, 

conforme habilitação: 

NÍVEL 01- NÃO HABILITADOS – Aos portadores de cursos não 

específicos para exercer função docente. 

NÍVEL 02 – CURSOS NÃO ESPECÍFICOS – Todos os docentes que 

possui cargo à nível de 2º Grau não específicos ao Magistério. 

NÍVEL 03 – HABILITADOS – Aos portadores de formação 

específicas para exercer a função, a nível de 2º Grau, para função 

docente: Magistério ou Normal Colegial e Logos II. 

NÍVEL 04 – LICENCIATURA CURTA – Aos portadores de Diploma 

de Licenciatura Curta na área de Filosofia Ciências e Letras. 

NÍVEL 05- LICENCIATURA PLENA – Aos portadores de Diploma 

de Licenciatura Plena na área de Filosofia, Ciências e Letras (E. M, 

Lei nº 20, 1986, Art. 2º). 

 

Pelos níveis apresentados no documento constatamos que havia professores 

atuando sem formação específica, no Magistério, bem como docentes com licenciatura 

curta ou plena, habilitados em Magistério ou Curso Normal. Com base nesses níveis 

também era estruturado o pagamento dos docentes, como observamos no §1º do Art. 2º: 

 

§ 1º - Para diferenciação salarial entre níveis, conforme habilitação, 

proceder-se-á da seguinte forma:  

NÍVEL 01- Salário Mínimo 

NÍVEL 02 - Salário Mínimo +15% 

NÍVEL 03 - Salário Mínimo +30% 

NÍVEL 04 - Salário Mínimo +35% 

NÍVEL 05 - Salário Mínimo +40% (E. M, Lei nº 20, 1986, Art. 2º). 

 

Conforme previsto no Art. 3º - A tabela de vencimentos, referia-se ―a 

remuneração de 20 (vinte) horas semanais de trabalho prestados‖ (E. M, Lei nº 20, 

1986, Art. 3º). Pelo parágrafo único do referido artigo foi estabelecido que ―caso o 

professor exerça jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (2 turnos) 

receberá o valor acrescido em 100% (cem por cento)‖ (E. M, Lei nº 20, 1986, Art. 3º). 

Vemos que aqueles docentes que possuíam alguma formação específica para o 

Magistério recebiam um salário + 30% e, conforme o grau de formação, um aumento de 

mais 5% no percentual do pagamento
104

.  

Para ingressar no Magistério era necessário atender alguns requisitos, conforme 

previa o Art. 4º: 

                                                           
104

 Pelo Decreto-Lei nº 2284, de Março de 1986, do Governo Federal foi instituído o Cruzado como nova 

unidade monetária e também determinado o valor do Salário Mínimo em Cz$ 804,00 (BRASIL, Decreto 

nº 2284, 1986). 
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I- Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II- Estar em dia com as obrigações e os encargos militares 

previstos em lei. 

III- Possuir habilitação e qualificação para o exercício do cargo. 

IV- Cumprir as demais exigências previstas em lei (E. M, Lei nº 20, 

1986, Art. 4º). 

 

Para o ingresso no Magistério além dos requisitos citados acima, a Lei previa a 

realização de uma prova de Conhecimentos Gerais e Específicos do Magistério 1ª à 4ª 

série. Os que alcançassem maior nota ocupariam as primeiras vagas. O Setor de 

Educação era responsável pelo Treinamento dos Servidores, que ocorria no período de 

férias escolares, tendo como objetivo: 

 
I- Incrementar a produtividade e criar condições para o constante 

aperfeiçoamento do ensino público Municipal. 

II- Integrar os objetivos de cada fundação às finalidades da 

administração como um todo. 

III- Atualizar conhecimentos adquiridos para melhor qualificação 

do pessoal docente (E. M, Lei nº 20, 1986, Art. 4º). 

 

Quanto à organização do Treinamento aos professores, a Lei nº 20/1986, no seu Art. 

15º, previu que deveria ter ―caráter e objetivo prático‖, ministrado: 

 
I- Sempre que possível, diretamente pela prefeitura, utilizando 

servidores de seu quadro e recursos humanos locais.  

II- Através da contratação de serviços com entidades 

especializadas. 

III-  Mediante o encaminhamento de servidores a organização 

especializada, sediadas ou não no Município (E. M, Lei nº 20, 

1986, Art. 15º).  

 

O planejamento e treinamento dos servidores eram organizados e incluídos no 

orçamento do município, pois nem sempre era oferecido em Enéas Marques, podendo 

ser ofertado por outros profissionais de fora ou realizados em outras localidades. 

Contudo, cabia à prefeitura prover o treinamento, que era organizado pelo Setor de 

Educação. Além disso, a Lei nº 20/1986 apresentou uma definição sobre o Orientador 

Educacional e Supervisor Escolar, especificando qual era a sua função e atuação:  

 

Art. 21- O Orientador Educacional é o integrante do Quadro Próprio 

do Magistério, que tem a função de prestar assistência individual ou 

em grupo, coordenando e integrando os elementos que exercem 

influência em sua formação, preparando-os para o exercício. Art. 22º - 

O Supervisor Escolar é integrante do Quadro Próprio do Magistério 

que tem a função de coordenar o planejamento, a execução e avaliação 
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do processo pedagógico na escola (E. M, Lei nº 20, 1986, Art. 21º e 

22º). 

 

A função do Orientador Educacional era acompanhar o planejamento, execução 

e avaliação do processo pedagógico na escola, acompanhar os docentes e dar suporte 

técnico para o exercício da profissão. O acompanhamento dos docentes ocorria a partir 

de reuniões mensais nas escolas, de reuniões de formação, quando solicitado pelos 

docentes.  

Com a aprovação do Plano de Carreira, novos rumos e objetivos foram dados a 

educação no município, como percebemos pelo depoimento do Presidente da 

Associação dos Professores Municipais de Enéas Marques, criada em 1985, Luci 

Honório Borges Menin: 

 
O professor vê no Plano de Carreira uma oportunidade de crescer 

profissionalmente e avançar em termos salariais. Vale Ressaltar ainda 

que o professor leigo, por exemplo, se sentiu entusiasmado com o 

Estatuto e deu continuidade aos seus estudos. E para isto ele também, 

conta com a ajuda da Prefeitura, que conquistou a criação do Curso de 

Magistério e possibilita a freqüência destes professores municipais (E. 

M, Revista, 1988, p. 20). 

 

Segundo o professor Antonio Ivo: ―os professores tiveram pela primeira vez a 

oportunidade de discutir o planejamento educacional, o currículo escolar. Participaram 

de cursos e treinamentos, tiveram uma antiga reivindicação atendida, o Plano de 

Carreira‖ (E. M, Revista,1988, p.20). Conforme a Revista, quando foi aprovado o 

Estatuto do Magistério em 1986: ―Enéas Marques possui 49 estabelecimentos de ensino 

integrados à rede municipal, somando-se a estas, seis colégios estaduais‖ (E. M, 

Revista, 1988, p. 22). Havia 1.735 alunos e um quadro de magistério composto por 82 

professores, dos quais dez conveniados.  

Na publicação foram reproduzidas as palavras da Inspetora Municipal de Ensino, 

Cleri Mary Didó Campos, sobre a criação da associação dos Professores Municipais em 

1985. Segundo ela: ―a Associação gerou frutos extraordinários. Temos um professor 

mais desinibido, com mais criatividade, há um melhor entrosamento e relacionamento, 

além de termos um profissional consciente na hora de criticar ou apresentar soluções 

aos problemas do setor‖ (E. M, Revista,1988, p. 23). A mesma publicação trouxe 

impressões sobre a aprovação da Lei nº 20/1986:  

 
Não existia planejamento, observa a Inspetora Municipal de Ensino, 

professora Cléri Mary Didó Campos, acrescentando que ―os 



152 

 

professores não economizavam esforços para apresentar resultados, 

mas trabalhavam isoladamente, sem qualquer modelo definido‖. A 

Inspetora cita ainda que os conteúdos do currículo escolar de uma 

escola para outra se diferenciavam. ―Tudo dependia do nível de 

conhecimento do Professor‖ (E. M, Revista, 1988, p.22). 

 

Em ―Enéas Marques em Revista‖ a Inspetora enfatizou: ―importante, porém, é 

que criamos também um mecanismo que viabilizou o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos dos professores municipais não habilitados, que começaram a freqüentar 

o curso (magistério). Mesmo porque, o estatuto reza que todos os professores leigos 

devem, num prazo de cinco anos, se habilitarem‖ (E. M, Revista, 1988, p. 23).   

No ano de 1990 encontramos uma ata de Assembléia Geral da Associação de 

Professores de Enéas Marques onde foram apresentadas as informações sobre o 

concurso municipal e os requisitos para participação:  

 

[...] a inspetora municipal falou sobre o concurso municipal que será 

em dois: níveis leigos e habilitados, sendo habilitados os professores 

que concluíram o magistério, sendo que abriu para leigos 16 vagas e 

20 vagas para habilitados. Será exigido entre outros requisitos que o 

concorrente tenha a idade mínima de 18 anos, pagar taxa de cem 

cruzeiros e irá realizar-se no dia 28 de abril de 1990, o candidato 

deverá conseguir a nota mínima de 5 pontos para ter o direito à prova 

de títulos‖ (E. M, Ata de 30/03, 1990).  

 

O concurso abriu vagas para não habilitados. Isso evidenciava que ainda havia 

muitos professores sem a formação mínima exigida pela legislação educacional e a 

necessidade por professores ainda era grande. 

 A partir da criação do Estatuto buscou-se uma nova organização da educação, 

principalmente na escolha e seleção dos professores para atuar nas escolas, os quais já 

estavam mais preparados e conscientes da necessidade de aperfeiçoamento.  

Expomos como foi a criação da Associação dos professores municipais de Enéas 

Marques e também do Estatuto do Magistério. Passaremos a analisar sobre o processo 

de constituição e funcionamento das escolas após 1980. 

 

2.2.3 Análise geral da Educação no Município de Enéas Marques após 1980  

Até a década de 1980 a maioria das escolas existentes em Enéas Marques era 

municipal e estava localizada na zona rural. Havia também escolas estaduais, mas eram 

poucas e a maioria na cidade. A maior parte dos alunos estudava somente até a 4ª série e 

depois abandonava a escola para ajudar os pais nas lavouras. Não continuavam a estudar 
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devido à escassez de escolas de 5ª a 8ª série, pela distância das mesmas e também pela 

dificuldade de locomoção.  

 
Quadro nº 12: Matrículas por série entre os anos de 1983 a 1988 

ANO MATRÍCULA INICIAL POR SÉRIE 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE TOTAL 

1983 729 426 352 369 1.876 

1984 674 481 363 289 1.780 

1985 637 462 340 259 1.698 

1986 496 412 306 274 1.488 

1987 541 330 290 269 1.430 

1988 627 454 343 311 1.735 
Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 

 

Este quadro foi elaborado pela prefeitura e transposto para o trabalho como foi 

encontrado. No quadro, observamos que o número de matrículas na 1ª série foi sempre 

maior que nas demais séries, contudo é possível perceber que a diminuição dos alunos 

se deu devido à evasão escolar, seguido pela matrícula na 2ª série, ocupando o segundo 

lugar no número de matrículas. Nesse período as crianças ingressavam na escola com 7 

anos. No ano de 1983 foram matriculadas na 1ª série 729 alunos, e no ano de 1988, esse 

número caiu para 627. De modo geral houve uma diminuição nas matrículas, embora 

em 1986 e 1987 esse número tivesse decaído ainda mais, tendo um aumento em 1988.  

O número de alunos que iniciaram a 1ª série em 1983 e concluíram a 4ª série em 

1986 chegava a 37 % na 4ºª série. Quanto ao número total de matrículas também 

observamos que foi diminuindo gradativamente até 1987. Em 1988 esse número 

aumentou comparado aos anteriores, mas não ultrapassou o número de matrículas de 

1983. Isso decorreu das mudanças econômicas, que levaram ao processo de migração 

para cidades maiores e a diminuição do número de filhos nas famílias. 

No município de Enéas Marques observamos escolas com o mesmo nome, 

atribuindo um número romano I ou II para diferenciar as escolas. Várias receberam o 

nome de Santo: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, São José, São 

Judas Tadeu, São Rafael, Santo Antônio etc. Outras receberam nomes de líderes 

políticos: Tancredo Almeida Neves, Costa e Silva, Tiradentes dentre outros
105

. 
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 No Decreto – Lei nº 8.259/1946 No Art. 32 - Parágrafo único, é interessante observar o que a 

legislação apontava sobre a escolha de nomes para os estabelecimentos de ensino: ―aos estabelecimentos 

de ensino primário poderão ser atribuídos nomes de pessoas já, falecidas, que hajam prestado relevantes 

serviços à humanidade, ao país, Estado ou ao Município, e cuja vida pública e particular possa ser 

apontada às novas gerações como padrão digno de ser imitado‖ (BRASIL, Lei nº 8.259, 1946, Art. 32). 

Essa orientação foi seguida no município, pois encontramos diversas escolas, que ao escolher um nome, 
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As escolas que estavam localizadas na zona rural recebiam, além do nome, o 

complemento: Escola Rural Municipal para indicar sua localização e mantenedor, ou 

seja, a Prefeitura Municipal. Algumas mudaram de nome por decisão da comunidade e, 

para oficializar a mudança de nome, enviavam documento a Secretaria de Educação 

solicitando tal mudança. Como retorno recebiam uma resolução de autorização para a 

mudança do nome, como podemos observar no quadro abaixo. 

 

Quadro nº 13: Mudança/ajuste na denominação das Escolas 
ESCOLA LOCALIDADE LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL 

MUDANÇA/AJUSTE NA 

DENOMINAÇÃO 

Escola Rural Dom 

Diogo de Souza 

Rio Gamela 916/85 de 01 de 

março de 1985 

Bertino Nicolau Schlickmann 

Escola Rural Municipal 

Visconde de Mauá 

Nova Esperança 7.203/84 de 04 de 

outubro de 1984 

Escola Municipal Visconde de 

Mauá – Ensino de 1º Grau. 

 

Escola Rural Estadual 

São Luis  

Enéas Marques 3.419/91 de 09 de 

outubro de 1991 

Escola Rural Municipal São 

Luis 

Dom Diogo Álvares 

Correia 

- Lei 03/87 de 11 

de maio de 1987 

Escola Rural Municipal 

Leopoldina Stromoviski 

Casanova 

São João Batista de La 

Sallle 

Rio Vitória Lei 04/86 de 07 

de maio de 1986 

Tancredo Almeida Neves 

Escola Rural Municipal 

Treze de Maio  

Pinhalzinho  

- 

Escola Municipal Treze de 

Maio - Ensino Fundamental 

Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Dados organizados pela autora. 

 

O quadro foi elaborado a partir das resoluções encontradas na Prefeitura 

Municipal. Foi elaborada para ajudar a compreender a quantidade de escolas existentes, 

pois do contrário poderia ocorrer o erro de contar escolas a mais do que havia, pois os 

nomes eram diversos. No início foi difícil compreender esses dados encontrados nos 

arquivos, foi necessário voltar várias vezes aos documentos, ir extraindo os dados e 

organizando quadros para facilitar a identificação e compreensão sobre a quantidade de 

escolas existentes. 

O Plano de Implantação da Lei nº 5.692/71 - Ensino de 1º Grau foi implantado 

gradativamente e a última etapa foi nas escolas rurais na década de 1980.  A partir do 

Ofício nº 107, de 17 de julho de 1987, do Prefeito Municipal de Enéas Marques ao Sr. 

Secretário de Estado da Educação solicitou a prorrogação de autorização de 

funcionamento para as Escolas Rurais Municipais de Ensino de 1ª a 4ª séries:  

 

Antônio Carlos Bonetti, Prefeito Municipal de Enéas Marques, PR, 

vem mui respeitosamente à presença de V.Sª solicitar que seja 

                                                                                                                                                                          
optaram por homenagear pessoas já falecidas ou autoridades políticas que se destacaram ou contribuíram 

para alguma melhoria na localidade. 
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concedida prorrogação de autorização de funcionamento para as 

Escolas Rurais Municipais de Ensino de 1ª a 4ª séries definidas e 

denominadas no anexo do decreto nº 3037, de 09 de outubro de 1.980 

e Deliberação nº 030/80, do Conselho Estadual de Educação. 

Conforme Resolução de funcionamento nº 3.783/82 de 30 de 

dezembro. Os estabelecimentos em questão já tiveram seus planos de 

Implantação da Lei nº 5.692/71 aprovado pelo Parecer nº 75/ 82 do 

Departamento de Ensino dessa secretaria (E. M, Oficio nº 107, 1987). 

 

A lista das escolas citadas no Oficio nº 107, que tiveram seus Planos de 

Implantação da Lei nº 5.692/71 aprovados seguem no quadro (em anexo nº 6). Pelos 

dados do quadro verificamos 52 escolas municipais e uma estadual no município de 

Enéas Marques. As escolas funcionavam de forma multisseriada ou bisseriada, ou seja, 

duas ou mais turmas juntas. Em muitas delas havia alunos de 1ª a 4ª série, numa mesma 

sala, o que exigia dos professores maior organização para atender a cada grupo de 

alunos separadamente, de forma que todos realizassem atividades e não ficassem 

ociosos. Para Marques (2016), esse era um trabalho desafiador: ―Foi uma experiência 

muito importante para mim que no primeiro ano eu trabalhei com a multisseriada, tinha 

várias turmas junto, a gente precisava se dividir muito, por isso eu admirava muito os 

professores das escolinhas que trabalhavam todos com multisseriada e com pouca 

formação‖. E ainda ―eles só tinham até 4º ano primário e trabalhavam, não sei como 

para dar conta de várias turmas juntas e obterem o resultado muito bom. Isso eu sempre 

admirei, porque eu tinha material eu estava com um bom preparo e não era fácil‖ 

(MARQUES, 2016).  

Encontramos um mapa com alguns dados e localização das escolas, referente à 

gestão de 1982 a 1988. Tal mapa foi elaborado para divulgar dados sobre as escolas e 

reformas
106

 que a administração do prefeito Antônio Carlos Bonetti efetuou. Tais 

escolas foram derrubadas devido à precariedade da estrutura, sendo construída outra no 

mesmo local, em madeira, alvenaria ou mista, de acordo com os recursos disponíveis e 

envolvendo a participação da comunidade, principalmente com a mão-de-obra. 

 

                                                           
106

 As reformas ou construções de escolas ocorriam por meio de convênio entre os municípios e o estado. 

Para tanto, foi criado um Fundo Estadual de Ensino para que recursos fossem arrecadados e 

disponibilizados aos municípios: ―é instituído o Fundo estadual de Ensino, destinado a atender a 

investimentos e despesas de custeio relativo ao ensino primário, médio e superior, e a atividades 

culturais‖. (PARANÀ, Lei nº 4.599, 1962, Art. 1º). Para administrar esse fundo foi criada a Fundação 

Educacional do Estado do Paraná – FUNDEPAR. À FUNDEPAR foi estabelecidas competências para 

gerir os recursos do fundo destas destacam: ―celebrar convênios com municípios do Estado do Paraná, 

para cobertura dos custos da construção e equipamento de escolas rurais e para atender, parcialmente, ao 

custeio desses e de outros estabelecimentos de ensino municipais‖ (PARANÁ, Lei nº 4.599, 1962, Art. 8º 

c). 
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Mapa nº 4: Escolas no período de 1982-1988 em Enéas Marques 

 
Fonte: (E. M, Revista, 1988, p. 15). 

 

As escolas apontadas no mapa fazem parte do município de Enéas Marques e 

passaram por reformas. Na época, o distrito de Nova Esperança ainda pertencia a Enéas 

Marques. Na tabela abaixo podemos verificar que tipo de reformas ou construções 

ocorreu nas escolas nos anos de 1983 a 1989: 

 
Quadro nº 14: Escolas construídas/reformadas na gestão de 1983-1989 em Enéas Marques 

Nº ESCOLA LOCALIDADE CONSTRUÇÃO 

01 Escola Rural Municipal Almeida Junior  Linha Zanoni Madeira – 1 sala e demais 

dependências 

02 Escola Rural Municipal Bertino Nicolau 

Schlickmann 

Rio Gamela Alvenaria - 1 sala e demais 

dependências 

03 Escola Rural Municipal Cristo Rei Km 30 Mista – 1 sala e demais 

dependências 

04 Escola Rural Municipal Leopoldina S. 

Casanova 

Lageado Bonito Madeira – 1 sala e demais 

dependências 

05 Escola Rural Municipal Dom Pedro II Bom Jesus Madeira – 1 sala e demais 

dependências 

06 Escola Rural Municipal Getúlio Vargas Linha Mata Fome Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

07 Escola Rural Municipal Jorge Lacerda  Km 35 Mista - 1 sala e demais 

dependências 

08 Escola Rural Municipal José Bonifácio Rio Alegre Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

09 Escola Rural Municipal Nossa Senhora 

de Fátima 

Rio Gavião Mista - 1 sala e demais 

dependências 

10 Escola Rural Municipal Olavo Bilac Linha São José Alvenaria - 1 sala e demais 

dependências 

11 Escola Rural Municipal Padre Agenor Rio Vitória Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

12 Escola Rural Municipal XV de 

Novembro 

Bela União Alvenaria - 2 salas e 

demais dependências 

13 Escola Rural Municipal Santa Izabel Barra Bonita Madeira- 1 sala e demais 
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dependências 

14 Escola Rural Municipal Tancredo 

Almeida Neves 

Rio Vitória Alvenaria - 1 sala e demais 

dependências 

15  Escola Rural Municipal São João de Deus Novo Horizonte Alvenaria - 2 salas e 

demais dependências 

16 Escola Rural Municipal São Judas Tadeu Linha Antonio Rosa Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

17  Escola Rural Municipal Silva Jardim  Alto Bela Vista Alvenaria - 1 sala e demais 

dependências 

18 Escola Rural Municipal Tiradentes Barra do Rio Vitória Mista - 1 sala e demais 

dependências 

19 Escola Rural Municipal Zacarias Seleme Km 38 Alvenaria - 1 sala e demais 

dependências 

20 Escola Rural Municipal São Rafael Km 40 Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

21 Escola Rural Municipal Nossa Senhora 

Aparecida II 

Arroio Empossado Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

22 Escola Rural Municipal Domingos 

Borges 

Fazenda Velha Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

23 Escola Rural Municipal Santa Maria Arroio de Paula Madeira - 1 sala e demais 

dependências 

Fonte: (E. M, Relatório, s/d). 

 

A partir dos dados deduz-se que foram construídas/reformadas 23 unidades 

novas, com 25 salas de aula. Segundo o Relatório foram ampliadas 16 salas de aula, 

totalizando 41 salas. Foram construídas 12 escolas em madeira, 7 em alvenaria e 4 

mista. Observa-se que a maioria das escolas construídas nesse período ainda era de 

madeira. Também foram realizadas reformas nas seguintes escolas: 

 

 Escola Vista Alegre; 

 Escola Rural Municipal Mãe Aparecida – Rio Bocó; 

 Escola Rural Municipal Pio X – Braço Esquerdo do Gavião; 

 Pequenos reparos feitos em todas as escolas; 

 Muro na Escola Estadual Arnaldo Busato – Enéas Marques; 

 Muro na Escola Municipal Visconde de Mauá- Nova Esperança 

(E. M, Relatório, s/d, s/p). 

 

Além das construções e reformas, algumas ampliações foram realizadas em 5 

escolas estaduais: 

 

 Escola Estadual de Vista Alegre – Vista Alegre – ampliado 2 salas 

de aula; 

 Escola Estadual Barra Bonita – Barra Bonita- ampliado 2 salas, 1 

cozinha, 1 secretaria, banheiros; 

 Escola Estadual Nova Esperança – Nova Esperança- ampliado 1 

cozinha. 

 Escola Estadual Pinhalzinho – Pinhalzinho – ampliado 2 salas, 1 

cozinha, 1 secretaria, banheiros; 

 Escola Estadual Arnaldo Busato – Enéas Marques – ampliado 1 

biblioteca, 1 secretaria, 1 consultório odontológico, 2 salas de 

aula, banheiros (E. M, Relatório, s/d, s/p). 



158 

 

 

A ampliação era necessária para poder atender mais alunos, visto que em quase 

todas as escolas citadas acima foram ampliadas salas de aula, bem como cozinha, 

secretaria, banheiros, biblioteca e consultório odontológico. Quando iniciaram suas 

atividades, a maioria destas escolas não possuía secretaria e banheiros anexos ao prédio 

escolar. A cozinha era pequena ou improvisada num canto da sala de aula, para poderem 

preparar a merenda para os alunos.  

A Prefeitura era a mantenedora das escolas e responsável pelo acompanhamento 

das atividades, bem como pela solicitação de prorrogação de funcionamento ou 

fechamento das escolas. Isso pode ser confirmado a partir do Oficio nº 27/1991, no qual 

o Prefeito Hélio Parzianello solicitou ao departamento de Ensino de 1º grau que: 

―forneça prorrogação de autorização de funcionamento das Escolas Rurais Municipais 

de Ensino de 1ª a 4ª série do município de Enéas Marques definidas e denominadas no 

anexo do decreto nº 3.037 de 09 de outubro de 1980 e deliberação 030/80, do Conselho 

Estadual de Educação‖ (E. M, Ofício nº 27, 1991). Conforme segue a lista das escolas 

que receberam a prorrogação de funcionamento em 1991: 

 
Quadro nº 15: Prorrogação de autorização de funcionamento - 1991 

 ESCOLAS 

01 Esc. R.M. Bertino Nicolau Schlickmann 

02 Esc. R.M. Castelo Branco 

03 Esc. R.M. Costa e Silva 

04 Esc. R.M. Criança Feliz 

05 Esc. R.M. Cristo Rei 

06 Esc. R.M. D. Diogo Mendonça 

07 Esc. R.M. Dezenove de Novembro 

08 Esc. R.M. Dom Bosco 

09 Esc. R.M. Domingos Borges 

10 Esc. R.M. Dom Manoel 

11 Esc. R.M. Dom Diogo de Souza 

12 Esc. R.M. Dom Pedro I 

13 Esc. R.M. Dom Pedro II 

14 Esc. R.M. Dr. Deni Lineu Schwartz 

15 Esc. R.M. General Osório 

16 Esc. R.M. Henrique Soares 

17 Esc. R.M. Hercílio Luz 

18 Esc. R.M. João Pessoa 

19  Esc. R.M. João Ramalho 

20 Esc. R.M. Jorge Lacerda 

21 Esc. R.M. Leopoldina Stromoviski Casanova 

22 Esc. R.M. Mãe Aparecida 

23 Esc. R.M. Matias de Albuquerque 

24 Esc. R.M. Nossa Senhora Aparecida 
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25 Esc. R.M. Nossa Senhora Aparecida II 

26 Esc. R.M. Nossa Senhora de Fátima 

27 Esc. R.M. Olavo Bilac I 

28  Esc. R.M. Olavo Bilac II  

29 Esc. R.M. Osvaldo Cruz 

30 Esc. R.M. Padre Agenor 

31 Esc. R.M. Pio X 

32 Esc. R.M. XV de Novembro 

33 Esc. R.M. Santa Bárbara 

34 Esc. R.M. Santa Izabel 

35 Esc. R.M. Santa Maria 

36 Esc. R.M. Santo Antonio I 

37  Esc. R.M. Santo Antonio II 

38 Esc. R.M. São João de Deus 

39 Esc. R.M. São Judas Tadeu 

40 Esc. R.M. Silva Jardim 

41 Esc. R.M. São Pedro 

42 Esc. R.M. São Rafael  

43 Esc. R.M. Tancredo Almeida Neves 

44 Esc. R.M. Tomé de Souza 

45 Esc. R.M. Treze de Maio 

46 Esc. R.M. Visconde de Mauá 

47 Esc. R.M. Zacarias Seleme 

Fonte: E. M, Ofício nº 27, 1991. 

 

Organizamos uma tabela a partir de relatórios Finais e Atas de Exames dos anos 

de 1975 a 1992, com dados sobre concluintes entre 1975 e 1992. Até 1979 os dados 

sobre turmas e número de alunos eram registrados em Atas de Exames escritos a mão, 

em máquinas de escrever ou mimeografados. A partir de 1980 os Relatórios Finais eram 

impressos em folha A3. A partir de 1992 já podem ser encontrados estes dados 

digitalizados. Os dados do quadro estão no anexo nº 7 e são referentes às escolas que 

realizavam atendimento de 1ª a 4ª série, escolas multisseriadas, entre 1975 e 1992
107

. 

Os dados dos relatórios finais apontam para o número de alunos de 1ª a 4ª série 

em cada escola e como este número sofreu modificações no decorrer dos anos 

indicados. Modificações que não são tão perceptivas, mas se nos detivermos 

detalhadamente nestes dados, percebemos que foram diminuindo na maioria das 

escolas, uma ou outra manteve o número de alunos ou teve um acréscimo, mas a maior 

parte teve redução de alunos. No quadro abaixo: 

 

                                                           
107

 Os traços encontrados no quadro nos primeiros anos indicam que não foram encontrados relatórios 

finais ou atas de exame dessas escolas. Quando encontrados nas colunas finais indica que a escola havia 

fechado ou os alunos foram transferidos para escolas- núcleos. 
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Quadro nº 16: Dados Estatísticos e percentuais – 1990 a 1993 

ANO MATRÍ. INICIAL EVASÃO TRANS. APR. REPR. 

1990 966 46/ 4,8% 132/ 13,7% 620/ 64,1% 168/ 17,4% 

1991 1.049 55/ 5,2% 129/ 12,2% 750/ 71,4% 123/ 11,7% 

1992 1.057 65/ 6,0% 123/ 12,0% 744/ 70,3% 124/ 11,7% 

1993 1.105 71/ 6,4% 133/ 12,0% 785/ 71,0% 116/ 11,0% 
Fonte: E. M, Relatório, s/d. 

 

A partir dos dados do quadro percebemos que o número de matrículas aumentou 

gradativamente com o passar dos anos. Não foi um acréscimo tão expressivo, mas 

ocorreu. Isso também nota-se no número de evasão que, ano após ano teve acréscimo. O 

número de reprovados decaiu e o número de aprovados foi ampliado. Isso fica evidente 

no quadro acima, onde os dados de evasão, transferência, aprovação e reprovação são 

apresentados em porcentagem. 

Segundo os dados, o percentual de evasão aumentou 1,6% de 1990 para 1993. A 

aprovação, passou de 64,1% em 1990 para 71,0% em 1993, um aumento de 6,9%. O 

percentual de reprovação decaiu de 17,4% para 11,0%, diminuindo 6,4%. O número de 

matrículas passou de 966 para 1.105 alunos, um aumento de14 % a mais do que o 

realizado em 1990. 

Apontamos dados gerais da educação posteriores a 1980: construção de salas de 

aula, reforma das escolas e número de escolas existentes em 1991. Apresentaremos a 

seguir sobre o convênio estabelecido entre a comunidade e a Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade- CNEC para a criação de escolas ginasiais e de 2º grau.  

 

2.2.4 A CNEC no município de Enéas Marques e a história dos Ginásios Cenecistas 

e Escola de 2º Grau  

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC foi fundada em 

Recife no dia 29 de junho de 1943, pelo paraibano Felipe Tiago Gomes, inicialmente 

com o nome de Campanha dos Ginasianos Pobres – CGP. Ocorreram mudanças no seu 

nome até chegar ao CNEC. Segundo Silva (2010) em: ―1946 passou a chamar-se 

Campanha dos Ginásios Populares – CGP‖. E mais tarde ―Campanha dos Educandários 

Gratuitos – CEG‖ ou ainda em ―1948: Campanha Nacional de Educandários Gratuitos – 

CNEG‖ (SILVA, 2010, p. 22). Por fim, em 1969 passou a se chamar Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC. 
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Conforme Silva (2010): ―o objetivo dessa entidade
108

 era o de ministrar o ensino 

secundário a estudantes carentes que queriam estudar e que não tinham condições de 

arcar com os estudos‖ (SILVA, 2010, p. 20). Em uma das passagens que trata sobre a 

história da CNEC foi registrado:  

 
Inspirada na necessidade de tomar a educação nacional acessível a 

todos os brasileiros, visa como principal finalidade, fundar e manter 

em todo o Brasil, com a participação da comunidade e a cooperação 

do poder público, escolas para seus sócios e dependentes, bem como 

para estudantes desprovidos de recursos (CNEC, 2016). 
 

Silva (2010) indicou o que levou Felipe Gomes a fundar a CNEC: ―Felipe Tiago 

Gomes, trabalhando na Biblioteca da Casa dos Estudantes de Pernambuco, certo dia, 

lendo ‗O drama da America Latina‘, de John Gunter, soube da experiência do líder 

peruano Haya de La Torre‖ (SILVA, 2010, p. 20). O exemplo peruano de criar escolas 

de alfabetização para índios com professores voluntários instigou Felipe Gomes a criar 

ginásios para estudantes pobres no Brasil: 

 
A filosofia da CNEC consistia acima de tudo em popularizar a 

educação. Era uma campanha que visava fornecer ao alunado pobre os 

instrumentos básicos com os quais ele poderia educar-se, e atingir a 

sua plena maturidade espiritual e intelectual. A campanha foi, portanto 

o ponto de partida da chamada educação popular no Brasil. Ela 

representa o marco dessa conquista de todo país civilizado, ou seja, a 

extensão da educação básica às camadas mais representativas da 

sociedade brasileira (NUNES, 1988, p.32). 

 

O Presidente da República João Café filho, pelo Decreto nº 36.505, de 30 de 

novembro de 1954, declarou a CNEG de utilidade pública (SILVA, 2010). A partir 

disso muitas escolas foram criadas e acompanhadas por este grupo, que se espalhou 

pelos diversos estados do país, criando organizações e coordenações para acompanhar e 

gerenciar as atividades. Segundo Vermelho e Pontes, a CNEC tinha como propósito: 

 
1. Instituir uma rede de educandários gratuitos para o ensino médio 

em todo o território Nacional, para que haja, para todos a mesma 

oportunidade de instrução. 

2. Ministrar conhecimentos dentro da realidade brasileira para que de 

seus educandários saiam cidadãos dignos e prestantes. 

3. Criar e manter, em seus educandários, instituições extra-

programas que concorram para a formação social de seus 

educandos e sua integração na comunidade (1984, p.36). 

                                                           
108

 No site http://www.oocities.org/felipetiagogomes/cnec_historico.html é possível encontrar mais 

informações sobre a CNEC, bem como fotos do seu fundador e de escolas que foram criadas por meio 

desta organização. 

http://www.oocities.org/felipetiagogomes/cnec_historico.htm
http://www.oocities.org/felipetiagogomes/cnec_historico.htm
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Além dos educandários para o ensino médio, outros foram criados para atender 

as séries iniciais do ensino fundamental, como foi possível observar em Enéas Marques, 

onde tal grupo estava envolvido tanto em escolas para ensino de 2º grau, quanto nas 

séries iniciais do 1º grau, as quais estão detalhadas aqui. A CNEC estava organizada em 

Setores Locais, Seções Estaduais e Organização Nacional (SILVA, 2010, p. 28). 

Segundo o autor: 

 
O Setor Local representa a unidade básica da organização da CNEC 

no qual os sócios da CNEC se agrupam. Pretendendo implantar uma 

escola, seja numa cidade, num bairro, numa vila, é condição essencial, 

após ter sido feito um levantamento das condições locais, fazendo um 

levantamento socioeconômico e cultural, assim como uma reunião 

com a comunidade. Assim, a secção Estadual autoriza a constituição 

de um núcleo dentro da comunidade do qual façam parte, no mínimo, 

cem pessoas que se obriguem a uma contribuição financeira mensal, 

assim como a se disporem a qualquer tipo de atuação, visando ao 

desenvolvimento do referido núcleo comunitário que por sua vez se 

chamará Setor Local
109

. Sendo assim, cabe à diretoria a 

responsabilidade da existência e manutenção da escola, que vir a criar, 

como também a captação de recursos da Comunidade e do Estado a 

fim de manter a escola (SILVA, 2010, p. 31).  

 

A partir da necessidade de escolas para suprir as demandas das comunidades ou 

municípios, líderes políticos ou religiosos recorriam ao Estado para solicitar novas 

escolas. Diante da negação acabavam optando por outras possibilidades, como a CNEC, 

se dispondo a contribuir com recursos da comunidade e pagamento de mensalidades 

para que seus filhos tivessem acesso à educação e pudessem continuar seus estudos. 

Silva discorreu sobre esta realidade ao afirmar: ―se o governo não consegue oferecer 

educação para todos, cabe à comunidade ir a busca desse bem que é a educação, para 

que, principalmente os que não têm acesso possam ter acesso a ela‖ (SILVA, 2010, p. 

32).  

Segundo Vermelho para que a Diretoria da Secção Estadual pudesse criar uma 

escola da CNEC era preciso assegurar: 

 
a) A regularização do Setor. b) Mínimo de 100 sócios e arrecadação 

mensal do quadro social não inferior a Cr$ 5.000,00 (cinco mil 

cruzeiros). c) Lei Municipal reconhecendo de utilidade pública a 

CNEC. d) A existência de Lei Municipal destinando Cr$ 20000,00 

                                                           
109

 No anexo nº 8 podemos visualizar uma Ata de Constituição do Setor Local de Enéas Marques da 

CNEC, onde é possível encontrar estes dados citados por Silva (2010): Convênio entre a Prefeitura e o 

Setor, número mínimo de sócios, conceder matrículas gratuitas, dar preferência a alunos desprovidos de 

recursos e aos contribuintes. 
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(vinte mil cruzeiro), no mínimo, por turma de estabelecimento. O 

Prédio em condições. f) Corpo docente regularizado. g) Recursos para 

aquisição de material das salas especiais. h) Relação de, no mínimo 60 

candidatos em condições de frequentarem o curso de admissão. i) 

Plano de construção pelo setor local da CNEC, do prédio próprio, 

dentro de 5 anos (1984, p. 167). 

 

Várias exigências eram impostas para que a CNEC atuasse e auxiliasse na 

criação de uma escola, tais como: sócios, prédio próprio, pagamento de mensalidades, 

número mínimo de alunos e professores da comunidade. Quanto à necessidade de 

professores locais, encontramos a justificativa para tal exigência no site da CNEC: ―os 

professores vêm das comunidades, o que significa um conhecimento muito maior da 

realidade onde irão atuar, ao mesmo tempo em que se consegue uma valorização sem 

precedentes dos recursos disponíveis naquele meio, gerando novos empregos e 

promovendo o bem-estar social‖ (CNEC, 2016). 

Diante da atuação da Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, o Estado 

se esquivava da tarefa de construir novas escolas e também de investir recursos em 

educação, pois a comunidade se responsabilizava pela manutenção e conservação das 

escolas. Segundo Silva e Fonseca:  

 

Para as autoridades públicas, as escolas da Campanha representavam 

uma opção de escola ginasial e secundária menos custosa para os 

cofres públicos, em virtude de que a própria comunidade contribuía 

para a manutenção da escola através de donativos e das mensalidades 

escolares. Portanto, os custos eram repartidos entre a comunidade 

local, o governo federal, estadual e municipal (2000, p.3). 

 

Nas pesquisas e leituras sobre a atuação do CNEC nas escolas brasileiras 

encontrou-se um hino intitulado ―Canção Cenecista‖ que resume o que foi citado até 

agora sobre a organização deste grupo.  

 
É uma idéia que marcha 

E que se espalha no nosso Brasil, 

É uma semente lançada e frutificada a se expandir 

Gente ajudando a gente, 

Todos a construir 

Amplas estradas, para os caminhos de um mundo melhor 

Isto é C-N-E-C 

Trabalho, idealismo, 

Isto é C-N-E-C 

É todo um pais a despertar 

Venha também participar 

E muito obrigado amigo
110

 (CNEC, 2016). 

                                                           
110

 Hino extraído do site: http://www.oocities.org/felipetiagogomes/cnec_historico.html. 

http://www.oocities.org/felipetiagogomes/cnec_historico.html
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Tal Hino conclama a todos a participarem, a contribuírem para um mundo 

melhor, para despertar o país. No município de Enéas Marques a comunidade recorreu a 

CNEC em três ocasiões: a primeira delas foi para a criação de duas escolas de 5ª a 8ª 

série e, a segunda, uma escola de 2º grau. A primeira atividade ocorreu no ano de 1968, 

visando ter uma escola onde os alunos que concluíam o ensino primário pudessem 

continuar seus estudos. A evidência disso encontra-se no Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Estadual Castro Alves, do ano de 2011 que, ao fazer o histórico da instituição 

registrou: 

 

Em 1968, com a necessidade de atender aos alunos que concluíam o 

curso primário e almejavam dar continuidade aos estudos, a 

comunidade, as autoridades civis e religiosas tornam realidade a 

criação do Ginásio Cenecista Manoel Ribas, o qual funcionou em 

prédio
111

 construído pela comunidade (PARANÁ, PPP do Colégio 

Estadual Castro Alves, 2011, p. 5). 

 

Emer discorre como era realizada essa parceria entre a comunidade e CNEC, que 

era bastante comum na década de 1960/1970 em diversas cidades:  

 
Na década de 1960, diversas pequenas cidades regionais, que ainda 

não contavam com as escolas de nível ginasial, ou era insuficiente no 

atendimento à demanda, apelaram para esse expediente. As pessoas 

interessadas, quase sempre adultos incorporados ao mercado de 

trabalho urbano, estabeleciam convênios com a Cnec, sucursal de 

Curitiba via prefeituras. Essas doavam o terreno e, com a participação 

dos interessados, era construído o prédio escolar, que passava para o 

domínio da Cnec. A Cnec entrava com sua estrutura jurídica, 

estatutos, regimento, com os recursos financeiros arrecadados junto 

aos alunos, prefeitura e comunidade. [...] Essa foi a alternativa 

encontrada pela população de um bom número de pequenas cidades 

que já tinham nível ginasial e, para prosseguimento da escolarização, 

criaram escolas de contabilidade e cursos a nível de segundo grau 

mediante convênio com a Cnec (1991, p. 270 – 271). 

 

A comunidade e autoridades se mobilizaram para que as crianças não ficassem 

sem escola e continuassem seus estudos no município. Segundo Marques (2016), o 

Ginásio Cenecista Manoel Ribas foi o primeiro ginásio de Enéas Marques.  

 
O Ginásio Cenecista foi o primeiro ginásio criado em Enéas então o 

CNEC é a Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, então 

quer dizer que a comunidade que mantém a escola, esse Ginásio foi 

                                                           
111

 Prédio construído pela comunidade para o funcionamento do Educandário São José, que era 

coordenado pelas religiosas e, após a saída delas em 1968/1969, passou a ser usado para o recém-criado 

Ginásio Cenecista Manoel Ribas. 
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mantido pela comunidade, o estado mandava uma pequena verba e os 

pais pagavam uma mensalidade para manter a escola junto com uma 

pequena verba que o estado enviava para o colégio (MARQUES, 

2016). 

 

Como atesta Marques (2016), a comunidade mantinha a escola, os pais pagavam 

mensalidades para que os filhos pudessem estudar e o Estado colaborava de forma 

muito pequena. É possível deduzir que nem todos podiam prosseguir seus estudos, pois 

era preciso pagar mensalidade para ter acesso à vaga e poder frequentar tal escola. 

Entretanto, na Ata de constituição do Setor Local de Enéas Marques da CNEC (anexo 

nº 8), em um dos itens indica que deveria se dar preferência à matrícula aos estudantes 

desprovidos de recursos.  

 
Posteriormente a prefeitura municipal responsabilizou-se pela 

conservação do mesmo, tendo como primeiro Diretor Edmundo 

Malys. Em 1971, por decreto governamental nº 21.864/70 e portaria nº 

16.171, O Ginásio Cenecista Manoel Ribas passa a denominar-se 

Ginásio Estadual de Enéas Marques (PARANÁ, PPP do Colégio 

Estadual Castro Alves, 2011, p. 5). 

 

Segundo E. M (Plano de implantação da 5.692/71, 1977, p. 19)
112

: ―no ano de 

1974, o referido prédio não mais oferecia condições de segurança; por determinação da 

Inspetoria Regional de Ensino foi transferido este estabelecimento para o prédio onde já 

funcionava o Grupo Escolar‖.  

 
Fotografia nº 28: Ginásio Estadual de Enéas Marques – 11/11/1979 

 
Fonte: Acervo do Colégio Estadual Castro Alves (1979).  

                                                           
112

 O enquadramento do Grupo Escolar de Enéas Marques ao Plano de Implantação da 5.692/1971 

ocorreu em 1977. Conforme verificamos no Oficio nº 05, de 08 de novembro de 1.977 enviado pela 

Diretora do Grupo Escolar de Enéas Marques Emilia Malyz Martins à Secretaria de Estado de Educação e 

Cultura: ―com o presente encaminhamos à V. Exª. O Plano de Implantação que enquadra o Grupo Escolar 

de Enéas Marques na Lei nº 5.692/71 a fim de que o mesmo seja revisado para a devida aprovação, caso 

merecer, por essa secretaria‖. (E.M, 1977, s/p). 
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Conforme Paraná (2011): ―foram diretores na sequência: Santa Ana Herculano 

Cardoso, Maria Gesser Rholing, Inês do Nascimento, Geni Lucila Miotto e Santa Ana 

Herculano Cardoso‖ (PARANÁ, PPP do Colégio Estadual Castro Alves, 2011, p. 5).  

 
Foi criado o Ginásio Estadual, então o estado assume esse curso de 5ª 

a 8ª, na época chamava de 1ª a 4ª, sempre uma mudança de 

nomenclatura, mas o Ginásio passou a ser estadual, o estado assume 

todas as despesas de custo do curso, o pagamento de professores, 

material necessário, tudo foi assumido pelo estado, por essa questão 

passou a se chamar Ginásio Estadual de Enéas Marques (MARQUES, 

2016). 

 

Frequentavam o Ginásio Estadual de Enéas Marques alunos de 20 escolas 

municipais localizadas nas comunidades do interior localizadas em 15 comunidades, 

visto que na comunidade do Rio Vitória havia 4 escolas e em Bela União 2 como 

podemos observar na tabela abaixo: 

 

Quadro nº 17: Relação das Escolas municipais das quais provinha alunos para o Ginásio 

Estadual de Enéas Marques - 1977 
ESCOLA LOCALIDADE 

01- Getúlio Vargas Linha Mata Fome 

02- José Bonifácio Linha Koerich 

03- Hercílio Luz Vista Alegre 

04- Diogo Alvares Correia Lajeado Bonito 

05- São José Bela União 

06- XV de Novembro Bela União 

07- Dom Manoel Alto Pinhal 

08- 13 de maio Pinhalzinho 

09- Tiradentes Ponta do Rio Vitória 

10- Padre Agenor Rio Vitória 

11- São João Batista de La Salle Rio Vitória 

12- Nossa Senhora Aparecida Cabeceira do Rio Vitória 

13- Almeida Junior Linha Zanoni 

14- D. Diogo de Souza Rio Gamela 

15- Mãe Aparecida Rio Bocó  

16- José Bonin Barra do Roncador 

17- Santa Bárbara Santa Bárbara 

18- D. Pedro II Bom Jesus 

19- Olavo Bilac Linha São José 

20- Osvaldo Cruz Km 45 

Fonte: Setor de Documentação do Colégio Estadual Castro Alves (1977). 

 

Após concluírem de 1ª à 4ª série nas escolas rurais, os alunos passavam a 

frequentar o Ginásio Estadual que estava localizado na área urbana do município. 

Conforme dados encontrados no Plano de Implantação da 5.692/1971, no Setor de 

Documentação do Colégio Castro Alves, apresentamos alguns gráficos que trazem mais 

elementos sobre a população atendida pelo Ginásio Cenecista. As famílias eram mais 
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numerosas do que atualmente (hoje as famílias optam no máximo por 2 filhos). Na 

década de 1970 as famílias contavam com maior número de filhos para dar conta das 

atividades da lavoura.   

No gráfico a seguir podemos verificar que a maioria das famílias que tinham 

filhos frequentando o Ginásio Cenecista possuía de 6 a 7 filhos, seguido do indicativo 

de 8 a 9. Eram vários filhos para criar, para alimentar e educar. Os filhos aprendiam 

cedo a trabalhar, mas também eram enviados à escola meio período para estudarem. 

 
Gráfico nº 6: Número de filhos – 1977 

 
Fonte: Setor de Documentação do Col. Estadual Castro Alves (1977). 

 

O percentual de 2 a 3 filhos está no mesmo patamar de mais de 9 filhos, ou seja, 

não apresentavam números muito altos na maioria das famílias, que variava de 6 até 9 

filhos. Os pais também vieram de famílias numerosas e não tiveram muitas 

possibilidades para frequentar a escola.  

Conforme o Plano de Implantação da 5.692/1971: ―sendo o nosso município 

essencialmente agrícola a clientela escolar é predominantemente de baixo nível cultural, 

devido à deficiência de condições físicas e professores habilitados nas escolas rurais‖. 

[...] ―filhos de pais semianalfabetos e dadas as circunstâncias de trabalhos que não 

oferecem condições ao educando de uma atualização constante‖ (E. M, Plano de 

Implantação da 5.692/1971, 1977, p. 44) Quanto à escolaridade dos pais podemos 

observar no gráfico: 
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Gráfico nº 7 Grau de Instrução dos pais dos alunos do Ginásio Cenecista- 1977 
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Fonte: Setor de Documentação do Col. Estadual Castro Alves (1977). 

 

Quanto à instrução dos pais, vemos que a maioria ingressou no primário, mas 

não o concluiu. Alguns tiveram a possibilidade de concluir e até ingressar no ginásio, 

mas o percentual era baixo. E em relação ao segundo grau vemos que o índice de 

escolaridade era menor ainda, principalmente para mães, que tinham vários afazeres 

domésticos e poucas possibilidades de escolarização. Com os filhos pequenos, a 

preocupação com eles as ocupava mais ainda, bem como com as tarefas domésticas, 

principal ocupação das mães. Na zona rural, os pais eram na maioria agricultores que 

tiravam da terra o sustento das suas famílias. Cargos como funcionários públicos e 

balconistas eram raros: 

 

Gráfico nº 8: Profissão dos pais - 1977 
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Fonte: Setor de Documentação do Col. Estadual Castro Alves (1977). 
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Segundo o Plano (1977): ―o nível econômico era médio, por se tratar de um 

município de condições geográficas, não favoráveis, bastante acidentados, que não 

oferecem condições de mecanizar as lavouras; Predomina, portanto, o minifúndio‖ (E. 

M, Plano de Implantação da Lei nº 5.692/71, 1977, p. 44). Durante o período de plantio 

e colheita era comum os educandos se ausentarem da escola, pois precisavam ajudar os 

pais nos trabalhos. 

Ainda conforme o Plano (1977): ―os educandos são condicionados a ajudar seus 

pais na agricultura durante o período letivo, sacrificando horas de aquisição de 

conhecimentos fundamentais em favor do trabalho braçal‖ (E. M, Plano de Implantação 

da Lei nº 5.692/71, 1977, p. 44). As famílias trabalhavam o dia todo na roça, 

principalmente os pais. Contudo, a renda que adquiriam não era muito alta e muitas 

vezes não atingiam o lucro esperado. 

 
Gráfico nº 9: Renda Familiar - 1977 

 
Fonte: Setor de Documentação do Col. Estadual Castro Alves (1977).  

 

A renda da maioria das famílias era de Cr$ 1.000,00 a 2.000,00. Essa renda era 

utilizada, provavelmente, para comprar alguns produtos que não eram plantados na roça, 

remédios quando necessário, roupas, calçados etc. Como a maioria das famílias era 

numerosa (de 6 a 8 filhos), a renda se tornava pequena e até insuficiente para suprir as 

despesas. Mas priorizava-se o necessário e o restante era provido quando os lucros eram 

maiores. 
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Após apresentar alguns dados sobre a realidade dos alunos e suas famílias, 

passamos a expor sobre o funcionamento do Ginásio Cenecista Manoel Ribas, que 

ocorria nos três períodos devido ao funcionamento do Grupo Escolar no mesmo espaço: 

 

Período Matutino – das 8:00 às 12:00 horas.  

05 turmas de 5ª a 8ª séries. 

Período Vespertino – das 13:30 às 17:00 horas. 

05 turmas de 1ª a 4ª séries. 

Período Noturno – das 19:00 às 23:00 horas. 

04 turmas de 5ª a 8ª séries.  

As turmas são constituídas de 35 alunos, aproximadamente, de ambos 

os sexos e altamente heterogêneos (E.M, Plano de Implantação da lei 

nº 5.692/1971, 1977, p. 47). 

 

Ao todo eram atendidas 14 turmas de alunos, 05 de 1ª a 4ª série e 9 de 5ª a 8ª 

série. Segundo o plano, quanto à capacidade total da escola: ―contém 5 salas de aula em 

pleno funcionamento com capacidade idêntica. Provendo–se assim para os anos 

subsequentes a capacidade de 245 alunos por turno, aproximadamente‖
113

 (E. M. Plano 

de Implantação da 5.692/71, 1977, p. 47). A quantidade era limitada para a demanda 

que se apresentava, pois a estrutura física era pequena e necessitava de ampliação, como 

construção de uma cozinha e sala de professores, salas de aula maiores, porque as 

existentes estavam lotadas:  

 
O Ginásio Estadual e o Grupo Escolar de Enéas Marques não 

apresentam quadro melhor, pelas seguintes razões: a) Funcionamento 

em três turnos (manhã, tarde e noite) – os educandos de 1ª a 4ª série 

são atendidos no da tarde e os de 5ª a 8ª de manhã e noite; b) 

Apresenta suas salas lotadas pelos educandos, não tendo condições 

físicas para salas ambientes e bibliotecas, sendo que esta funciona 

junto com a secretaria, sala de professores e almoxarifado; c) Falta de 

área coberta para abrigar os educandos contra as intempéries; d) 

Cozinha para lanches de 1ª a 4ª série, funcionando numa das 

dependências da casa da zeladora a qual se localiza no quadro 

pertencente ao estabelecimento; contendo 1 fogão, 1 pia, 2 mesas, 1 

estante e utensílios (E.M, Plano de Implantação da 5.692/1971, 1977, 

p. 49). 

 

Embora o estabelecimento fosse mantido com a participação da comunidade, 

este orçamento não era suficiente para suprir a demanda com estrutura física, mais 

espaços e materiais para prestarem melhor atendimento. O Ginásio carecia de ajuda 

                                                           
113

 O documento indica que a capacidade de atendimento por turno era de 245. Contudo, pela quantidade 

de salas que foram indicadas e a quantidade de alunos por turma, a capacidade por turno era de 175 e não 

245. Para atender 245 alunos as turmas deveriam ter 49 alunos. 
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financeira de outras instâncias, pois pelos itens citados acima, podemos deduzir que não 

havia envio de recursos pelo Estado ou se vinham eram muito limitados. 

 

Os recursos materiais existentes não satisfazem as necessidades pela 

quantidade e qualidade. Há falta em nossa escola: de carteiras, 

materiais didáticos, biblioteca e móveis para ampliação de secretaria, 

biblioteca e organização de salas ambientes. As carteiras escolares em 

sua grande parte confeccionada para crianças, mas usadas para 

adultos, estragando-se com facilidade (E. M, Plano de Implantação 

da 5.692/71, 1977, p.50). 
 

Mesmo com a precariedade de recursos, o atendimento era realizado contando 

com o que possuíam. Utilizavam ainda outras estruturas para a realização de atividades 

recreativas e esportivas, tais como: ―o salão Paroquial, Clube Recreativo Bellé e 

Sociedade Esportiva Recreativa e Beneficente Primavera‖ (E.M, Plano de Implantação 

da 5.692/71, 1977, p. 50). Espaços que eram cedidos gratuitamente, emprestados para 

que a escola pudesse propor outras atividades aos alunos. Contavam também com a 

ajuda de profissionais diversos da comunidade no atendimento educacional. 

 

Vários profissionais liberais, tais como: médico, contadores, gerentes 

de indústria e banco, membro de entidades e associações, de acordo 

com entendimento verbal com a Sra. Diretora Inês do Nascimento 

Oliveira; prontificam-se a colocar a disposição do estabelecimento 

seus préstimos profissionais (E. M, Plano de Implantação da Lei nº 

5.692/71, 1977, p. 51). 
 

Além destes profissionais, a Associação de Pais e Professores (APP) colaborava 

nas atividades do Ginásio, na realização de promoções como festas e bailes, para 

arrecadar recursos e promover integração entre a família e a escola. Quanto aos recursos 

humanos, não havia orientadores educacionais e pedagógicos, os professores 

trabalhavam sem muito suporte e possuíam uma formação média, alguns formados em 

curso superior e outros em processo de formação. Conforme quadro abaixo: 

 
Quadro nº 18: Pessoal Docente do Ginásio Cenecista - 1977 

PROFESSOR CURSO MÉDIO CURSO SUPERIOR 

Margareth Blasius - 1º ano de Economia Doméstica 

Julieta Antunes Fernandes 1ª etapa do Logus II - 

Renata Pickler Marques 2º ano do Normal Colegial - 

Ivone Sturn 2º ano do Normal Colegial - 

Vanda Malys Terra - 2º ano de Letras 

Silvia Dalla Costa - 1º ano Estudos Sociais 

Santa Ana B. Cardoso - 8º período de História 

Inês do N. Oliveira - Licenciatura em Ciências e 

Matemática 

Ivone Gevieski - Licenciatura Ciências e Matemática 

Maria Gesser Rohling - Licenciatura em Letras 
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Nereu Valdemar Stingelin - Licenciatura em Letras 

Emilia Malys Martins  - Licenciatura em Estudos Sociais 

Helio Parzianello - Licenciatura em Geografia e Est. 

Sociais 

Fonte: (E.M, Plano de Implantação da 5.692/71, 1977, p. 54). 

 

A formação superior dos professores era nas áreas de Licenciatura em Ciências e 

Matemática, História, Letras e Estudos Sociais, áreas em que atuaram tais professores, 

tanto no Ginásio Cenecista quanto, posteriormente, nas estâncias estaduais. Em sua 

maioria, possuíam uma formação superior, o que nos leva a compreender que havia essa 

exigência de formação dos professores pela CNEC. 

No município funcionou ainda outro Ginásio com recursos do CNEC, localizado 

no distrito de Nova Esperança do Sudoeste, mas pertencente a Enéas Marques até 1992. 

Segundo o Plano de Implantação da Lei nº 5.692/1971 no Ginásio Cenecista João XXII: 

―em 1970 foi autorizado funcionamento do Ginásio João XXIII – de Nova Esperança – 

N.E, pelo Decreto nº 22.138 de 30/12/70, do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado‖ [...] ―em 1971 pela portaria nº 14 ADM/71, de 12/01/71, o Ginásio de Nova 

Esperança passou a denominar-se Ginásio Cenecista João XXIII‖ (N. E, Plano de 

Implantação da Lei nº 5.692/1971, 1979, p. 10)
114

. 

Quanto às condições físicas e recursos para seu funcionamento eram 

semelhantes às citadas acima sobre o Ginásio Cenecista Manoel Ribas, quanto a 

estrutura e precariedade de materiais, bem como as turmas lotadas. O Ginásio Cenecista 

João XXIII funcionou no mesmo prédio da Escola Visconde de Mauá. Conforme é 

verificável na Declaração do Prefeito Municipal no ano de 1979, Atílio Chaves da Silva: 

 
Eu Atílio Chaves da Silva, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de 

Enéas Marques, Estado do Paraná, declaro neste ato, que cedo o 

Prédio Escolar Municipal ―Visconde de Mauá‖, do Distrito de Nova 

Esperança, neste município, para nele funcionar o GINÁSIO 

CENECISTA JOÃO XXIII da Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade, no prazo de 04 anos (N. E, Declaração do Prefeito 

Municipal, 1979, p. 18).  

 

Para a realização de atividades recreativas e comemorativas, contavam com a 

cessão do salão Paroquial, assim como se dava no Ginásio Cenecista Manoel Ribas. A 

                                                           
114

 O enquadramento do Ginásio Estadual de Nova Esperança ao Plano de Implantação da 5.692/71 

ocorreu em 1979. Conforme verificamos no Oficio nº 20, de 08 de novembro de 1.979, enviado pela 

Diretora do Ginásio Cenecista João XXIII de Nova Esperança, Maria Solange Cardoso a Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura: ―com o presente encaminhamos à Vª. Excelência. O Plano de Implantação 

que enquadra o Grupo Escolar de Enéas Marques na Lei nº 5.692/71 a fim de que o mesmo seja revisado 

para a devida aprovação, caso merecer, por essa secretaria‖ (N.E, 1979, s/p). 
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comunidade cedia os espaços e colaborava como podia para manter a escola. Os alunos 

que frequentavam o Ginásio Cenecista João XXIII eram provenientes das comunidades 

do interior e do distrito de Nova Esperança, como podemos observar no quadro abaixo:  

 
Quadro nº 19: Relação das Escolas do Distrito das quais provinha alunos para o Ginásio 

Cenecista João XXIII 

ESCOLA LOCALIDADE 

01- Escola Tomé de Souza Cabeceira do Lontra 

02- Grupo Escolar Braço Esquerdo do Rio Gavião 

03- Paulo Pimentel São Luís 

04- Santo Antônio Barra Bonita 

05- Zacarias Seleme Km 38 

06- D. Diogo de Souza Rio Gamela 

07- Visconde de Mauá Nova Esperança 

08- Domingos Borges Roncador  

09- General Osório  Rio Mambuca 

10- Santos Dumont Rio Caveira 
Fonte: Setor de Documentação do Col. Castro Alves (1979, p. 5) 

 

Estes alunos eram provenientes de 9 comunidades que estavam localizadas 

próximas ao Distrito de Nova Esperança do Sudoeste e que apresentavam as mesmas 

características que as apresentadas anteriormente sobre o Ginásio Manoel Ribas, quanto 

a quantidade de filhos, escolaridade dos pais, profissão e renda familiar.  

Conforme o Plano (1979): ―desde a fundação atuaram neste Ginásio os seguintes 

diretores: Esterina Moschen Sene – 1971 a 1974, Santa Ana Herculano Cardoso – 1975 

a 1978, Maria Solange Cardoso a partir de 1979‖. (N. E, Plano de Implantação da 

5.692/71, 1979, p. 11). É interessante observar que Santa Ana Herculano Cardoso 

também foi diretora no outro Ginásio Cenecista por dois mandatos.  

No Ginásio Cenecista João XXIII, o funcionamento ocorria nos períodos 

matutino e noturno e em prédio anexo ao Grupo Escolar Visconde de Mauá. 

 

Período matutino – das 8:00 às 12:00 horas 01 turma de 5ª série. 

Período Noturno das 19:00 às 23:00 horas 04 turmas de 5ª a 8ª série 

ginasial. 

As turmas são constituídas de 25 a 35 alunos, aproximadamente, de 

ambos os sexos e altamente heterogêneos.  

Capacidade total da escola: onde funciona o Ginásio em anexo ao 

Grupo Escolar Visconde de Mauá com 6 salas de aula com capacidade 

para 35 alunos (N. E, Plano de Implantação da Lei nº 5.692/71, 1979, 

p.57). 

 

Eram atendidas 5 turmas de 5ª a 8ª séries. Assim como no outro Ginásio 

Cenecista a estrutura física não era das melhores, faltava espaço coberto, cozinha, sala 
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de professores e salas de aula maiores, pois as que haviam estavam sempre lotadas. 

Vemos na foto abaixo a fachada do ginásio:  

 
Fotografia nº 29: Grupo Escolar Visconde de Mauá onde funcionava o Ginásio Cenecista 

João XXIII- 1979 

 
Fonte: Setor de Documentação do Col. Castro Alves (1979). 

 

O pessoal administrativo do Ginásio Cenecista João XXIII era formado por 7 

pessoas: 2 diretoras, 1 secretária, 1 merendeira e 3 serventes, como é possível visualizar 

abaixo seus nomes e funções. 

 

Diretora de 1ª a 4ª série: Tranquila Herculano; 

Diretora de 5ª a 8ª série: Maria Solange Cardoso; 

Secretária de 5ª a 8ª série: Maria Salete Fritzen. 

Merendeira – Zeni Herculano – Municipal 

Marina de Pieri – Servente Efetiva Estadual 

Rosa C. do Nascimento - Servente Efetiva Estadual  

Juceni da Silva – Servente municipal (N. E, Plano de Implantação da 

5.692/71, 1979, p. 11). 

 

Além do pessoal administrativo, trabalhavam neste Ginásio 7 professoras, a 

maioria possuía formação no Curso Normal Colegial, uma com curso superior em 

Letras e uma cursando Ciências, conforme quadro abaixo:  

 
Quadro nº 20: Formação dos Professores do Ginásio Cenecista João XXIII- 1979  

PROFESSOR CURSO MÉDIO CURSO SUPERIOR 

Anatólia Peron Júlio  Curso Normal Colegial - 
Maria Salete Fritzen Curso Normal Colegial - 
Maria Solange Cardoso - 1º ano de Ciências 

Maria Terezinha Cardoso Curso Normal Colegial - 

Palmira Berto Bonett - Licenciada em Letras 

Tranquila Herculano Curso Normal Colegial - 
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Angelino Possamay 2º ano do Técnico - 
Fonte: Setor de Documentação Col. Estadual Castro Alves (1979). 

 

A terceira necessidade de colaboração da CNEC foi para a criação de uma escola 

de 2º Grau no município de Enéas Marques:  

 
Em 23 de novembro de 1975, quando a comunidade movida pela 

necessidade de ter uma escola de Segundo Grau e para suprir a 

demanda de jovens que haviam concluído o Primeiro Grau, e 

incentivada pelos Padres Alberto Allodi e Domênico Costella e com a 

presença das autoridades constituídas da época, iniciou o trabalho para 

implantação do Ensino de 2º Grau (PARANÁ, PPP Castro Alves, 

2011, p. 5). 

 

Para criação da escola de 2º Grau contribuíram os Padres Alberto Allodi e 

Domenico Costella, que trabalharam na Paróquia São José de Enéas Marques durante os 

anos de 1975 a 1978. A partir de depoimento escrito de Domenico Costella podemos 

conhecer como foram os trâmites para a implantação da escola: 

 
A ideia de abrir uma escola de II grau (hoje ensino médio), partiu de 

duas contingências bem pontuais: reparamos que a maioria dos 

professores eram leigos e portanto precisava preparar ―Normalistas"; 

outro motivo bem casual: voltando da visita das comunidades sempre 

encontrava 4 jovens: perguntei: para onde estão indo? Padre vamos a 

Francisco Beltrão para estudar no II grau (note-se que entre Enéas 

Marques e Nova Esperança tinha, se não me falha a memória acerca 

de 500 meninos e meninas no ensino fundamental): só que muitas 

vezes não conseguimos ir a Beltrão por causa da chuva ou do barro. 

Aí falei com Pe. Alberto: porque não vamos abrir uma escola para 

nossa juventude? Num primeiro momento, ele achou que era um 

compromisso muito grande, pois tínhamos um intenso trabalho 

pastoral (COSTELLA, 2016). 

 

Os dois Padres se empenharam também nesta tarefa e começaram a seguir as 

orientações e enfrentar as burocracias para que o sonho da nova escola se tornasse 

realidade. Costella (2016) apresentou detalhadamente como foi esse processo.  

 
Em 1975 estiveram em Enéas Marques autoridades para inaugurar 

uma sede do antigo Banestado; conheci o deputado Ivo Tomasoni e 

expus para ele o nosso desejo de abrir a escola, com a ajuda da 

comunidade (por sinal por uma causa justa conseguimos unir líderes 

da antiga Arena e do MDB, politicamente bastante divididos). O 

deputado me falou: Pe. Domenico não tem condições. Respondi: 

deputado não me desamine. Padre quando for a Curitiba venha no meu 

Gabinete na Assembleia. Fui e ele me falou: o governo não vai abrir: a 

única possibilidade é através das Escolas da Comunidade: me dirigi ao 

Dirigente dessa Associação e me deu todas dicas para montar o 

processo. Dei entrada na SEED em janeiro de 1976 para começar em 
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março do mesmo ano, queimando todas as etapas da burocracia (às 

vezes ia a Curitiba duas vezes numa semana: ida e volta mais de 2.000 

km, de ônibus). 

 

Segundo Emer: ―no final da década de 1960, algumas das principais cidades 

regionais, além do nível ginasial, passaram a contar também com escolas normais 

colegiais, públicas e privadas, e outras modalidades de segundo ciclo, especialmente 

escolas de contabilidade e curso científico‖. E ainda ―a reivindicação de escolas de 

contabilidade não foi atendida pelo poder público, mas pela iniciativa privada: colégios 

maristas, lassalistas e organizações particulares‖ (1991, p. 269). De acordo com Emer 

(1991): 

 
Como o técnico em contabilidade era um profissional de grande 

procura regional em decorrência do desenvolvimento das atividades 

econômicas, das ações do fisco e apenas algumas cidades tinham essas 

escolas, foram utilizados expedientes apenas legais para criar novas 

escolas sob o manto geral da Campanha Nacional das Escolas da 

Comunidade – CneC. Aliás, esse expediente já tinha sido utilizado por 

grupos interessados em criar também o nível ginasial em pequenas 

cidades da região e continuava até hoje como forma de criação de 

diversos cursos, a nível de segundo grau, em sedes de distritos e 

lugarejos, aos quais o poder público se recusa a atender, justamente 

por não existirem as condições mínimas de funcionamento por falta de 

professores habilitados e qualificados para aquele grau de ensino. 

(EMER, 1991, p. 270). 

 

Como já citado acima o governo não estava criando escolas para a população, 

pois as respostas a qualquer solicitação eram sempre negativas. Diante da necessidade 

de escolas, líderes se envolviam nessa luta e buscavam informações para tal 

empreendimento e se deslocavam para Curitiba até conseguirem uma afirmativa. Diante 

da negativa procuraram a Coordenação da Campanha Nacional das Escolas da 

Comunidade. Conforme Costella (2016), o processo permaneceu engavetado e ele o 

levou diretamente as instâncias devidas: ―Um dia fui a Secretaria de Educação e reparei 

que o nosso processo estava engavetado: peguei o processo e levei diretamente no 

Conselho Estadual de Educação‖. 

 
O Deputado Ivo marcou para mim uma reunião com o presidente do 

Conselho: ele olhava o processo: Padre falta isso, falta aquilo. 

Presidente, acha que não tenho condições de dirigir uma pequena 

escola lá no mato? Não é para ter lucro, mas para ajudar nossos jovens 

- pois sempre pensei que a educação não pode resolver todos os 

problemas, mas a educação é a conditio sine qua non para resolvê-los, 

como nos ensinou o nosso Pedagogo maior: Paulo Freire 

(COSTELLA, 2016). 
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Procurando organizar e providenciar tudo o que era indicado que faltava, o padre 

se deslocava a Curitiba e levava novamente a documentação e solicitação para criação 

de uma escola. Pelo depoimento de Costella, vimos o desenrolar dos trâmites e como a 

burocracia era demorada, mas era preciso seguir os procedimentos solicitados, para 

conseguir a aprovação da escola: 

 
Em conversa com o Presidente da associação: Ele me perguntou: mas 

o senhor quem é? Respondi: sou Padre, mas modestamente tenho 

doutorado em filosofia, feito em Roma; aí a conversa mudo. Disse: o 

que está fazendo lá no mato? Respondi: procuro ajudar o meu povo e 

o Senhor me atrapalha! Ele falou: mas não comece sem a autorização 

do Conselho. Na semana seguinte (já estávamos em março, chega a 

Enéas Marques a Inspetora Regional de Beltrão, desce do carro e faz 

sinal positivo com o dedo): imaginem a nossa felicidade e do povo, 

soltaram foguetes (COSTELLA, 2016). 

 

A aprovação do projeto de implantação do colégio de 2º Grau foi motivo de 

comemoração, mas precisavam iniciar as atividades escolares. Costella (2016) afirma: 

―Começamos com 45 alunos: a escola funcionava à noite e eu era o Diretor; nos ajudou 

o médico Dr. Juarez Gaziri (dava biologia e química), o gerente do Banco para as 

disciplinas de contabilidade: isso de forma gratuita; só pagávamos os professores‖.  

 
―Na época, a maioria queria o curso de contabilidade; mas o meu 

plano era preparar ―Normalistas". Reuni os 45 jovens e falei: se pelos 

menos um terço de vocês não cursar magistério, não vou abrir a 

escola, aí 15 (maioria meninas) escolheram o magistério. Nós já 

tínhamos construído um centro catequético, em vista também da 

escola: numa sala maior eram dadas as disciplinas comuns (física, 

matemática, português etc.) e nas salas menores as disciplinas 

específicas de cada curso)‖ (COSTELLA, 2016). 

 

A escola foi denominada pelos padres ―Escola Érico Verissimo‖. E foram 

implantados os cursos de Contabilidade e Magistério
115

. Marques (2016) destacou a 

dedicação dos padres à educação no munícipio de Enéas Marques e também sobre os 

dois cursos que foram implantados. 

                                                           
115

 No Plano de Implantação do Curso de Contabilidade encontramos alguns quadros indicando como era 

formado o pessoal Docente: havia Pessoal Docente para Educação Geral que englobava as disciplinas: 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Geografia, História, 

O.S.P.B, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Moral e Cívica, Educação Física, Programa de 

Saúde, Ensino Religioso; Pessoal Docente para Formação Especial lecionavam as disciplinas: Psicologia 

Geral e Social, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da aprendizagem, Biologia Educacional, 

História da Educação, Sociologia Educacional, Filosofia da Educação, Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1º Grau e Estatística Aplicada, dentre outras (E.M, Plano de Implantação da 5.692/71, 1977, 

s/p.) (cf. anexo nº 9). 
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Eles se dedicaram muito à educação de nosso município aqui de Enéas 

Marques e criaram esse curso também através da Campanha Nacional 

porque para criar um curso pelo estado era muito difícil, então eles 

conseguiram através da Campanha Nacional das Escolas da 

Comunidade também o Ensino Médio e como não tinha nem prédio 

eles usaram o prédio da Paróquia que hoje é o Centro Catequético para 

acomodar os alunos e foram implantados 2 cursos: o Curso de 

Contabilidade e o Curso de Magistério, só que o curso de magistério 

durou só os três anos, a primeira formatura é de um grupo de 

magistério do qual eu fiz parte e o Curso de Contabilidade continuou 

mais alguns anos e foi construído um prédio para o Curso de 

Contabilidade (MARQUES, 2016). 

 

A partir de documento do Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão 

podemos identificar a aprovação do referido estabelecimento de 2º Grau e como foi 

implantado aos poucos, necessitando da reformulação de alguns itens até sua total 

implantação. Por ser um dos poucos documentos encontrados sobre a participação da 

CNEC em escolas no município de Enéas Marques, o documento será transcrito na 

íntegra: 

 
PARECER Nº 315/78 

Processo nº 639/78  

Aprova o Projeto de Implantação do Ensino de 2º Grau, do Colégio 

Érico Veríssimo – Ensino de 2º Grau, do Município de Enéas 

Marques, mantido pela Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade, levantada a provisoriedade de aprovação interposta pelo 

Parecer nº 055/76, do CEE. 

O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, emite o presente Parecer 

nos termos de nº 161/78, da Câmara de Ensino de 2º Grau que a este 

se incorpora:  

Pelo Parecer nº055/76, fora concedida aprovação provisória ao Projeto 

de Implantação do Colégio ―Érico Veríssimo‖ do Município de Enéas 

Marques, Colégio mantido pela Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade. 

Prendia-se então, a providência à falta dos seguintes elementos: a) 

―Declaração do diretor confirmando a aquisição do laboratório de 

Química, Física e Biologia‖ não comprovada no Projeto; b) 

―Alteração da denominação de Escola de 2º Grau Érico Veríssimo- 

para - Colégio ―Érico Veríssimo – Ensino de 2º Grau‖. 

As ressalvas foram integralmente atendidas, primeiro pela Declaração 

do senhor Diretor do Estabelecimento, datada de 14 de junho de 1978, 

e confirmada pela 48ª Inspetoria Regional de Ensino, e em segundo 

lugar, por Portaria nº 92/78 da Administração Regional da Campanha 

Nacional das Escolas da Comunidade, alterando o nome do 

Estabelecimento, para Colégio ―Érico Veríssimo‖, em consonância 

com os termos da deliberação nº 040/75, do CEE.  

Nestas condições, propomos a aprovação integral do Projeto de 

Implantação do Ensino de 2º Grau, do Colégio ―Érico Veríssimo‖, do 

Município de Enéas Marques, com as Habilitações Plenas 
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Contabilidade e Magistério, mantido pela Campanha Nacional das 

Escolas da Comunidade, levantada a provisoriedade interposta pelo 

Parecer nº 055/76, do CEE (PARANÁ, Parecer nº 315, 1978).  

 

Segundo o Plano Municipal de Educação de Enéas Marques: ―o espaço físico 

para o funcionamento desta escola, inicialmente, era nas dependências do prédio que 

pertencia a Paróquia São José, onde atualmente, é o Centro Social‖. [...] ―no ano 

seguinte, passou para outro prédio, de propriedade da Prefeitura Municipal. No ano de 

1978 foi construído prédio próprio que hoje é parte do prédio escolar do Colégio Castro 

Alves ―(E. M, PME, 2015, p. 20).  

 

Fotografia nº 30: Colégio Érico Veríssimo – Enéas Marques
116

-1979 

 
Fonte: Acervo do Colégio Estadual Castro Alves (2016). 

 

A comunidade e os sócios eram os responsáveis pela administração e 

manutenção do novo colégio:  

 
O Colégio Érico Veríssimo de 2º Grau, por ser escola particular, a 

parte financeira (despesas com professores administração, 

manutenção, encargos sociais e serviços), era provida pela 

comunidade escolar do município, que tinha como receita: matrículas 

dos alunos, mensalidades dos alunos e sócios beneméritos, promoções 

e doações. Às vezes, conseguiam-se pequenas subvenções ou bolsas 

de Estudos junto ao MEC
117

 (PARANÁ, PPP do Colégio Estadual 

Castro Alves, 2011, p. 6).  

 

                                                           
116

 O Colégio Érico Veríssimo funcionava em Enéas Marques, mas havia uma extensão do mesmo em 

Nova Esperança do Sudoeste, no prédio do Colégio Visconde de Mauá. Os professores que atuavam em 

Enéas Marques também se deslocavam para dar aulas em Nova esperança. 
117

 Sobre as bolsas de estudos que eram conseguidas junto ao MEC, foram encontrados registros 

referentes ao Ginásio Cenecista João XXIII e eram denominadas - Programa: ―Compra de vagas – Bolsa 

Anuidade‖.   Entretanto, também no Colégio Cenecista Érico Veríssimo foi implantado este programa. O 

aluno precisa entregar documento comprovando a idade e renda familiar (cf. anexo nº 6). Os documentos 

referentes às bolsas eram preenchidos todo ano. 
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A partir da citação acima, infere-se que o Colégio era particular, havia cobrança 

de taxa de matrículas e mensalidades, além de promoções ou doações que a comunidade 

organizava e com estas entradas realizava-se o pagamento das despesas. O auxílio 

financeiro governamental era mínimo e restrito.  Diante de tais ações da comunidade e 

da CNEC, o governo permanecia ausente e dispensava-se da responsabilidade de 

investir em educação.  

Conforme Marques (2016), o curso de Habilitação do Magistério permaneceu 

sendo gestado por apenas três anos, depois foi cessado. Pelo Parecer n º 512/1987 sob 

Protocolo n 209.644/1987, foi cessada as atividades da Habilitação Plena Magistério: 

 
Dá parecer favorável ao pedido de cessação simultânea nas 03 (três) 

séries da habilitação Plena Magistério, no Colégio Erico Verissimo – 

Ensino de 2 º Grau, do município de Enéas Marques, mantido pela 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a partir do início do 

ano letivo de 1987. HISTÓRICO: Pelo processo protocolado sob n º 

209.644-7/87 – SEED, a Administração da CNEC – Seção do Paraná, 

pede a cessação definitiva e simultânea nas 03 (três) series da 

habilitação Plena Magistério, no Colégio Érico Veríssimo – Ensino de 

2º Grau, do município de Enéas Marques a partir do início do ano 

letivo de 1.987 em vista a expedição de ato próprio (PARANÁ, 

Parecer nº 512, 1987, s/p). 

 

Com a cessação da Habilitação Plena Magistério permaneceu vigente somente o 

Curso Técnico em Contabilidade. Encontramos um oficio do presidente do Colégio 

Cenecista Érico Veríssimo ao Secretário de Estado da Educação, solicitando Recursos 

financeiros, datado de 14 de abril de 1988: ―através do presente, estamos solicitando a 

v. Exª. Recursos financeiros no valor de Cz$ 600.600,00 (seiscentos mil, seiscentos 

cruzados), para custear as despesas com funcionários e professores do Colégio 

Cenecista Érico Veríssimo – Ensino de 2º Grau desta cidade de Enéas Marques‖ (E. M, 

Ofício, 1988). 

O Colégio Érico Veríssimo foi o primeiro a ofertar ensino de 2º grau no 

município, criado em 1975 ofertando os cursos de Técnico em Contabilidade e 

Magistério. No ano de 1986 é criado o Colégio Estadual Castro Alves, substituindo o 

Erico Veríssimo.  

Segundo Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Castro Alves: ―em 

1986, surge o Plano Projeto de Implantação Simultânea de Ensino Regular com 

Habilitação Plena em magistério, com isso cria-se o Colégio Estadual Castro Alves – 

Ensino de 2º Grau‖ (PARANÁ, PPP Colégio Estadual Castro Alves, 2011, p. 6). O 

Colégio foi autorizado a efetuar matrículas para o ano de 1987 e à sua manutenção era 
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responsabilidade do governo do estado do Paraná. No ano de 1987 recebeu também 

autorização de Funcionamento ao 2º Grau Regular com Habilitação Plena Magistério 

pela Resolução nº 1823/1987. O curso de Educação Geral foi autorizado a funcionar a 

partir de 20 de dezembro de 1989. A Resolução nº 3.448/91 de 09 de outubro de 1991 

cessou as atividades da Habilitação do Técnico em Contabilidade e deu outras 

providências:  

 

Art. 1º - Cessar gradativa e definitivamente as atividades escolares da 

Habilitação Técnico em Contabilidade, do Colégio Cenecista Érico 

Veríssimo – Ensino de 2º Grau, do Município de Enéas Marques, 

NRE de Francisco Beltrão, mantido pela Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade. Art. 2º - Em decorrência do disposto no 

artigo anterior fica revogada a autorização de funcionamento da 

Habilitação Técnico em Contabilidade, tendo em vista o seguinte 

cronograma de cessação: 1.990 a 1ª série; 1.991 a 1ª. e 2ª séries; 1.992 

a 1ª., 2ª. e 3ª. séries. Art. 3º - A documentação escolar dessa 

Habilitação ficará sob a guarda do próprio Estabelecimento de Ensino 

(PARANÁ, Resolução nº 3448, 1991, Art. 1º, 2º e 3º). 

 

As atividades da habilitação Técnico em Contabilidade do Colégio Cenecista 

Érico Veríssimo foram cessadas gradativamente, iniciando no ano de 1990 e concluindo 

em 1992. A documentação do extinto colégio ficou sob a guarda do Colégio Estadual 

Castro Alves, bem como a expedição de documentos referentes a esta habilitação.  

Em setembro de 1993, a Escola Estadual Arnaldo Busato - Ensino de 1º Grau e o 

Colégio Estadual Castro Alves - Ensino de 2º Grau, passaram a constituir um único 

estabelecimento, conforme determinação da Resolução nº 4.834/1993, passando a 

denominar-se ―Colégio Estadual Castro Alves – Ensino de 1º e 2º Graus‖. Conforme 

indicado no PPP do Colégio Estadual Castro Alves, atendendo ao disposto no Art. 21 da 

Lei nº 9.394/1996, atual LDBEN, passou a denominar-se ―Colégio Estadual Castro 

Alves - Ensino Fundamental e Médio‖
118

 (PARANÁ, PPP, 2011, p. 6). De acordo com 

o PPP: 

 
A Escola de 2º Grau Érico Veríssimo e na sequência Colégio Érico 

Veríssimo Ensino de 2º Grau; Colégio Estadual Castro Alves – Ensino 

de 1º e 2º Graus e Colégio Estadual Castro Alves – Ensino 

                                                           
118

 Até o ano de 2011 o estabelecimento de ensino teve 14 diretores, alguns nomeados e outros escolhidos 

por meio de eleições.  Atualmente o atendimento no Colégio Estadual Castro Alves ocorre nos três 

períodos: matutino, vespertino e noturno. Desde sua criação até os dias atuais sua estrutura física foi 

modificada e ampliada. Conforme dados do site do Colégio, no ano de 2016 atende 304 alunos no Ensino 

Fundamental e 261 no Ensino Médio. Conta com 56 funcionários: 36 professores, 6 Agentes 

Educacionais II, 8 Agentes Educacionais I, 2 na Direção Escolar e 4 na equipe Pedagógica (PARANÁ, 

PPP, 2011). 
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Fundamental e Médio, tiveram até o momento, os seguintes diretores: 

Padre Domenico Costella, Edmundo Malys, Narcizo Antonio 

Pedruzzi, Nereu Valdemar Stingelin, Osmar José Úrio, Roseli 

Giordani, Sonia Herculano de Souza, Martinho Marchioro, Almir 

Roque Michelon, Renata Pickler Marques, Dorvalina Baggio, Maria 

Ivoly Marchioro, Edson Lupatini e Sonia Herculano de Souza 

(PARANÁ, PPP, 2011, p. 7). 

 

Fotografia nº 31: Vista aérea do Colégio Estadual Castro Alves 

  
Fonte: http://www.eeqcastroalves.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. 

 

 O relato que acabamos de descrever sobre o convênio com a Campanha 

Nacional das Escolas da Comunidade e setor local desvelam que a educação foi vista 

como imprescindível por parte da comunidade e líderes que não mediram esforços para 

que fosse possibilitado a população a continuidade dos estudos, o que deveria ser 

dispendido pelo estado e os representantes eleitos pelo povo. Com a atuação da 

comunidade e desta entidade, o estado se eximiu de sua responsabilidade em prover a 

educação, de enviar recursos para manutenção da escola. Embora seja um município 

pequeno, mas a educação é um direito de todos e dever do estado prover, independente 

de onde seja.  

No caso do convênio com a CNEC vemos a atuação de um líder religioso 

mediando os trâmites para execução e instalação do Ginásio e Escola de 2º Grau, e 

coordenando por um período as atividades. A igreja católica sempre esteve envolvida, 

padres lecionavam disciplinas de Ensino Religioso, Filosofia, Magistério e outras e 

atuavam como diretor como no caso da CNEC.  

 Embora o projeto idealizado por Felipe Gomes tenha sido contribuir para que 

jovens carentes tivessem acesso à escola de forma gratuita, a implantação exigia uma 

contrapartida da comunidade em ser sócio e a colaboração dos pais com uma 

http://www.eeqcastroalves.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1


183 

 

mensalidade para manutenção das escolas ou colégios. A gratuidade estava presente e 

bolsas de estudo também eram oferecidas, mas a escola tinha um caráter particular, 

estava localizada na área urbana e acabou por receber alunos do seu entorno, pois os 

filhos de trabalhadores rurais teriam que se deslocar a pé para poderem estudar, o que 

no período era difícil de ocorrer, pois precisavam ajudar nos trabalhos na roça e assim 

acabavam estudando só até a 4ª série. Com o passar do tempo a instituição passou a ser 

pública e com a implantação do transporte escolar os filhos de trabalhadores também 

tiveram a possibilidade de continuar a estudar, mas precisaram se deslocar até a escola 

urbana.  

 O curso de Magistério formava professores para atuar nas séries iniciais, assim 

houve avanço na oferta de formação docente para professores no município. Contudo, 

com o curso funcionamento foi possibilitado aos professores leigos se habilitarem, 

ofertando a possibilidade de continuação da formação aos professores para exercer a 

profissão. 
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CAPÍTULO III 

 

NUCLEARIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO CONTEXTO DA MODERNIZAÇÃO 

DA AGRICULTURA NO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

Após a modernização da agricultura e 

expulsão do campo de uma considerável 

parcela da população, muitas escolas rurais 

foram desativadas em razão de critérios 

administrativos, isto é, o reduzido número 

de crianças em idade escolar não 

“justificava” a existência da escola. Em 

diversos municípios a escola rural foi 

substituída por transporte e constituída uma 

modalidade de escola denominada 

nuclearizada, isto é, uma escola 

centralizada, ampliada e com professores 

habilitados, para onde converge o 

transporte de alunos residentes nas linhas e 

travessões (EMER, 1991, p. 309).  

 

 Neste capítulo apresentamos a história das escolas em funcionamento no 

Município de Enéas Marques, trazendo dados de sua origem até o ano de 1992, bem 

como as mudanças a que foram submetidas, principalmente pelo fechamento das escolas 

rurais e a necessidade de maior estrutura física e pedagógica para acolher os alunos.  

 Na sequência discorremos sobre o processo de nuclearização/fechamento das 

escolas decorrentes de políticas governamentais e também do processo de modernização 

da agricultura, êxodo rural e expansão do capitalismo a nível nacional, regional e local.  

Concluindo o capítulo apontamos como ocorreu o processo de nuclearização no 

Município de Enéas Marques, número de escolas fechadas e quais foram as 

justificativas utilizadas na implantação de tal política, que levou ao fechamento de mais 

de 96 % das escolas rurais. 

 

3.1 - Processo de organização do Trabalho, Modernização da Agricultura e Êxodo 

Rural 

Como já foi analisado na década de 1940 chegaram, ao Paraná, imigrantes do 

Sul e de outras regiões do Brasil que povoaram as regiões Sudoeste e Oeste do Estado. 

Todo território era formado por matas fechadas que foram derrubadas na esperança de 

encontrar terras produtivas, onde fosse possível produzir o necessário para as famílias. 

Pelo meio das matas, estradas foram abertas, preparada a lavoura, plantado e colhido. 
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Para isso, os colonos utilizaram os instrumentos que conheciam e possuíam: foice, 

enxada, machado, arado e muito trabalho braçal. A família toda trabalhava. Desde 

pequenos, as crianças aprendiam a manejar estas ferramentas e ajudar nos serviços.  

Aos poucos as comunidades foram povoadas e organizadas, municípios 

emancipados e vieram máquinas que possibilitaram melhores estradas para 

deslocamento, para transportar as colheitas. Vieram novas técnicas agrícolas com uso de 

tratores para plantar e colher. Aqueles que tinham possibilidades financeiras logo 

aderiam aos maquinários: 

 
Assim, para produzir o necessário para sua sobrevivência o homem 

trabalha e, para tanto, faz uso dos chamados meios de produção, que 

por sua vez, são formados pelas ferramentas, ou instrumentos de 

trabalho e pela matéria a se constituir em produto, o objeto de 

trabalho. A esse conjunto, somada a força de trabalho, deu-se o nome 

de forças produtivas e, ao longo da história, tais forças tem se 

desenvolvido conforme o surgimento de novas necessidades, e o que 

tem diferenciado um modo de produção daquele que o antecede ou 

que o segue são as relações dos sujeitos com os meios de produção e 

entre si. (CASSIN et al., 2011, p. 44).  

 

O trabalho é uma atividade intrínseca do homem, pois ele é o único animal que 

trabalha de forma racional. Pelo trabalho, o homem transforma a natureza e a si mesmo 

na busca de garantir sua sobrevivência. Ao aprimorar suas ferramentas de trabalho pode 

produzir mais e trocar ou vender seus produtos por outros. Com as mudanças e avanços 

tecnológicos, a produção pode ser cada vez maior, contudo, a maioria dos homens não 

são donos dos meios de produção, constituindo-se em meros trabalhadores que precisam 

se submeter às exigências que o mercado lhes impõe, para que suas existências sejam 

garantidas. O trabalhador trabalha durante uma jornada previamente estabelecida, para 

receber um salário, que lhe permitirá comer, beber, vestir etc. Por meio da venda da sua 

força de trabalho contribui para a produção de mercadorias que possuem valor de uso ou 

de troca, as quais geram riquezas. Segundo Marx: 

 

O processo de trabalho é atividade orientada a um fim para produzir 

valores de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades 

humanas, condição universal do metabolismo entre homem e a 

natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, 

independente de qualquer forma de vida, sendo antes igualmente 

comum a todas as suas formas sociais (MARX, 1988, p.208). 

 

O trabalho é uma atividade intrínseca do homem. Ele trabalha para produzir sua 

subsistência. Ele utiliza-se da natureza para produzir ferramentas, mas também dela 
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retira alimentos. Sua ação sobre a natureza a transforma, bem como transforma a ele 

mesmo. O que distingue o trabalho humano da ação dos animais é que o trabalho é uma 

ação previamente ideada. Interessa o salário no final do mês. O sentido do trabalho 

começa quando ele termina o trabalho. Para o trabalhador o importante é o que ele 

receberá no final do trabalho, o salário que o permite satisfazer suas necessidades, 

mesmo que minimamente. 

Marx e Engels discorreram sobre essa prerrogativa do trabalho para o homem 

ser um sacrifício, pois o homem trabalha para viver. Segundo eles: 

 
 A força de trabalho em ação, o trabalho mesmo, é, portanto, a 

atividade vital peculiar ao operário, seu modo peculiar de manifestar a 

vida. E é esta atividade vital que ele vende a um terceiro para 

assegurar-se dos meios de subsistência necessários. Sua atividade vital 

não lhe é, pois, senão um meio de poder existir. Trabalha para viver. 

Para ele próprio, o trabalho não faz parte de sua vida; é antes um 

sacrifício de sua vida. É uma mercadoria que adjudicou a um terceiro. 

Eis porque o produto de sua atividade não é também o objetivo de sua 

atividade. O que ele produz para si mesmo não é a seda que tece, não 

é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O que ele 

produz para si mesmo é o salário, é a seda, o ouro, o palácio reduz-se, 

para ele, a uma quantidade determinada de meios de subsistência, 

talvez uma jaqueta de algodão, alguns cobres ou o alojamento no 

subsolo (2004, p.27). 

 

E ainda segundo Marx e Engels, o tempo de trabalho para o trabalhador não é o 

mais relevante, nem o que ele produz e o quanto produz, mas receber o salário no final 

do mês para sobreviver e garantir o seu sustento. 

 
O operário que durante doze horas tece, fia, fura, torneia constrói, 

maneja a pá, entalha a pedra, transporta-a etc., considera essas doze 

horas de tecelagem, fiação, furação, de trabalho de torno e de 

pedreiro, de manejo da pá ou de entalhe da pedra como manifestação 

da sua vida, como sua vida? Muito pelo contrário. A vida para ele 

principia quando interrompe essa atividade, à mesa no albergue, no 

leito. Em compensação, ele não tem a finalidade de tecer, de fiar, de 

furar etc., nas doze horas de trabalho, mas a finalidade de ganhar 

aquilo que lhe assegura mesa, albergue e leito (2004, p.27). 

 

  Entretanto, para produzir sua subsistência, o homem criou instrumentos, que no 

início eram ferramentas de pedra, mais tarde enxada, arado, dentre outros, mas que 

foram sendo aperfeiçoados e se tornaram mais sofisticados com o uso de máquinas e 

utilização da tecnologia. Juntamente com essas mudanças, o processo de trabalho e 

condução do mesmo também sofreram mudanças.  
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Botiglieri e Cassin ao estudarem o desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

afirmam: ―a industrialização, iniciada na década de 1930, tomou corpo após o fim do 

Estado Novo, em meados dos anos 1940, e ganhou força trazendo consigo, nos anos de 

1950, grande crescimento urbano‖ (2011, p.85). Segundo os autores: 

 
A política de ―substituição das importações‖ trouxe, como 

consequência, a instalação de grandes e pesadas indústrias no Brasil, 

como siderúrgicas e petroquímicas, por exemplo, uma vez que essas 

indústrias eram necessárias para esse crescimento. Diante dessa 

modernização, era imprescindível o deslocamento de sujeitos para 

trabalharem nas indústrias e, em consequência disso, as condições de 

sobrevivência no campo foram agravadas intencionalmente, causando 

o êxodo de inúmeros trabalhadores que se deslocaram para trabalhar e 

viver nas cidades. A indústria se modernizava, enquanto o campo 

vivia um tempo de ―atraso‖, mantendo, ainda, uma agricultura 

essencialmente exportadora, que não dava conta, sequer, do 

abastecimento interno das cidades que estavam se formando e 

crescendo rapidamente (2011, p.85). 

 

Conforme Balsan: ―somente a partir de meados da década de 1960, a agricultura 

brasileira inicia o processo de modernização, com a chamada Revolução Verde‖. Isso 

gerou modificações na agricultura e pecuária, bem como algumas consequências como: 

―acirrada concorrência no que diz respeito à produção, os efeitos sociais e econômicos 

sofridos pela população envolvida com atividades rurais‖ (2006, p. 124). Conforme 

Priori et al: 

 
O interesse pela industrialização e o anseio em aumentar a produção 

nacional resultaram no processo de modernização da agricultura 

brasileira nos anos de 1960, culminando na manutenção dos 

problemas no campo e a existência de conflitos localizados pela posse 

da terra. A modernização agrícola no Estado do Paraná foi 

acompanhada de mudanças que historicamente ocorrem na instalação 

da base técnica ao campo, como problemas sociais, dentre eles, o 

êxodo rural, a concentração fundiária a partir dos anos de 1970 e o 

desemprego no campo (2012, p. 115). 

 

Os autores assinalam que a modernização da agricultura no Brasil trouxe 

mudanças para a economia, mas também aumentou os conflitos pela posse da terra, o 

êxodo rural, a extinção das pequenas propriedades e o desemprego no campo. Segundo 

Balsan: ―a expansão da agricultura moderna ocorre concomitante a constituição do 

complexo agroindustrial, modernizando a base técnica dos meios de produção, alterando 

as formas de produção agrícola e gerando efeitos sobre o meio ambiente‖ (2006, p. 

125).  

Segundo Priori et al: 
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Entre os anos de 1965 e 1980 a agricultura no Brasil, além de estar 

articulada à economia urbano-industrial e ao setor externo, passou a 

sofrer intervenções ainda mais frequentes do governo nacional. Uma 

das alternativas do governo para controlar a produção agrícola 

nacional foi elaborar programas de financiamento, como a 

implantação do Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965. Desde 

os anos de 1950 era possível notar um processo de modernização da 

agricultura que estava, no entanto, dependente da importação de 

produtos, máquinas e insumos agrícolas do exterior. [...] Contudo, o 

processo de modernização apenas se consolidou na década de 1960, 

momento em que a produção agrícola brasileira se integrou 

tecnicamente ao setor urbano e industrial, visando ganhos econômicos 

em maior quantidade (2012, p. 119). 

 

Durante as décadas de 1960 e 1970, a economia cafeeira estava em colapso 

devido ao excesso de produção e da concorrência. A produção decaiu mais tarde devido 

as pragas e influências climáticas como as geadas. Segundo Priori et al. durante o 

período de crise do café ―foi criado, pelo Governo Federal, o Grupo Executivo de 

Racionalização da Agricultura. Essa iniciativa tinha por objetivos erradicar e renovar as 

plantações de café a fim de racionalizar e tornar sua produção mais eficiente‖ (2012, 

p.121). Com isso ocorreu maior diversificação na produção agrícola.   

No caso do Sudoeste do Paraná, uma das condições para garantir o acesso a esse 

processo de modernização era a regularização da propriedade das terras, promovido pela 

GETSOP. Sem a posse da terra, os agricultores não teriam como fazer financiamentos 

dos bancos e usufruir do crédito agrícola. 

Para Balsan: ―a agricultura precisou reestruturar-se para elevar sua 

produtividade, não importando os recursos naturais. O que se tinha como meta era 

produzir de forma que o retorno fosse o maior e o mais rápido possível‖. Ainda 

conforme o mesmo autor: ―o ―modelo‖ agrícola adotado na década de 1960 - 1970 era 

voltado ao consumo de capital e tecnologia externa: grupos especializados passavam a 

fornecer insumos, desde máquinas, sementes, adubos, agrotóxicos e fertilizantes‖ (2006, 

p.126). Todos esses benefícios eram adquiridos por meio do crédito rural, que gerava o 

endividamento e a dependência dos agricultores. Sobre isso Priori et al afirmaram: 

 

Em termos sociais, o aumento do número e utilização de tratores, além 

de outros implementos e insumos agrícolas, eliminou muitos 

empregos no campo e engrossou as migrações para as cidades. Houve 

nesse momento uma intensificação do êxodo rural, com uma 

população excluída se direcionando para cidades de maior porte na 

região, para São Paulo, para a região metropolitana de Curitiba, além 

das regiões de fronteira. É importante reconhecer que a transferência 

da população do campo para a cidade não foi um fenômeno provocado 
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apenas pela modernização agrícola. A substituição do café por 

culturas oleaginosas diminuiu significativamente a utilização de mão 

de obra no meio rural, já que a soja e o trigo, por exemplo, não eram 

plantações permanentes, pois estavam inclusas no sistema de rotação 

de culturas, além de contarem com um elevado nível de mecanização, 

dispensando a utilização de grande quantidade de mão de obra 

(PRIORI et al., 2012, p.123). 

 

Priori et al (2012) concentraram seus estudos na região norte do Paraná, onde o 

fenômeno do êxodo rural foi mais intenso que no Sudoeste do Paraná. No próprio 

Sudoeste houve diferenças muito grandes no processo da exclusão do homem do 

campo. Devido às condições geográficas Enéas Marques foi um dos municípios onde 

esse processo foi mais lento.  

Os mesmos autores ressaltam que as mudanças na agricultura fizeram surgir 

novos tipos de trabalhadores: ―representado na exclusão de um número considerável de 

trabalhadores do campo, fosse por meio do desemprego, êxodo rural ou pelo surgimento 

de novas modalidades de empregos formais ou informais, como os boias-frias, 

trabalhadores volantes ou temporários‖ (2012, p. 125) Segundo Cassin et. al (2011) as 

mudanças na organização produtiva exigem novo tipo de trabalhador que saiba lidar 

com as máquinas, necessitando uma formação diferenciada,  qualificação técnica, o que 

gera a necessidade de cursos diferenciados que preparem o trabalhador para essa nova 

configuração do mercado de trabalho: 

 
O quadro de reestruturação produtiva no campo e a necessidade de 

uma adequação na qualificação dos trabalhadores, para que consigam 

lidar com os novos métodos e máquinas nessa nova etapa da 

organização do trabalho no modo de produção capitalista, e em 

particular no campo, indica uma maior divisão do trabalho no meio 

rural em atividades agrícolas e não agrícolas. Essa maior divisão do 

trabalho exige diferentes níveis de qualificação técnica e de formação 

escolar geral, cria uma maior estratificação das ocupações na nova 

organização do trabalho no campo e, portanto, necessita uma maior 

estratificação da educação (CASSIN et. al., 2011, p. 55). 

 

Segundo Farias: ―até meados dos anos 1970, quando os dados apontam o êxodo 

rural numa escala grandiosa, significa que aumentou a concentração de terra por meio 

dos latifúndios e riqueza‖. E ainda ―o fato de saírem do campo, não implica na melhoria 

das condições de vida desses trabalhadores, pelo contrário, acabam morando em locais 

sem infraestrutura e saneamento e que não lhes permitem uma vida melhor‖ (2013, p. 

63).  
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A modernização da agricultura causou também impactos ambientais, como 

aponta Balsan: “os problemas ambientais mais freqüentes, provocados pelo padrão 

produtivo monocultor foram: a destruição das florestas e da biodiversidade genética, a 

erosão dos solos e a contaminação dos recursos naturais e dos alimentos‖ (2006, p. 

141). 

Priori et al chamaram a atenção para outro fato: 

 

Por outro lado, não se pode ignorar que a modernização trouxe vários 

benefícios, principalmente econômicos. O Paraná se industrializou 

pelas políticas de incentivo ao desenvolvimento no país com o 

governo militar. De início, sua modernização era rudimentar, mas, 

com o passar dos anos, esse processo passou a ser aprimorado com a 

utilização de implementos agrícolas de última geração e de insumos, 

dentre outros produtos, que fizeram com que a produção do Paraná 

aumentasse consideravelmente. Essa modernização só foi possível 

pela mudança de culturas que não eram fáceis de serem mecanizadas, 

para culturas em que a mecanização era viável (2012, p.126). 

 

Com o avanço da indústria, as relações de trabalho se tornam mais desiguais 

entre patrão e empregado. Novas formas de trabalho se organizam tendo como suporte o 

uso das tecnologias. As grandes indústrias se desenvolveram tendo como empregados 

os trabalhadores que deixaram o campo, pois perderam suas terras para os grandes 

proprietários que produzem em larga escala pelo incremento de novas técnicas de 

cultivo. 

Conforme Cassin et. al.: ―a reestruturação produtiva no campo, no final da 

década de 1980 e no início da de 1990, ampliou as atividades agrícolas, 

potencializando-as, e criou novas atividades não agrícolas, determinando uma maior 

hierarquia do trabalho e entre os trabalhadores‖ (2011, p. 43). Segundo os mesmos 

autores: 

 
Essa nova hierarquia do trabalho e entre os trabalhadores rurais foram 

definindo uma nova realidade no meio rural brasileiro e levaram à 

necessidade de uma reorganização da educação geral e técnica do 

campo, que reproduzisse a hierarquia do trabalho com uma educação 

mais seletiva, com níveis diferenciados de educação para os novos 

seguimentos sociais desse novo rural brasileiro (2011, p. 43). 

 

As mudanças no processo de trabalho e na sua organização interferem 

diretamente na forma de atuação da escola, pois ela é organizada segundo princípios dos 

que detêm os meios de produção, detêm o poder. A escola nesse patamar reproduz as 

contradições da sociedade de classes. Por meio do acesso à escola se divulga a 
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concretização da inclusão, mas os seus moldes de organização trazem como 

consequência a exclusão.  

Embora as pessoas tenham acesso ao conhecimento, isso ocorre de maneira 

fragmentada, limitada, pois a exigência do mercado leva os trabalhadores a procurarem 

cursos profissionalizantes, aligeirados, que os preparem para suprir a carência de mão-

de-obra existente. Segundo Cassin et al:  

 

Em atendimento às necessidades de uma educação que contemple essa 

nova hierarquização do trabalho e suas determinações sociais 

econômicas e culturais, a escola, enquanto lócus privilegiado de 

ensino, passa a ter um caráter mais seletivo que reproduz as novas 

hierarquias desse novo rural. Assim, é importante que se criem 

programas de educação para aumentar a escolaridade da população 

rural, mas uma educação que não vá além dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (2011, p. 56). 

 

No caso da região Sudoeste do PR e no período pesquisado, de 1960 a 1992, 

foram criadas as escolas para os anos finais do 1º grau, mas só quando a modernização 

da agricultura já estava consolidada, a partir da segunda metade da década de 1980, 

processo contrário do que foi afirmado por Cassin et al (2011).  

 Considerando o que foi analisado até aqui, entendemos como procedente trazer 

dados da dinâmica populacional do Brasil e da região para exemplificar a situação de 

Enéas Marques. 

Ao olhar para o processo de modernização da agricultura e êxodo rural é 

importante também termos dados sobre a população. No quadro abaixo podemos 

observar como a população urbana no Brasil foi aumentando em decorrência desse 

processo de modernização da agricultura, chegando a contabilizar 75,60 % no ano de 

1991 e continuando a crescer nas décadas seguintes. 

Segundo Farias a população urbana no Brasil na década de 1970, conforme 

dados do IBGE: mais da metade da população residia na área urbana. De 1940 para 

1970 houve um crescimento de 24,7%, ou seja, as pessoas foram deixando suas vidas no 

campo e se deslocando para as cidades em busca de trabalho e melhores condições de 

vida. Esse crescimento da população urbana foi aumentando nas décadas seguintes, 

como podemos observar no quadro que segue:  

 
Quadro nº 21: População Urbana e Total- Brasil – 1940 a 2000 

ANO % da População Urbana População Total 

1940 31,20 41.26.315 
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1970 55,90 93.139.037 

1980 67,60 119.002.706 

1991 75,60 146.25.475 

2000 81,20 169.799.170 

Fonte: IBGE, Censo, vários anos, citado por Farias (2014, p. 62). 

 

Segundo Farias: 

 
Os dados do IBGE comprovam que já na década de 1970, muitas 

pessoas haviam saído do campo, muitos em função da falta de 

trabalho no campo e esperança de achar condições melhores nas 

cidades. É interessante notar, contudo, que foi na década de 1990, 

quando a grande maioria migrou para a cidade, no Paraná, houve a 

maior ―onda‖ de cessação de Escolas no Campo, no estado (2014, p. 

62).  

 

Conforme Mondardo nos anos de 1940 a 1980, há uma inversão do lugar de 

residência da população brasileira: ―nesses quarenta anos, a população total do Brasil 

triplica, enquanto que a população urbana se multiplica por sete vezes e meia‖ (2007, p. 

31). Segundo Santos citado por Mondardo: 

 

Entre 1960 e 1970 no Brasil, se intensifica e se afirma à vocação a 

aglomeração, a urbanização ascende sobre as forças da concentração 

fundiária, o êxodo rural, as oportunidades de trabalho, que surgem 

neste aglomerado urbano que se forma rapidamente atrai enormes 

contingentes de migrantes, que sonham com uma vida melhor, e com 

mais oportunidades para sobreviver (SANTOS, 1996, p. 31). 

 

 Tal mudança também é percebida a nível de estados, como é o caso do Paraná, 

que nas décadas de 1950 a 1970 teve a população rural predominante sobre a urbana, 

índice que foi decaindo e em 1980 houve uma inversão de localização populacional, o 

percentual da população urbana sobressaiu à rural, como é possível visualizar no quadro 

abaixo: 

 
Quadro nº 22: Percentual da População Urbana e Rural no Paraná: 1950 a 2010 

ANO URBANA % RURAL % 

1950 25 75 

1960 30,9 69, 1 

1970 36,4 63,6 

1980 58,9 41,1 

1991 73,3 26,7 

2000 81,4 18, 6 
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2010 85,3 14,7 

Fonte: IBGE. Org. Farias (2014, p. 64). 

 

 O aumento da população urbana também é visível ao olharmos para a população 

do Paraná. Em 1950 a população urbana tinha um percentual de 25% e em 1991 73,3%, 

um aumento de 48,3%. Em contrapartida a população rural que era a maioria no Paraná 

em 1950 apresentando um percentual de 75%, em 1991 apresentou 26,7%, um 

decréscimo de 48,3%.  

Segundo Farias: ―esse fato, a saída dos trabalhadores do campo, também, foi 

realidade no sudoeste do Paraná. Junto com o êxodo rural, uma das consequências foi o 

número de escolas fechadas que marcou os anos 90‖ (2014, p. 63). 

 
O Sudoeste tem em média 30% da população residindo no campo. 

Mas essa região, assim como o Estado todo, registra um número 

elevado de escolas que tiveram suas atividades cessadas no campo. 

Muitos municípios trocaram escola por ônibus, quer dizer, optaram 

por transportar os jovens do campo para as escolas maiores na cidade 

ao invés de manter as escolas no campo (2014, p. 68).  

 

 Segundo Mondardo: ―na década de 1960, a maior parte da população do 

Sudoeste paranaense vivia na zona rural. [...] a população total da região era constituída 

de 225.347 habitantes‖ (2007, p. 10). Esse dado permanece até 1980, contudo a taxa de 

urbanização dos municípios vai aumentando, principalmente de Pato Branco e 

Francisco Beltrão. Conforme podemos visualizar no quadro abaixo: 

 
Quadro nº 23: População e Grau de urbanização da Região Sudoeste do Paraná – 1950 a 

2000 
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1960 225.347 27.041 198.306 12 41.248 10.333 30.915 20 55.496 4.989  50.507 9 

1970 434.324 73.835 360.489 17 33.404  15.420 17.984  45 36.807 13.413 23.394 36 

1980 521.249 166.906 354.343 32 45.937 31.470 14.467  68 48.762 28.289 20.473 58 

1991 523.958 246.720 277.238 47 55,675 43.406 12.269 77 61.272 45.622 15.650 64 

1996 472.425 254.452 217.973 54 57,750 48.921  8.829 84 65.730 52.031 13.699 79 

2000 472.626 286.434 186.192 61 62.234 56.805 5.429 91 67.132 54.831  12.301 81 

Fonte: Base de dados Mondardo (2007). Dados organizados pela autora.  

 

A partir do quadro acima percebemos como o grau de urbanização do Sudoeste 

paranaense e dos municípios de Pato Branco e Francisco Beltrão foi aumentando 

vertiginosamente a cada década, a ponto de a população urbana ser maior que a 

população rural. Os dois municípios citados são bastante desenvolvidos em nível de 
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indústrias, possibilidades de trabalho e estudo devido às diversas universidades que se 

estabeleceram nesses dois pólos. De acordo com Mondardo isso se deu devido ao 

―surgimento de uma infraestrutura urbana maior, com maior número de empregos, 

serviços especializados e maior distribuição dos produtos rurais‖ (2007, p. 17-18). Em 

contrapartida, quem permanece no campo busca aderir ao uso de tecnologias para ter 

uma maior produtividade. Conforme o mesmo autor: 

 

A década de 1970 é marcada por uma maior dinâmica populacional na 

região e, conseqüentemente, no perímetro urbano dos municípios que 

compõe o Sudoeste do Paraná. Este processo ocorreu, principalmente, 

em virtude do êxodo rural que se fazia acontecer nesta década. A rede 

urbana, neste período, se torna mais complexa e bem mais distribuída 

no território em relação à década de 1960. Isto ocorre, principalmente, 

em função da demanda, pois a população total havia acrescido, de 

acordo com o Censo do IBGE de 1970, para 434.324 habitantes. 

Conseqüentemente, o grau de urbanização da região também se eleva, 

situando-se em torno de 17%. No entanto, a maior parte da população, 

ou seja, 83% vivia na zona rural do Sudoeste paranaense (2007, p. 13). 

 

 Conforme Mondardo, Pato Branco ―foi um dos primeiros municípios do 

sudoeste a ter maior população rural que urbana‖. Segundo o autor isso decorre: ―de um 

forte êxodo rural que desloca pessoas para a cidade de Pato Branco e de outras cidades 

localizadas na própria região do Sudoeste‖ (2007, p. 17). Ocorre também o 

deslocamento de moradores da zona rural do município para outras regiões maiores e 

para outros estados. Outro município que teve sua população urbana crescendo 

intensamente foi Francisco Beltrão, que segundo Mondardo ―merece destaque a Sadia 

S/A, que instala um frigorífico, nessa década, no município, gerando muitos empregos 

na cidade e criando, assim, uma dinâmica maior ao centro‖ (2007, p. 19). No município 

de Dois Vizinhos a instalação de um Frigorífico da Sadia S/A também favoreceu o 

aumento do grau de urbanização no município na década de 1990.  

 

A região ainda continua como centro de produção agrícola, apenas 

contando com serviços urbanos mais especializados e uma malha 

urbana de fluxos e fixos mais complexa e mais valiosa 

economicamente. Em função disso, estes centros urbanos criam um 

maior dinamismo, tanto para o escoamento da produção agrícola, 

como para o comércio, com a prestação de serviços e serviços 

públicos (MONDARDO, 2007, p. 21). 

 

No caso do Município de Enéas Marques a população diminui 

consideravelmente do ano de 1970 para o ano 2000, mas é preciso lembrar que essa 

diminuição se deu ao desmembramento do Distrito de Nova Esperança do Sudoeste no 
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ano de 1992. Quanto à população urbana, houve um aumento e a população rural 

diminuiu, mas ainda a rural é predominante, um município onde a população ainda 

permanece no campo, contudo, as escolas do campo foram fechadas quase totalmente, 

restando apenas duas comunidades com escolas em suas sedes. 

 
Quadro nº 24: População urbana e rural do Município de Enéas Marques – 1970 a 2010 

Unidade Territorial de Enéas Marques 

Grupo de Idade – Total 

Variável – População Residente (pessoas) 

Sexo – Total 

Ano Situação do Domicílio 

Total Urbana Rural 

1970 13.882 1.163 12.719 

1980 14.277 1.706 12.571 

1991 12.396 2.115 10.281  

2000 6.382 1.250 5.132 

2010 6.103 2.126 3.977 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

 

Segundo Mondardo (2007) o grau de urbanização do município de Enéas 

Marques de 1970 a 2000 não ultrapassou 30%. A partir do quadro anterior é possível 

perceber que ocorreu um grau pequeno de urbanização no município de Enéas Marques 

no período de 1970 a 2000 e que a predominância de habitantes está na zona rural. 

Permanece um município essencialmente agrícola, a população se dedica ao cultivo da 

terra, pastagens, produção de leite, dentre outros, aderindo aos poucos à tecnologia para 

facilitar o trabalho e aumentar a produção. Um desafio para a permanência da população 

no município é a pequena quantidade de indústrias e limitadas possibilidades de 

trabalho, bem como só possuir escolas que ofertem até o Ensino Médio, fazendo com 

que os jovens se desloquem para os municípios vizinhos para poder fazer curso superior 

e pós-graduação e em busca de trabalho.   

As mudanças no processo de trabalho e na sua organização interferem 

diretamente na forma de atuação da escola, pois ela é organizada segundo princípios dos 

que detêm os meios de produção, detêm o poder. A escola nesse patamar reproduz as 

contradições da sociedade de classes. Por meio do acesso à escola se divulga a 

concretização da inclusão, mas os seus moldes de organização trazem como 

consequência a exclusão. Embora as pessoas tenham acesso ao conhecimento, isso 

ocorre de maneira fragmentada e limitada, pois a exigência do mercado leva os 

trabalhadores a procurarem cursos profissionalizantes, aligeirados, que os preparem 

para suprir a carência de mão-de-obra existente. 
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Segundo Farias (2013) estas mudanças na organização do trabalho, 

modernização da agricultura e o êxodo rural são concomitantes ao fechamento das 

escolas rurais. Segundo ela ―foi na década de 1990, quando a grande maioria migrou 

para a cidade, no Paraná, houve a maior ―onda‖ de cessação de Escolas do Campo, no 

estado‖ (FARIAS, 2013, p.62). Dados estes que serão apresentados no item a seguir.  

 

3. 2 - Educação Rural e Processo de Nuclearização das Escolas  

 Com a colonização do Paraná e demais regiões do Brasil, os imigrantes foram 

organizando seu novo local de moradia, construindo casas, estradas, roças, igrejas, 

escolas. Além do trabalho que era a fonte de renda e sustento da família, entendiam que 

era importante que os filhos frequentassem a escola e tivessem conhecimento para 

poderem contribuir com os trabalhos no campo, mas também para conseguirem vagas 

de trabalho e não ficassem excluídos do mercado. Os colonos se organizavam e 

construíam uma escola, contratavam professores e sugeriam os conteúdos a serem 

trabalhados. Segundo Emer: 

 
Como tudo estava em construção e os municípios novos não 

dispunham de recursos financeiros, a forma de solucionar o problema 

do ensino manteve-se semelhante aos primeiros tempos, isto é, a 

serraria ou serrarias locais doavam a madeira e o grupo populacional, 

numa ação coletiva, construía a escola. Por sua vez, o município 

assumia a responsabilidade da manutenção da escola, fornecimento de 

material escolar e pagamento do professor (1991, p.258). 

 

 As escolas dos colonos, também chamadas de escolas rurais
119

, eram 

organizadas com crianças de várias faixas etárias, várias séries juntas, chamadas turmas 

multisseriadas, visto que não havia possibilidades de organização diferente. O professor 

organizava as aulas de forma a atender a cada série, ensinando os conteúdos que sabia e 

que, em conversa com os pais e autoridades municipais, haviam sido determinados. 

Com a organização dos colonos, o município se esquivava da sua responsabilidade com 

relação a essas escolas, apenas se responsabilizando pelo pagamento do professor. 

Posteriormente passavam a dispor de material, merenda e manutenção da escola.  

Segundo Bareiro: ―como no restante do Brasil, as escolas rurais no Paraná 

também eram uma necessidade. As escolas rurais no Paraná surgiram diante da 

necessidade de se oferecer ao meio rural instrução primária‖ (2007, p.43).  
                                                           
119

 Sobre as escolas rurais a Lei nº 4.978/1964- Estabelece o Sistema Estadual de Ensino no Art. 15º 

estabelece: ―os poderes públicos estaduais e municipais instituirão e ampararão serviços de entidades que 

mantenham, na zona rural, escolas ou centros de educação, capazes de favorecer a adaptação do homem 

ao meio e o estímulo de vocação e atividades profissionais‖ (PARANÀ, Lei nº 4.978, 1964, Art.15). 
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Segundo Damasceno e Beserra (2004) somente a partir da década de 1930 e, 

mais sistematicamente, das décadas de 1950 e 1960, o problema da educação rural foi 

encarado mais seriamente. Para as autoras ―a educação rural no Brasil torna-se objeto do 

interesse do Estado justamente num momento em que todas as atenções e esperanças se 

voltam para o urbano e a ênfase recai sobre o desenvolvimento industrial‖ (2004, p. 75). 

Para Bareiro: ―no Brasil as políticas voltadas para as escolas rurais estiveram 

sempre atreladas às crises pelas quais passou o campo no país, seja o êxodo rural, a 

modernização da agricultura e a pressão dos Movimentos Sociais em busca da Reforma 

Agrária‖ (2007, s/p). Conforme o mesmo autor: 

 
No Estado do Paraná as escolas rurais foram sendo implantadas à 

medida que as frentes pioneiras de colonização avançavam na região 

Norte e Sudoeste, nas outras regiões de colonização mais antiga já 

havia inúmeras escolas, a partir da modernização da agricultura, 

ocorre além da mudança de cultura agrícola, uma alteração na 

estrutura fundiária no Estado e provoca um intenso êxodo rural 

invertendo a situação de domicílio da população (2007, s/p). 

 

Damasceno e Beserra (2004, p. 79) discorrem sobre a importância de haver 

instituições que ofereçam educação para as pessoas das zonas rurais. Sobre isso, os 

autores apontam que ―essa instituição tem papel fundamental na divulgação do saber 

universal para a população rural, devendo por isso ser avaliada e, sobretudo, ter sua 

função sociopedagógica e conteúdos curriculares redefinidos para que de fato venha a 

atender aos reais interesses dos grupos sociais a que se destina‖. 

Bareiro destacou que a forma de organização do sistema de ensino para o meio 

rural, se resume mais em concentração de pessoas nos ambientes rurais do que voltada à 

população que vive no campo, sem considerar as especificidades rurais, mas geralmente 

baseada no ensino da cidade. “O sistema educacional público, não considera que o 

aluno da escola rural desenvolve atividades junto com seus familiares em sua 

propriedade. A criança ou o jovem estão inseridos nos trabalhos da propriedade rural 

familiar, desde o início de sua vida. Essa inserção faz parte da sua sobrevivência e de 

sua família‖ (2007, p. 15-16). 

 

O ensino no meio rural apresenta algumas características que o 

acompanham desde o início da organização do sistema de ensino. No 

entanto, é a partir da década de 1930, que se solidifica a maneira 

pejorativa de como será tratada essa população. Nesse período quando 

se referia ao homem do campo, expressava-se uma forma de 

tratamento, carregado também de juízo de valor: uma vida pacata e 

sem perspectiva de desenvolvimento; suas atitudes demonstram o 
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conformismo com a situação em que vivem; jeito simples e sem 

dinamismo ou malícia; sotaque carregado que por muitas vezes 

usamos justamente para denotar a falta de instrução durante uma 

conversa ou brincadeira; a cordialidade e simplicidade dessas pessoas 

que dispendem pouco interesse (BAREIRO, 2007, p. 14-15). 

 

A partir da citação acima se percebe como a população do campo é vista de 

forma preconceituosa, pejorativa, com uma vida pacata, atrasada, jeito simples, sotaque 

caipira que demonstra pouca instrução. Com essa forma de olhar para os habitantes do 

campo também deduziam que a educação para esta população devia ser básica, limitada, 

e ofertada minimamente. 

Eduardo Alcântara Vasconcelos num artigo publicado em 1993 e intitulado 

―Agrupamento de Escolas Rurais: Alternativa para o impasse da Educação Rural?‖, 

discute sobre o processo de nuclearização em São Paulo, apresentando como foi esse 

processo, que passos foram dados e quais as justificativas apresentadas para a 

necessidade da nuclearização. Em São Paulo a organização das escolas em núcleo 

iniciou em 1989. Segundo Vasconcelos: “a Secretaria de Educação, por intermédio da 

FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação iniciou em 1989 o programa de 

reformulação do ensino rural, que se caracteriza principalmente pela formação de 

agrupamentos de escolas rurais‖ (1993, p.65).  O autor complementou: ―as escolas 

pequenas são fechadas e seus alunos são transferidos para a nova escola agrupada, que é 

reformada especialmente para tal fim. A nova escola elimina a multisseriação e 

apresenta condições físicas e pedagógicas normalmente superiores às verificadas nas 

escolas isoladas e de emergência‖ (1993, p.65). 

Com a nuclearização teve fim a organização das turmas multisseriadas, onde 

várias turmas eram atendidas numa mesma sala de aula e por um único professor. O 

ensino passou a ser seriado, alunos de cada série e faixa etária numa mesma sala, um 

professor para cada série. Em São Paulo, o programa de organização das escolas em 

núcleos tinha como objetivo: 

 

a) a melhoria do acesso e da permanência da criança rural na escola; 

b) a melhoria das instalações e dos equipamentos à sua disposição; c) 

a melhoria do desempenho do professor, em função do alívio de suas 

tarefas não curriculares e de seu contato com outros professores; d) a 

melhoria das condições de supervisão; e) o enriquecimento curricular 

e o atendimento às comunidades (VASCONCELOS, 1993, p. 66). 

 

Conforme indicou Vasconcelos: ―o foco principal das negociações acabou sendo 

a elaboração de projetos de parceria entre as esferas estadual e municipal, para a 
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realização do programa‖ (1993, p. 67). Os encargos e distribuição das tarefas foram 

realizados por meio de convênios, principalmente para a realização de reforma dos 

prédios escolares e transporte dos alunos. ―Na prática, os convênios, em sua maioria, 

definiram que o governo estadual repassaria verbas para a compra de material de 

construção, enquanto os municípios se encarregariam da mão-de-obra. Muitos 

convênios incluíram também o repasse de recursos para a aquisição de veículos para 

transporte de alunos‖ (VASCONCELOS, 1993, p. 67).  

O resultado desse programa foi à adesão de 415 dos 509 municípios.  Destes 415 

municípios que aderiram a essa proposta, 340 fizeram independentemente do auxílio 

financeiro do governo estadual, motivados pela necessidade da realização das 

mudanças. Conforme o autor a nuclearização não foi uma novidade do Brasil, mas foi 

uma realidade também em outros países, como é o caso da Índia na década de 1920, 

Estados Unidos de 1930-1949 e Costa Rica em 1971.  

 
Observa-se que o agrupamento de escolas rurais segue uma lógica 

semelhante em todos os países, embora haja evidentemente diferenças 

ligadas às suas características específicas. A motivação básica dos 

agrupamentos está associada à intenção de melhorar à qualidade do 

ensino oferecido as crianças rurais, bem como aumentar as 

oportunidades de evolução intelectual e profissional dessas crianças. 

Por outro lado, a sua estruturação física se dá por meio do fechamento 

de pequenas escolas isoladas, e da transferência dos seus alunos para 

uma escola nova, maior e mais bem equipada – a ―escola núcleo‖ Por 

dispor de várias salas de aula, abriga as crianças em séries por idade, 

evitando a multisseriação. A centralização física permite também 

organização de outros serviços – educacionais ou não -, ampliando as 

atividades disponíveis. No entanto, por sua própria natureza, o 

agrupamento torna necessário o transporte das crianças que perdem a 

sua escola de origem, o que leva à criação de uma rede de 

comunicação entre as várias unidades educacionais da área, incluindo 

a sede do município (VASCONCELOS, 1993, p.71).  

 

Uma das justificativas mais utilizadas para esta mudança foi a melhoria da 

qualidade do ensino, melhores condições de trabalho para os professores e mudanças na 

estrutura da escola. No caso de São Paulo essa proposta também apresentou algumas 

dificuldades para ser concretizada, como a definição do local para a escola núcleo, 

perda da escola como local cultural, dúvidas quanto à efetivação do transporte, se os 

alunos estariam seguros e se a nova escola teria qualidade como era afirmado nas 

conversas que visavam o convencimento dos pais.  

Outro exemplo que julgamos interessante citar é a Nucleação em Santa Catarina, 

estudada por Bonete (2001). Segundo a autora foi elaborado ―um Plano‖ de Ação para 
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1995/1998 visando a Nucleação das escolas na zona rural de SC com o objetivo de 

―melhor interação e aprendizagem dos educandos‖ (2001, p. 38). No entendimento da 

autora: ―a ideia da Nucleação das escolas surgiu com a finalidade do Estado diminuir 

suas responsabilidades com a educação das escolas interioranas (escolas multisseriadas), 

e com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, visando entre tantas questões 

atender a todas num processo de interação global‖ (2001, p. 38). Contudo, não havia 

estrutura física suficiente para atender a demanda de alunos, utilizando salas da igreja 

até que novas salas fossem construídas.  

A finalidade da Nucleação em Santa Catarina visava ―reduzir ao máximo as 

classes multisseriadas, assegurar ao maior número de crianças o acesso a turmas 

unisseriadas, em escolas núcleos, objetivando melhorar a qualidade de ensino através de 

melhor estrutura física e de melhores condições didático-pedagógicas e serviços de 

apoio ao estudante‖ (2001, p. 40). Assim, ―o Projeto Nucleação, visa estabelecer 

procedimentos adequados a uma gestão mais eficaz da educação desenvolvida pelo 

Estado e Município‖ (BONETE, 2001, p. 40). O estado seria o responsável pelo custeio 

das despesas, repassando aos municípios o montante para que fosse administrado e 

executado esse projeto. Entretanto, nem sempre os recursos foram repassados pelo 

estado conforme acordado. 

 
Os administradores municipais deveriam analisar as condições da 

Prefeitura e a realidade do Município para constatar se havia 

possibilidades e as condições cabíveis para a implantação da 

Nucleação nas escolas das Zonas Rurais e, se realmente o Município 

se encontrava preparado para assumir toda essa responsabilidade. A 

ideia por parte do Estado para a implantação da Nucleação era de 

diminuir as responsabilidades, obter qualidade de ensino e assegurar o 

número possível de matrículas, e todas as crianças deveriam 

frequentar a escola, visando uma maior frequência do Ensino 

Fundamental, garantindo o acesso a todos (BONETE, 2001, p. 42). 

 

Embora o município não tivesse as condições necessárias para implantar a 

nuclearização, não tiveram outra possibilidade, apenas exigiu-se que se organizasse, 

pois era uma mudança necessária e os alunos não poderiam ser prejudicados. Segundo 

Bonete as escolas núcleos deveriam ser organizadas na zona rural para que os alunos 

permanecessem no seu meio e como forma de valorização da ―vivência do homem no 

meio rural, bem como a preservação da sua cultura, contribuindo para as mudanças 

significativas na comunidade‖ (2001, p.45).  
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Segundo Bareiro: ―na década de 1970 para implementar a renascida política 

municipalista cria-se o PROMUNICÍPIO (Projeto de Cooperação Técnica 

Estado/Município), para apoiar as administrações municipais, no sentido de fortalecer o 

ensino de 1º Grau (ensino fundamental), através de um processo cooperação e parceria 

entre os Estados e seus municípios‖ (2007, p. 57). Segundo ele esse programa teve 

grande repercussão no Paraná. Para o mesmo autor:  

 

A proposta era concentrar ações nos aspectos da administração 

municipal: criação e ampliação, ou reestruturação dos Órgãos 

Municipais de Educação, enquanto integrantes da estrutura 

organizacional das Prefeituras Municipais, e ainda criar condições 

técnicas e financeiras com vistas à racionalização das atividades 

educacionais e à melhoria do nível qualitativo da educação oferecida 

pelas escolas municipais. Para tanto caberia aos Estados prestar 

assistência técnica, cooperação financeira e definir diretrizes gerais de 

ensino. O PROMUNICÍPIO tinha abrangência limitada às condições 

mínimas de apoio ao atendimento escolar; contratação de pessoal 

técnico e administrativo, equipamento para os Órgãos Municipais e 

ainda, distribuição de material didático e algumas ações de 

capacitação de pessoal (BAREIRO, 2007, p. 57). 

 

Essa proposta foi criada visando ajudar os municípios a organizarem as 

estruturas educacionais, melhorar a qualidade da educação. Os estados prestariam 

assistência técnica e financeira e definiram-se as diretrizes do ensino. Conforme Bareiro 

(2007) ―diante dessa problemática, a Nuclearização das Escolas Rurais foi vista como 

uma possível solução, já que tinha funcionado na década de 1920 nos Estados Unidos e 

posteriormente em outros países e foi então, implantado no Plano Estadual de Educação 

(PEE 1973-1976)‖ (BAREIRO, 2007, p.58).  

No Paraná, o PROMUNICÍPIO inicialmente foi implantado em 86 municípios 

em 1975, depois se estendeu a outros onde contribuiu para a construção de prédios e 

implantação do ensino de 1º grau. Segundo Bareiro: 

 

O PROMUNICÍPIO começou a ser implantado em 1975, e serviu 

como base para a implantação das Escolas Consolidadas Rurais no 

Estado, primeiramente com a implantação do projeto em oitenta e seis 

municípios e posteriormente deveria ser estendidos aos demais 

municípios do Paraná e, uma segunda etapa, com a implantação do 

ensino de 1º grau em distritos rurais, construção de prédios e 

equipamentos escolares e o acompanhamento da execução do Plano 

de Trabalho das equipes municipais criando assim a consolidação e 

aperfeiçoamento da rede educacional de ensino através do 1º grau 

(2007, p. 58). 
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 Embora houvesse um projeto de revitalizar o ensino rural, novas construções, 

investir na formação de professores e adquirir transporte, isso passou para segundo 

plano diante da necessidade de escoamento da produção agropecuária. O foco das 

preocupações foi a revitalização das estradas, as construções ficaram paradas e os 

projetos cessaram: 

 
A educação e a escola rural que atenda às necessidades e interesses do 

campo não podem ser pensadas de maneira isolada; mas devem 

desempenhar papéis estratégicos na construção de um modelo de 

desenvolvimento que seja sustentável, já que as famílias que 

permanecem no meio rural paranaense buscam novas formas de 

produção e sobrevivência. Para isso é importante que a educação 

contribua na construção de um ambiente educativo que antes de tudo 

considere a existência de diferentes grupos humanos: agricultores 

familiares, assalariados rurais, sem terra, que reconheça e valorize os 

saberes e conhecimentos dos diferentes sujeitos tanto em relação à 

aprendizagem, quanto à própria produção de conhecimento, sejam eles 

crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres; e, que respeite a 

heterogeneidade da relação desses sujeitos com a terra, com o mundo 

do trabalho e da cultura (BAREIRO, 2007, p. 100). 

 

Conforme Bareiro: ―as escolas rurais estiveram ligadas às frentes colonizadoras 

no Estado, à medida que essas frentes evoluíam as escolas também aumentavam na 

mesma proporção da produção agrícola e da estrutura fundiária das regiões‖ (2007, 

p.70).  Entretanto, com as mudanças na agricultura e o processo de modernização, 

diminuição das pequenas propriedades e do trabalho realizado pela mão de obra 

familiar, as áreas rurais foram se esvaziando, bem como as escolas rurais foram sendo 

fechadas a partir de 1980. 

 
Grande parte das escolas rurais foi substituída pelas escolas urbanas, 

ou seja, os alunos são transportados para a cidade, se considerarmos 

que estes desenvolvem atividades com seus familiares, pode concluir 

que a extinção dessas escolas rurais além de afastá-las das atividades 

diárias também dificulta a integração ao meio rural, pois recebem 

ensinamentos fora de sua realidade. Com o deslocamento dos alunos 

para estudar nas escolas nucleadas ou na cidade, ao invés de trazer 

benefícios transforma-se em desconforto, uma vez que crianças são 

obrigadas a levantar mais cedo e permanecer um longo tempo no 

interior de ônibus até chegar à escola. Esse transtorno, com certeza, 

traz um prejuízo no desenvolvimento e no seu desempenho escolar, 

pois os alunos chegam cansados e sonolentos na escola (BAREIRO, 

2007, p.98). 

 

No quadro abaixo é possível identificar a quantidade de escolas municipais e 

estaduais cessadas de 1980 a 2000, nos núcleos de Educação de Francisco Beltrão, Pato 

Branco e Dois Vizinhos: 
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Quadro nº 25: Demonstrativo do número de Escolas Municipais e Estaduais Cessadas nas 

décadas de 1980, 1990, 2000 no Sudoeste do Paraná 

ESCOLAS CESSADAS POR NÚCLEOS 

Ano Francisco Beltrão Pato Branco Dois Vizinhos 

80/89 44 70 3 

90/99 673 382 156 

2000/2012 67 88 17 
Fonte: Farias (2014, p. 69). 

 

Segundo Farias: ―os anos de 1990 se destacam pelo fechamento de 1.211 escolas 

localizado no campo. Nas três décadas foram cessadas 1.500 escolas, só no Sudoeste do 

Paraná‖. Os dados revelam ainda que: ―os municípios optaram pela nuclearização das 

escolas em alguns casos, mas os dados revelam que na maioria das cessações das 

escolas rurais municipais, as crianças foram encaminhadas para escolas nas sedes dos 

municípios‖ (2013, p. 70).  

Farias (2013) ao analisar os processos de solicitação de extinção das escolas 

aponta os motivos das cessações descritas nas resoluções:  

 

 Falta de ―clientela‖ é uma das justificativas que mais está presente 

nos documentos, pela escassez de alunos e a diminuição gradativa 

da procura por vagas na escola, atribuindo isto, ao êxodo rural. 

 Transferências dos alunos para escola maior; 

 Facilidade no transporte escolar; 

 Nuclearização das escolas do município; 

 Melhorar a qualidade de ensino (essa melhoria aparece ligada à 

escola da cidade) (2013, p. 73). 

 

Conforme a autora, os procedimentos de fechamento das escolas foram os 

mesmos em todas as prefeituras: ―O Município solicitava a cessação temporária, que 

era, em média, de 2 anos. Nesse período, as crianças já frequentavam escolas nas sedes 

dos municípios. Ao final do último ano de cessação temporária era encaminhado o 

pedido de cessação definitiva que era concedida em tempo curto‖ (2013, p. 49). A 

resolução indicava a partir de qual data a escola foi fechada, onde os documentos estão 

guardados e para onde os alunos foram transferidos.  
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Fotografia nº 32: Organograma dos passos para a cessação das Escolas 

 
Fonte: Farias (2013, p. 50). 

 

Segundo Farias: ―o organograma representa o caminho que o pedido de cessação 

da escola percorreria desde sua saída da prefeitura até o retorno para a Secretaria 

Municipal de Educação para arquivo, encerrando a vida legal das escolas‖ (2013, p. 50). 

Segundo ela:  

 

O sudoeste registrava um número significativo de pequenas escolas, 

com número reduzido de alunos, e neste caso, a nuclearização ―no 

campo‖ seria uma boa saída. Mas os dados revelam que na maioria 

das cessações das escolas rurais municipais, as crianças foram 

encaminhadas para escolas nas sedes dos municípios e poucas delas 

foram ao campo. Isso caracterizou a desterritorialização dessas 

escolas, forçando muitas vezes, as famílias a deixarem o campo, 

diante da diminuição de Escolas no Campo que ocorreu sob a gestão 

dos governos municipais (2013, p. 73). 

 

 Isso aconteceu no município de Enéas Marques, que só possui uma escola de 1º 

ao 5º ano no interior. A nuclearização das escolas ocorreu de forma acentuada com as 

escolas que funcionavam na zona rural, os alunos foram obrigados a deixar suas casas e 

passar algumas horas num ônibus para chegar às escolas da cidade. Isso provocou um 

afastamento do campo, conhecimento de novas realidades, favorecendo mais tarde a 

migração dos colonos para as cidades em busca de trabalho e condições melhores de 

vida. 

 Estes são apontamentos sobre o processo de nuclearização que nos ajudam 

compreender como ocorreu esse processo no país e quais as consequências dessas 

mudanças para a vida dos alunos e das famílias. Passaremos agora a pontuar como foi a 

nuclearização no município de Enéas Marques. 

 

3.3.1- Análise geral da Educação no Município de Enéas Marques após 1980 
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 A partir do processo de modernização conservadora da agricultura e do êxodo 

rural vemos a mudança de organização nos municípios do Sudoeste, principalmente 

naqueles onde houve grande migração da população para as cidades. Com isso as 

escolas urbanas precisaram ser organizadas e ampliadas as estruturas para atender a 

demanda de alunos que passou a residir nas cidades. Na década de 1990 ocorreu o 

processo de municipalização das escolas e posteriormente a reorganização das escolas 

rurais e início do fechamento dessas escolas.  

 Apresentamos na sequência como foi o processo de Nuclearização das escolas 

no município de Enéas Marques e a história das escolas que atualmente estão em 

funcionamento. 

 

3.3.2 - Nuclearização no Município de Enéas Marques 

A partir de algumas atas que foram encontradas nos arquivos da Prefeitura 

Municipal, podemos conhecer como ocorreu o processo de nuclearização das escolas. 

Inicialmente foram conscientizados os professores sobre as mudanças, depois os pais, o 

que nem sempre era tão simples, pois seus filhos eram os mais afetados pelas mudanças 

que a nuclearização demandava. No ano de 1990 já estavam sendo realizadas reuniões 

com os pais para falar sobre a nuclearização das escolas, como podemos atestar pela ata 

da Escola XV de Novembro: ―aos quinze dias (15) do mês de agosto de um mil 

novecentos e noventa foi realizada na Escola XV de Novembro a reunião com todas as 

mães da comunidade, a fim dos seguintes assuntos: 1º conversar com as mães sobre a 

nuclearização das escolas no nosso município‖ (E. M. Ata, 1990). 

Nas reuniões com os pais, nem sempre o anúncio sobre a nuclearização ou 

fechamento das escolas era acolhido de forma tranquila, mas permeado de insegurança, 

resistência, exigência de melhores esclarecimentos, bem como insistência para que a 

escola permanecesse em funcionamento. A ata que segue reflete um pouco essa 

realidade. 

 
No dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e dois às nove 

horas da manhã reuniram-se os pais dos alunos matriculados. [...] 

Nesta reunião os pais presentes falaram a respeito da nuclearização 

dos alunos onde os pais presentes discordaram com a opinião, os pais 

presentes querem uma reunião com a presença dos prefeitos dos 2 

municípios para entrarem num acordo. A pretensão dos pais presentes 

é que a escola permaneça aqui, construindo o prédio que está em 

situação precária (E. M. Ata, 1992).  
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A mesma realidade foi enfrentada na Escola Hercílio Luz de Vista Alegre no ano 

de 1997, quando em uma reunião com os pais falou-se sobre o fechamento da escola. A 

resposta dos pais não foi favorável: ―foi discutida a situação da escola quanto à 

nuclearização, onde os pais afirmaram jamais abrir mão‖. E ainda na Escola São Pedro 

encontram os pais protestando contra o fechamento da escola. 

 
Aos 3 dias do mês de fevereiro de 1994 reuniu-se os pais dos alunos 

da escola São Pedro, da Linha Felipe, protestando contra o 

fechamento da mesma no dia 02 de fevereiro. Nem todos os pais 

participaram porque já estavam trabalhando, participando quase só as 

mães pegando-nos de surpresa para assinar um documento que nós 

não sabemos se foi endereçado pela vossa pessoa. Se for ordem do 

município, nós queremos veículo disponível para a locomoção das 

mesmas porque têm crianças pequenas que têm dificuldade em 

enfrentar escola distante. [...] Deixando os pais preocupados com a 

distância em as crianças participar em outra escola, que dá de 3 a 5 km 

a mais próxima, ―nós pais pretendia que a escola ficasse funcionando 

no mesmo local. Se assim não for nós estamos dispostos a deixar as 

crianças sem aula‖ (E. M, Ata, 1994). 

 

 Para os pais as mudanças propostas pela nuclearização geravam insegurança, 

pois os filhos frequentavam a escola perto de casa e o professor era uma pessoa 

conhecida e de confiança. A partir do fechamento da escola na comunidade, os filhos 

teriam que frequentar outra escola, professores novos e teriam que se deslocarem vários 

quilômetros, precisando de transporte para levar os alunos. 

A Senhora Madalena Nurmberg
120

, residente na comunidade de Rio Vitória, 

tinha uma das filhas estudando numa escola na comunidade e participou das reuniões e 

conscientização dos pais sobre o fechamento das escolas. Ela relata como vivenciaram 

este momento. 

 

Foi bem difícil porque ali era pertinho para elas ir, o povo dos lugares 

era tudo conhecido e eles vieram com essa ideia de levar o povo todo 

para cidade, tinha que ir mais cedo, longe, ir de carro e com as 

crianças de tudo tipo, de tantos lugares que não era conhecido 

também. A gente achava quase impossível mais se a ordem era essa, 

no fim tivemos que concordar e mandar (NURMBERG, M. 2016).  

 

Seu esposo
121

 descreve sobre como foi esse período de conscientização dos pais. 

―Teve reunião na escola com os pais dos alunos, que iria fechar tudo. Nós num primeiro 

momento não estávamos de acordo. Disseram que tinha que fazer, pois aqui tinha as 

                                                           
120

 Madalena Nurmberg, 55 anos. Profissão: agricultora. Casada com meu tio Ivo Nurmberg. Residente na 

comunidade de Rio Vitória. 
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 Ivo Nurmberg, 58 anos. Profissão: agricultor. Residente na comunidade de Rio Vitória. 



207 

 

sala tudo junto os 4 anos letivos e lá cada aluno teria um professor separado por série‖. 

E ainda ―devido à distância e locomoção para levar a piazada a gente não estava muito 

de acordo para mandar os filhos muito longe. Teve um pequeno atrito e nós não 

estávamos de acordo no primeiro momento, mas depois por fim eles fecharam tudo e 

nos obrigamos a mandar‖ (NURMBERG, I. 2016). 

No momento de conversa com os pais eram apresentadas algumas justificativas 

sobre o porquê a nuclearização era importante, para assim ter maior aprovação dos 

mesmos. Na ata da Escola São Pedro foi apresentado algumas prerrogativas sobre o 

porquê a escola seria fechada e os alunos transferidos para outra escola:  

 
Aos dias 02 do mês de fevereiro reuniram-se os pais e professor da 

Escola Rural São Pedro para tratar dos seguintes assuntos: 

Nuclearização, com a transferência dos alunos para a Escola da 

comunidade do Alto Pinhal. A professora explicou da importância da 

nuclearização com o novo processo ou método Ciclo Básico que é 

praticamente impossível adotar o método em uma escola 

multisseriadas. A professora explicou que também é impossível 

cumprir o calendário escolar, devido ao trajeto que a professora tem a 

percorrer até chegar à escola todos os dias, e com as faltas quem iria 

acabar sendo prejudicada seria as crianças. E explicou as vantagens de 

frequentar uma escola seriada, com o contraturno para as crianças que 

não conseguem acompanhar os outros e que a atual escola São Pedro 

não pode acompanhar o método exigido, daí a necessidade de 

nuclearizar (E. M, Ata de Reunião, s\ano). 

 

Para convencer os pais sobre as mudanças que viriam com a nuclearização 

realizavam-se reuniões, contando com a participação dos professores, Secretária de 

Educação, vereadores e Prefeito. Em algumas comunidades, além da reunião eram 

realizadas visitas às famílias, para conversar e expor mais detalhadamente que 

mudanças ocorreriam.  

Segundo Farias: ―a Prefeitura define, o Núcleo Regional de Educação encaminha 

sem questionar, e a Secretaria Estadual de Educação se baseia nos documentos e acaba 

por sentenciar a cessação da escola‖. Ou ainda ―não havia questionamento sobre o 

pedido, a não ser onde raras vezes, a comunidade se articulava com forças políticas da 

região para tentar impedir que a escola tivesse um fim‖ (2013, p. 50). Conforme a 

mesma autora: 

 
Quando há a proposição de fechamento de uma escola seja por parte 

do poder público municipal ou estadual, segue o protocolo de uma 

reunião com a comunidade, para explicar os motivos do fechamento 

da escola. Nos casos em que a comunidade não contesta, em seguida é 

encaminhado o pedido de cessação para a SEED. Mas, quando há 



208 

 

resistência quanto ao fechamento, quando o convencimento não 

cumpre seu papel, trava-se um jogo de forças, por um lado o poder 

público querendo cessar, por vários motivos, entre eles justifica o alto 

custo para a prefeitura manter a escola no campo sendo este superior 

ao de colocar um ônibus para transportar os estudantes para uma 

escola, na área urbana. E, do outro lado, a comunidade se organizando 

para manter a escola no campo, a partir do enfrentamento e 

resistência. Somente nos casos em que a comunidade se organiza e 

resista quanto ao fechamento, é que há discussão sobre as 

particularidades apresentadas pelas famílias que precisam que a escola 

esteja na comunidade. Isso não acontece, sem embates, disputas e 

relações de poder (FARIAS, 2013, p. 50- 51). 

 

A partir de Farias (2013) identificamos duas realidades relacionadas ao processo 

de fechamento das escolas: A primeira é o aviso de fechamento de uma escola aceita 

indistintamente pelos pais. A segunda é o aviso de fechamento e a comunidade resiste, 

discorda dessa medida e busca de várias formas para que a escola permaneça na 

comunidade. Por outro lado, o poder público apresenta os motivos para fechar buscando 

o convencimento da comunidade. No segundo caso exige maior discussão, reuniões 

para que o convencimento seja a última palavra.  

Segundo Bonetti
122

, ex-prefeito do município de Enéas Marques entre 1982-

1988 e 1993-1996, a nuclearização:  

 

Foi uma normativa, foi uma política nova. [...] A questão de otimizar 

recurso público foi também um argumento. Eu lembro que era uma 

política onde se pretendia dar ao aluno, professores e servidores uma 

melhor estrutura na escola. Uma escolinha pequena seria difícil fazer 

aquilo que foi possível fazer num núcleo. É claro que o deslocamento 

do aluno era uma preocupação, a questão de sair de casa mais cedo, a 

questão de segurança, as condições das estradas, a própria condução 

dos ônibus na época, mas se fazia com muita dedicação, se fazia com 

muita cautela, muito respeito, havia muito diálogo e o resultado em 

minha opinião foi positivo, mas eu diria que o principal fator, na 

época, não foi esta questão de otimizar recurso público, foi também, 

mas o principal foi dar uma melhor condição aos alunos, numa escola 

mais bem estruturada (BONETTI, 2016). 

 

Bonetti foi prefeito no município de Enéas Marques por duas gestões, na 

primeira participou do processo de reforma das escolas e ampliação do espaço escolar. 

Na segunda participou do movimento de reorganização das escolas que se tornaram 

escolas núcleos e, segundo ele, acompanhou diretamente somente o fechamento da 

Escola de Bela União. Bonetti (2016) expressa como foi esse processo: ―eu lembro que 

foram necessários muitos dias de conversa, diálogo com os pais‖. Detalha também 
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como foi a organização do transporte escolar para que os alunos pudessem frequentar 

outras escolas. 

 
Eu participei pessoalmente do processo de elaboração de editais e 

coordenar esse processo de licitação para escolher os transportadores 

através do que a lei determinava na época que era através da 

concorrência pública, a definição de linhas e inclusive do 

convencimento dos pais que alguns tinham resistência que o filho 

tinha que andar 500 metros. Algum sacrifício teria que ser feito, sair 

de casa um pouco mais cedo, o ônibus não pode entrar em todas as 

propriedades, vai ter uma linha principal e cabe aos pais então 

conduzir o seu filho na melhor segurança possível até o ponto de 

parada dos ônibus. Tudo era estudado para diminuir riscos e levar os 

alunos mais próximos da residência, desde que isso não implicasse no 

trajeto em relação ao horário de chegada da escola (BONETTI, 2016). 

 

Nas escolas rurais o professor realizava todas as atividades sozinho. Com a 

nuclearização e a concentração dos alunos nas escolas que foram escolhidas para serem 

núcleos, houve necessidade de nova organização, mais pessoas envolvidas, diversos 

professores, merendeira, zeladora, diretora, secretária, pedagoga etc. Os professores que 

atuavam nas escolas onde as atividades cessaram foram remanejados para as outras 

escolas juntamente com os alunos e puderam continuar seu trabalho.  

  Hoffelder (2016)
123

 foi diretora na Escola Municipal Criança Feliz, localizada na 

zona urbana, a qual recebeu um número expressivo de alunos das escolas fechadas, 

justamente neste período de transição que foi a nuclearização das escolas: ―foi um 

momento muito difícil, complicado porque como a gente tem o filho da gente, no 

interior eles são acostumados com a família naquele ambiente e tirar eles foi a mesma 

coisa que tirar o filho do seio materno‖. Segundo ela: 

 

Eles vieram para um lugar que era totalmente diferente, depois eles 

foram gratificados porque aqui eles tiveram turmas por série não mais 

escolas multisseriada. Quando a gente começou o trabalho era 

multisseriado tinha de 1ª a 4ª série junto, então trabalhava com uma 

série, deixava essa trabalhava com a outra, as 4 séries junto e foi 

pensando nisso que houve a nuclearização para facilitar mais o 

trabalho e fazer com que os alunos também conseguissem um 

aprendizado melhor (HOFFELDER, 2016). 

 

Hoffelder destacou como os pais acataram a mudança de escola pelos filhos: 

―teve muita reserva dos pais, não queriam que fechasse as escolinhas do interior, mas 

hoje eu acho que eles acabaram aceitando com o tempo e viram que você estava ali para 

                                                           
123

 Maria do Carmo Wigineski Hoffelder. Profissão: professora e diretora. Atualmente está aposentada.  
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ajudar, para contribuir com eles‖. Marques (2016)
124

 foi professora nas escolas 

multisseriadas e atuou também nos diversos níveis de ensino. Também trabalhou como 

diretora de escolas e na Inspetoria de Ensino. Aponta que a nuclearização favoreceu aos 

professores uma busca maior por formação: ―eles tiveram uma chance de ter uma 

formação melhor e vieram todos aqui para cidade, trouxeram as escolas com professores 

e passou a ser seriadas‖.  

Abreu (2016)
125

 foi professor no município de Enéas Marques e atualmente 

trabalha como Secretário de Educação no município de Nova Esperança do Sudoeste. 

Ele delineou o que provavelmente motivou a nuclearização das escolas: “acredito que a 

intenção era fechar as escolas, reunir as escolas porque elas estavam ficando com 

poucos alunos exatamente para ser melhor administradas e gerarem menos despesas‖. 

Na sua compreensão: ―a necessidade de nuclearizar não foi tanto por modernismo nem 

por ter uma melhor educação, um melhor trabalho, mas por exigência de controlar os 

gastos públicos (ABREU, 2016)‖. 

Na tabela abaixo é possível verificar quando ocorreu o fechamento das escolas 

no município de Enéas Marques.   

 
Quadro nº 26: Fechamento das Escolas Rurais do Município de Enéas Marques e alunos 

transferidos para outras Escolas  
ESCOLA LOCALIDADE ALUNOS 

PASSARAM A 

FREQUENTAR 

RESOLUÇÃO 

DE 

FECHAMENT

O 

Escola Rural Municipal Bertino 

Nicolau Schlickmann 

Rio Gamela Escola Municipal 

Criança Feliz 

3.373/94, de 21 

de junho de 

1994 

Escola Rural Municipal Dezenove 

de Novembro 

Rincão da 

Vargem 

Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

3.373/94, de 21 

de junho de 

1994 

Escola Rural Municipal Olavo 

Bilac II 

Linha São José  Escola Municipal 

Criança Feliz 

3.373/94, de 21 

de junho de 

1994 

Escola Rural Municipal São Judas 

Tadeu 

Linha Antônio 

Rosa 

Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

3.373/, de 21 de 

junho de 1994 

Escola Rural Municipal Santo 

Antonio II  

Linha Menegati Vista Alegre 4.922/94, 14 de 

outubro de 1994 

Escola Rural Municipal São 

Pedro  

Linha Felipe Escola Municipal 

Criança Feliz 
4.175/96, de 30 

de outubro de 

1996 
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Escola Rural Municipal Dr. Deni 

Lineu Schwartz  

Km 32 Escola Municipal 

Criança Feliz 
1.973/94, a 

partir de 1993 

Escola Rural Municipal Nossa 

Senhora Aparecida I 

Cabeceira do Rio 

Vitória 

Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.973/94, a 

partir de 1993 

Escola Rural Municipal Padre 

Agenor 

Cabeceira do Rio 

Vitória 

Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.973/94, a 

partir de 1993 

Escola Rural Municipal XV de 

Novembro 

Bela União Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.973/94, a 

partir de 1993 

Escola Rural Municipal Tancredo 

de Almeida Neves 

Rio Vitória Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.973/94, a 

partir de 1993 

Escola Rural Municipal Almeida 

Junior  

Linha Zanoni Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.212/91, de 12 

de abril de 1991 

Escola Rural Municipal 

Tiradentes  

Barra do Vitória Escola Municipal 

Criança Feliz 

1.212/91, de 12 

de abril de 1991 

Escola Rural Municipal Matias de 

Albuquerque a partir de 1997 

Divisor do Verê Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 
4.458/98, de 21 

de dezembro de 

1998 

Escola Rural Municipal Dom 

Manoel - A partir de 1998 

Alto Pinhal  Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

4.458/98, de 21 

de dezembro de 

1998 

Escola Rural Municipal Olavo 

Bilac I - A partir de 1998 

Linha São José Escola Municipal 

Criança Feliz 

4.458/98, de 21 

de dezembro de 

1998 

Escola Rural Municipal Mãe 

Aparecida - A partir de 1998 

Rio Bocó Escola Municipal 

Criança Feliz 

4.458/98, de 21 

de dezembro de 

1998 

Escola Rural Municipal Osvaldo 

Cruz - A partir de 1998 

Aparecida do 

Oeste 
Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

4.458/98, de 21 

de dezembro 

1998 

Escola Rural Municipal Santa 

Maria - A partir de 1998 

Arroio de Paula Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

4.458/98, de 21 

de dezembro de 

1998 

Escola Rural Municipal Dom 

Pedro I – Alunos passaram para 

escola Núcleo Escolar de Cristo 

Rei 

Arroio 

Empossado 

Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

2.971//98, de 25 

de agosto de 

1998 

Escola Rural Municipal Nossa 

Senhora Aparecida II- Alunos 

passaram para o Núcleo Escolar 

de Cristo Rei 

Arroio 

Empossado 

Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

2.971/98, de 25 

de agosto de 

1998 

Escola Rural Municipal Dom 

Pedro II- alunos passaram para 

Núcleo Escola localidade Rio 

Bocó 

Bom Jesus Escola Municipal 

Criança Feliz 

2.971/98, de 25 

de agosto de 

1998 

Escola Rural Municipal Dom 

Bosco - alunos passaram para 

Núcleo Escola localidade Rio 

Bocó 

Rio Areia  Escola Municipal 

Costa e Silva 

Cristo Rei 

Escola Municipal 

Criança Feliz 

2.971/98, de 25 

de agosto de 

1998 

Escola Rural Municipal Silva 

Jardim  

Alto Bela Vista Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

Lei 239/2001, 

PMEM de 23 de 

abril de 2001 
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Escola Rural Municipal Getúlio 

Vargas 

Linha Mata Fome Escola Municipal 

Criança Feliz 

3.578/92, de 23 

de outubro de 

1992 

Escola Rural Municipal 

Leopoldina Stromovinski 

Casanova  

Lajeado Bonito Escola Municipal 

Criança Feliz 

3.578/92, de 23 

de outubro de 

1992 

Escola Rural Municipal Costa e 

Silva- Escola Núcleo 

Cristo Rei Cristo rei Lei 211/99, de 

22 de setembro 

de 1999 

Escola Rural Municipal Hercilio 

Luz 

Vista Alegre Escola Municipal 

Criança Feliz 

Lei 211/99, de 

22 de setembro 

de 1999 

Escola Rural Municipal São José  Bela União Escola Municipal 

Criança Feliz 

13/02/92 

Escola Rural Municipal São 

Pedro – alunos passaram a 

frequentar a Escola Dom Manoel-

Núcleo 

Linha Felipe  Escola Treze de Maio 

- Pinhalzinho 

Lei 143/96 de 

19 de junho de 

1996 

Fonte: Documentação da Prefeitura Municipal. Dados organizados pela autora, 2016. 

 

No ano de 1992 ocorreu a separação dos territórios de Enéas Marques e Nova 

Esperança do Sudoeste. As escolas que pertenciam ao território de Enéas Marques, mas 

que ficavam na região onde se estabeleceu o novo município, passou a ser de 

responsabilidade de Nova Esperança, restando ao território de Enéas Marques em torno 

de 30 escolas. A partir de 1991 as escolas rurais foram sendo fechadas e os alunos 

encaminhados para outras escolas ou escolas-núcleo. Os alunos inicialmente foram 

transferidos para as escolas municipais de: Vista Alegre, Criança Feliz (urbana), Cristo 

Rei, Rio Bocó, Pinhalzinho e Alto Pinhal, e posteriormente restaram duas escolas: 

Pinhalzinho e a urbana. Em 1987 uma escola foi fechada, de 1991 a 1994 foram 

fechadas 19 escolas, de 1996 a 2001 mais 16 escolas, totalizando 36 fechamentos. 

Segundo Farias (2013), nas décadas de 1980, 1990 e 2000 foram fechadas 31 escolas no 

município de Enéas Marques
126

 e 18 em Nova Esperança.  

Campos (2015)
127

 é professora da rede municipal e também atuou na Secretaria 

de Educação por mais de 20 anos, coordenando a organização das escolas, responsável 

pelo acompanhamento dos professores e alunos. Ela relata como foi vivenciada a 

nuclearização das escolas: 

 

                                                           
126

 No entanto, como indicado antes da citação de Farias (2014), o total de escolas fechadas em Enéas 

Marques foi 36 escolas e não 31 como a autora indicou. 
127

 Cleri Mary Didó Campos. Profissão: professora do estadual: 6 anos, Secretaria de Educação: 20 anos. 

Atualmente é professora municipal. 
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Foi um processo bem complicado. Começou a nuclearização das 

escolas quando houve a municipalização do ensino, o estado repassou 

as escolas estaduais para o município que ficaria responsável pelas 

escolas de Pré, de educação infantil e o ensino fundamental de 

primeiros anos; o estado ficaria com a segunda fase do ensino 

fundamental que antes era de 5ª série até 8ª série e segundo grau e a 

União ficaria com o terceiro grau. Então houve uma sobrecarga para 

os municípios quando houve a municipalização da educação.  Aqui 

nos tínhamos escolas que funcionava no mesmo prédio que depois foi 

separado, a Escola Arnaldo Busato atendia, de Pré até o segundo grau 

e foi separado (CAMPOS, 2015).  

 

Pelo depoimento de Campos percebemos que o município não estava preparado 

para esta mudança, mas as situações exigiram nova organização e os encaminhamentos 

foram sendo realizados. A Escola Arnaldo Busato funcionava no mesmo prédio da 

Escola Municipal Criança Feliz, que precisou ser separada, pois a escola receberia uma 

demanda grande de alunos de 1ª a 4ª série. Segundo Campos: 

 
Todos os municípios do Paraná começaram a nuclearização das 

escolas. Foi bem traumático no começo. Os pais eram muito 

resistentes de tirar a escola porque era um ambiente cultural deles. 

Nessa época houve mais transporte escolar. As mães tinham muito 

medo que os alunos iam se perder e mesmo que a cidade era pequena, 

que eles estavam correndo risco maior vindo para a cidade. A gente 

sempre tentou explicar para eles a diferença de uma escola aonde cada 

professor ia atender a uma série separada de que um professor com 

todas as séries. [...] De uns tempos pra cá a população só reduziu no 

município, por exemplo, tem comunidades que a escola fechou com 8 

alunos, outras com 10 com 4ª série, enquanto outras escolas com 40 

alunos e a escola também foi nuclearizada. Foi bem difícil para 

administração porque de repente tu se viu com uma proposta dessas e 

teve que organizar o seu sistema totalmente diferente. Na parte 

documental teve a cessação de funcionamento das escolas que é uma 

burocracia. A nuclearização foi gradativa (CAMPOS, 2015). 

 

Pelo depoimento de Campos (2015) identificamos alguns desafios que já foram 

citados anteriormente, como a resistência dos pais ao fechamento das escolas, 

insegurança pelos filhos frequentarem as escolas na cidade, realidade nova, professores 

novos e desconhecidos. Percebemos a mudança do ensino multisseriado para seriado, a 

disponibilização de transporte escolar para levar os alunos à nova escola e como o 

processo de nuclearização gerou uma grande burocracia administrativa a ser preenchida 

pelos responsáveis pela educação:  

 
Hoje me pergunto até que ponto isso é certo, é correto? Na parte 

funcional, administrativa e econômica teve ganhos, mas culturalmente 

eu me pergunto hoje se isso contribuiu ou não? Tem vários pensadores 

que dizem que não se deve fazer a nuclearização, mas como manter 
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essas escolas com 10 ou 30 alunos? Tu imagina turmas de 10 ou 

menos onde hoje o recurso para a educação é tudo voltado para o 

número de alunos e número de professores. Para ter qualidade você 

tem que se sujeitar aos entraves de mandar o teu filho pequeninho de 6 

anos fazer 20 km dentro de um ônibus enquanto ele podia com 10 

minutos de caminhada chegar a escola. Mas eu como professora ainda 

acredito que foi melhor, do que você ficar batendo em cima de uma 

coisa que não tem conserto. As escolas muito pertinho uma tirava 

aluno da outra e para o município fazer vários núcleos num município 

pequeno como é o nosso não era viável (CAMPOS, 2015).  

 

Na citação anterior observamos dois lados da nuclearização: um as mudanças 

ocorridas na parte funcional, administrativa e econômica; o outro a retirada da escola da 

comunidade, que era considerada um espaço de construção de conhecimento e cultura. 

Ambiguidades que permanecem na história e que apresenta defensores para ambos os 

aspectos.  

Segundo Bonetti (2016) ―a diminuição de alunos por escola era uma realidade, 

havia na época uma saída um tanto expressiva de agricultores que estavam indo para 

centros urbanos para buscar renda como Joinvile e outras cidades do Brasil, mas lembro 

bem que Joinvile era um dos destinos maiores‖. 

Em um dos documentos denominado Processo de fechamento de escolas traz 

como assunto: ―Cessação Voluntária e definitiva das atividades escolares do Ensino de 

1ª a 4ª série do 1º grau- Parecer nº 1199/1999: A cessação é de forma simultânea. Os 

motivos da cessação foram: a melhoria da qualidade de ensino, a nuclearização e a 

contenção de gastos‖. E ainda em outro parecer do ano de 1987 referente ao fechamento 

das Escolas Santos Dumont – Caveira e São José – Bela União – ―Motivo da 

desativação foi a pouca clientela existente nas localidades das referidas escolas‖ 

(PARANÀ, Parecer nº 1199, 1999).  

 Diante do panorama educacional do município de Enéas Marques apresentado 

no Capítulo II, observa-se que das 53 escolas rurais que havia e foram identificadas e 

citadas no capítulo anterior, hoje há em funcionamento na rede municipal de Ensino, 

situadas na Zona urbana de Enéas Marques apenas as seguintes escolas: Centro 

Municipal de Educação Infantil Anjo da Guarda e Escola Municipal Criança feliz – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e uma na Zona Rural na comunidade de 

Pinhalzinho: Escola Municipal do Campo Treze de Maio - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Na rede estadual permanecem duas situadas na zona rural: Escola 

Estadual do Campo Pinhalzinho – Ensino Fundamental e Escola Estadual do Campo 



215 

 

Vista Alegre – Ensino Fundamental e uma na zona urbana: Colégio Estadual Castro 

Alves-Ensino Fundamental e Médio.  

 
Mapa nº 5: Escolas em funcionamento no Município de Enéas Marques em 2017 

 
Fonte: Base de documentos da Escola Municipal Criança Feliz. Mapa organizado pela autora. 

 

No município de Nova Esperança do Sudoeste estão em funcionamento na zona 

urbana uma Escola Municipal Visconde de Mauá – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e o Colégio Estadual Nova Esperança; e na zona rural Escola Rural 

Municipal Angastão Cruz – Ensino Fundamental na comunidade do Rio Gavião e a 

Escola Rural Municipal Santo Antonio – Ensino Fundamental localizada Barra Bonita. 

Segundo Farias (2013) foram fechadas 31 escolas municipais e estaduais em 

Enéas Marques nas décadas de 1980, 1990 e 2000. No município de Nova Esperança a 

autora aponta o fechamento de 18 escolas. Contudo, Schmitz (2015) assinala que foram 

fechadas em Nova Esperança 21 escolas entre os anos de 1993e 2003. Pelos dados 

coletados e analisados em Enéas Marques foram fechadas 32 escolas rurais entre a 

década de 1990 e 2000. 

Das 53 escolas citadas restam 4 ou 5 em funcionamento e algumas foram abertas 

depois de 1992, data do recorte principal desta pesquisa. Portanto, em torno de 48 
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escolas foram fechadas entre a década de 1980, 1990, 2000 e 2010 do município de 

Enéas Marques e Nova Esperança do Sudoeste. Os alunos foram remanejados para as 

escolas que estão em funcionamento, na zona rural, mas a maioria passou a frequentar 

as escolas localizadas na cidade, necessitando do uso de transporte escolar.  

O município de Enéas Marques é essencialmente agrícola, a população 

permanece em sua maioria no campo e o fechamento de tantas escolas não pode passar 

despercebido, mas deve levar a reflexão e análise dos fatores e justificativas 

apresentadas para motivar tal procedimento. Alguns foram apontados no decorrer desta 

dissertação, outros ficaram em aberto pela falta de acesso a documentos que 

propiciassem mais informações para analisar se de fato o fechamento dessas escolas 

levou a diminuição de gastos em educação ou não. Informações sobre gastos em 

transporte ou prestações de contas podem trazer elementos para dar suporte a esta 

análise, contudo não tive acesso a esses dados na prefeitura, pois segundo eles até a 

década de 1990 eram registrados em papel, poucos registros eram feitos ou se perderam.  

Trouxemos dados sobre o processo de nuclearização no município de Enéas 

Marques. Nos próximos tópicos serão apresentados alguns dados sobre as escolas em 

funcionamento. Almejava-se trazer também a história de algumas escolas rurais que 

foram fechadas, mas pela falta de registros da história destas escolas não foi possível, 

apenas trazer os dados já apresentados. 

 

3.3.3 Escola Municipal Criança Feliz – Município de Enéas Marques 

A denominação Escola Municipal Criança Feliz - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental - passou a ser utilizada a partir de 25 de outubro de 1991. Segundo o 

Projeto Político Pedagógico, ―a clientela da escola é formada por filhos de pequenos 

agricultores, funcionários do setor público e privado‖ (E. M, PPP, 2007, p. 7). Contudo, 

a maioria é proveniente da zona rural e a renda das famílias varia de um a três salários 

mínimos: 

 
O início da construção do prédio ocorreu em 1965, sendo que o 

funcionamento iniciou-se somente em 1967, denominando-se Grupo 

Escolar de Enéas Marques. O prédio possuía três salas, uma secretaria, 

uma cozinha, dois banheiros e uma casa para a merendeira. Nesse 

período funcionavam quatro turmas de 1ª a 4ª série e teve como 

primeiro inspetor auxiliar de ensino o Sr. Boaventura Michels (1967), 

foi substituído em 1970 pela Sra. Magda Prolo. No ano de 1971 deu-

se início ao 4º ano do Ginásio, incorporando-se ao sistema da escola 

(E. M, PPP, 2007, p. 9). 
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Recebeu a primeira denominação de ―Grupo Escolar de Enéas Marques‖, 

contudo, a quantidade de turmas não atendia as especificações para ser chamado de 

Grupo Escolar, conforme previa o Decreto-Lei nº 8.529 de 1946, Art. 28: ―III. Grupo 

Escolar (G.E.), quando possua cinco ou mais turmas de alunos, e número igual ou 

superior de docentes‖ (BRASIL, Decreto-Lei nº 8.529, 1946, Art.28º). Ou seja, recebeu 

esta denominação, mas não possuía a quantidade mínima de turmas para ser chamado 

como tal. Todavia, como tinha 4 turmas, ficou conhecido como Grupo Escolar. Somente 

atingiu a quantidade mínima de salas para ser considerado Grupo Escolar em 1973, 

quando possuía cinco turmas: de pré-escola, antiga cartilha até a quarta série. Segundo 

indicado no PPP: ―a direção da Escola foi assumida pela Sra. Emilia Malys Martins, o 

inspetor que direcionava os trabalhos era o Sr. Edgar Santana, os professores eram: 

Margareth B. Mazon, Renata P. Marques, Julieta Antunes, Silvia Dalla Costa e 

Martinho Marchioro‖ (E. M, PPP, 2007, p. 9). 

Aos poucos a estrutura da escola foi sendo ampliada e em 1976 construíram-se 

mais duas salas de aula, mas a escola permaneceu atendendo cinco turmas. Em 1977 

passou a funcionar seis turmas, visto que mais duas salas foram construídas. Na 

fotografia podemos visualizar como era a estrutura da escola até 1979. 

 
Fotografia nº 33: Grupo Escolar de Enéas Marques – 11/10/1979 

 
Fonte: Acervo do Colégio Estadual Castro Alves (1979). 

 

Conforme indicado no PPP: ―em 1981, a escola passou a denominar-se Escola 

Arnaldo Busato, ensino de 1º Grau. No ano seguinte passou a ser chamada Escola 

Estadual Arnaldo Busato, ensino de 1º Grau, comportando-se sete turmas de 1ª a 4ª 

série‖ (E. M, PPP, 2007, p. 9). No ano de 1983 houve a mudança na direção da escola, 
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sendo assumida pela Sra. Renata P. Marques, tendo como auxiliar a Sra. Maria do 

Carmo W. Hoffelder. Posteriormente: 

 
Por cumprirem-se as leis vigentes e o processo democrático, no ano de 

1988 a Sra. Maria do Carmo W. Hoffelder assumiu o cargo de diretora 

da Escola Estadual Arnaldo Busato que funcionava no mesmo prédio. 

No ano seguinte a escola passou por melhorias, ampliando suas 

construções com mais uma sala para professores e uma para a 

biblioteca, e no mesmo ano iniciando o funcionamento de uma turma 

com idade de cinco anos e o Jardim de Infância (E. M, PPP, 2007, p. 9 

- 10). 

 

A cada ano e, mais especificamente, a cada mudança de diretores e aumento da 

demanda de alunos, o espaço da escola ia sendo aumentado, passando a atender também 

alunos com cinco anos de idade.  Conforme indicado no PPP: ―na Educação do Paraná, 

começou a ser instalada nas escolas, a partir dos anos de mil novecentos e noventa o 

Ciclo Básico
128

. No mesmo ano o prédio da escola ganha duas novas salas de aula, além 

de ocupar o Clube Primavera, cedido pelo município, para os trabalhos da escola‖ (E. 

M, PPP, 2007, p. 10). Hoffelder (2016), que foi diretora no período de implantação do 

Ciclo Básico, descreveu como foi vivenciado esse processo: ―era muita 

responsabilidade, o Ciclo Básico foi um período que exigiu muito, era muito papel, 

muita ficha para ser preenchido, o professor tinha muito trabalho para isso‖. Segundo 

Hoffelder, com o Ciclo Básico
129

:  

 

O aluno tinha os quatro anos para fazer e que não tinha reprovação, 

ele ia passando de ano. Momento difícil porque a gente lida com 

muitas situações, com aquele aluno que tenha mais facilidade, isso não 

quer dizer que tenha mais ou menos inteligência porque a gente 

quando trabalha com alunos é um diferente do outro a capacidade de 

assimilação é sempre diferente um do outro (HOFFELDER, 2016). 

 

A partir do depoimento acima se compreende uma das características do Ciclo 

Básico: não havia reprovação dos alunos. Independente do desempenho e aprendizado, 

                                                           
128

 Sobre o Ciclo Básico Duran, Alves e Filho afirmavam: ―ocorreu em um período histórico de 

efervescência política do país, após o longo período de obscurantismo e opressão do governo militar, 

instaurado pelo golpe de 1964‖. A efetivação dessa modalidade tinha como objetivo ―democratizar o 

ensino, tornando-o acessível ao conjunto da população‖ (2005, p. 4). A implantação do Ciclo básico 

ocorreu no início dos anos 80 e ―transformou as antigas 1ª e 2ª séries do então 1º grau em 

um continuum durante o qual o aluno realizaria o processo de aprendizagem sem interrupção, eliminando-

se as reprovações no primeiro ano de escolaridade. A medida procurava combater um dos mais graves 

problemas do ensino fundamental em todo o país: inacreditáveis índices de reprovação e evasão de alunos 

já em seu primeiro ano de escola‖ (DUTRA, ALVES E FILHO, 2005, p.10). No primeiro ano de 

escolaridade não deveria haver reprovação do aluno. 
129

 A implantação do Ciclo Básico deve ter estimulado muito o processo de nuclearização, pois a reunião 

de alunos da mesma série numa sala só favorecia o cumprimento das metas de alfabetização. 
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os alunos passavam para a série seguinte. Tal normativa implicava em desafios para o 

professor, quando o aluno chegava à série seguinte sem ter aprendido os conteúdos 

necessários para avançar no conhecimento. 

Em 1º de março de 1991 iniciou-se o processo de municipalização da escola. 

Segundo PPP da Escola Municipal Criança Feliz
130

, esta possuía ―liberdade e autonomia 

de escolher o nome de acordo com os desejos das pessoas que incorporavam o conjunto 

escolar. Passou a denominar-se Escola Municipal Criança Feliz, Ensino de 1º Grau‖ (E. 

M, PPP, 2007, p. 10). Maria do Carmo W. Hoffelder, que era diretora da Escola 

Estadual, passou a ser diretora apenas de 1ª a 4ª séries, pois a Escola Arnaldo Busato
131

, 

que atendia de 5ª a 8ª série, foi incorporada ao Colégio Castro Alves e passou a 

funcionar no prédio do mesmo.  

Até este momento a escola abrigava alunos da Pré-Escola à 8ª série do 1º Grau. 

Com a municipalização do ensino, o prédio passou a ser utilizado somente pelo ensino 

pré-escolar e 1ª a 4ª série. Segundo indicado no PPP: ―visando à melhoria educacional 

já existiam muitas escolas com poucos alunos em salas multisseriadas. No que 

prejudicava o nível de aprendizagem. Com o passar do tempo houve melhor 

entendimento e conscientização dos pais em melhorar a qualidade do ensino‖ (E. M, 

PPP, 2007, p. 10). No quadro abaixo podemos visualizar quais escolas foram fechadas 

entre os anos de 1991 a 1993:  

 
Quadro nº 27: Nuclearização das Escolas – 1991 a 1993  

ANO ESCOLA LOCALIDADE PROFESSOR 

 

1991 

Escola Getúlio Vargas  

Escola R. M. São José 

Escola R. M. Leopoldina 

Stromowiski Casanova 

Linha Mata Fome  

Bela União  

Lajeado Bonito 

Marinês Morechi  

Rudibel Chicoski  

Terezinha Canton 

 

 

 

1993 

Escola R. M. Dr. Deni Lineo 

Schwartz 

Nossa Senhora Aparecida I  

Escola XV de Novembro 

Escola Padre Agenor da 

Comunidade  

São Judas  

Escola Bertino Nicolau 

Km 32 

Rio Vitória 

 Bela União 

Rio Vitória 

Linha Antônio 

Rosa 

Rio Gamela 

Lurdes Lunelli 

Olinda Pituco 

_________ 

Laurentino Schlickmann 

Rosa Mônica Coelho 

Ronsani 

Zali Berckembrock  

Julita Wessling Silveira 
Fonte: PPP da Escola Municipal Criança Feliz. Dados organizados pela autora. 

 

                                                           
130

 Até 1990/1991 era mantida pelo estado do Paraná. 
131

 Sobre a História da Escola Arnaldo Busato apenas encontrou-se a data de sua criação e fechamento. 

Foram pesquisados dados, documentos para resgatar sua história, mas nada foi encontrado. 

Provavelmente não havia registros ou foram descartados. 
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A partir dos dados do PPP (2007) visualizamos que em 1991 três escolas rurais 

foram nuclearizadas e em 1993 o número dobrou para seis. Os alunos foram 

encaminhados para escolas mais próximas e um bom número deles para a Escola 

Municipal Criança Feliz, bem como as professoras, que também foram transferidas para 

esta escola. 

Com a nuclearização das outras escolas, a Escola Criança Feliz precisou 

aumentar seu espaço, principalmente as salas de aula. Além do Salão Primavera, passou 

a utilizar o Centro Social Municipal. No ano de 1993 a escola atendia 463 alunos de 

Pré-Escola à 4ª série. A cada ano escolas foram fechadas e os alunos foram sendo 

transferidos para esta escola, que precisou ampliar sua estrutura física para comportar o 

número de alunos, bem como a organização da equipe pedagógica e contratação de mais 

funcionários.  

Ocorreram outras mudanças e ampliações
132

 na Escola Criança Feliz, mas não 

serão detalhadas porque ultrapassam o recorte estabelecido para a pesquisa e podem ser 

tema para outras pesquisas.  

  

3.3.4 Escola Municipal e Estadual do Distrito de Pinhalzinho 

A Escola Municipal do Campo
133

 Treze de Maio - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental está localizada na área rural do Distrito de Pinhalzinho, Município de 

Enéas Marques, estado do Paraná. Segundo o PPP, ―a instituição teve sua criação no dia 

13 de maio de 1955, segundo pessoas da comunidade, pioneira, esse nome foi dado à 

escola por ser dia de Nossa Senhora de Fátima‖ (E. M, PPP, 2015, p. 13). 

A comunidade do Pinhalzinho
134

, bem como Vista Alegre e as demais 

comunidades que compõem o município de Enéas Marques, foram colonizadas a partir 

da década de 1950. De acordo com o PPP da escola municipal ―na década de 50 foram 

chegando às primeiras famílias vindas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as 

famílias de Ângelo Volpato, Marino Bassegio, Euclides Solanho, Francisco Petrazeki, 

João Kuffel e Heleodoro dos S. Brum‖ (E. M, PPP, 2015, p. 15).  Conforme o PPP da 

escola estadual: 

                                                           
132

 No ano de 2016 iniciou-se a construção de novo prédio para a Escola que está localizada onde era o 

Estádio Municipal. A construção ainda está em andamento. 
133

 Esta nomenclatura passou a ser usada a partir da Orientação nº 09/2011 da SEED, que indicava que na 

nomenclatura das escolas se acrescentasse ―do Campo‖. 
134

 Na comunidade do Pinhalzinho funciona atualmente uma escola municipal e, no mesmo prédio, uma 

escola estadual. Um novo prédio está sendo construído que será destinado ao atendimento dos alunos de 

Pré ao 5º ano, e no prédio atual funcionará somente a escola estadual. 



221 

 

 
Em 1950 chegaram às proximidades da atual escola as primeiras 

famílias oriundas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que atraídas 

pela fertilidade do solo, constituíram suas primeiras famílias através 

da agricultura de subsistência, sendo o relevo da região bastante 

acidentado, o que dificulta a mecanização. As propriedades rurais 

caracterizavam-se em mini e pequenas, onde a mão-de-obra é familiar. 

Atualmente, se pratica algumas atividades voltadas para o comércio 

tais como: suinocultura, avicultura de corte e leiteira entre outros 

(PARANÁ, Projeto Político Pedagógico Escola Estadual Pinhalzinho, 

2011, p. 5).  

 

Como as propriedades eram pequenas e agrícolas, toda a família ajudava nos 

trabalhos da lavoura, mas os colonizadores entendiam que a educação era importante. 

Então, em um período os filhos ajudavam na lavoura e no outro estudavam e vice-versa. 

Conforme PPP (2015): ―no começo os pais pagavam professores particulares 

para seus filhos, na época esta comunidade pertencia ao município de Francisco 

Beltrão‖ (E. M, PPP, 2015, p. 15). Embora a comunidade estivesse sendo organizada, a 

preocupação com a educação dos filhos sempre foi prioridade para os colonizadores, 

que não mediam esforços para isso, até mesmo pagando professores particulares.  

Segundo o mesmo documento ―em 1955 foi construída uma escolinha de 

madeira que só tinha uma sala. Em 1962 foi desmanchada esta escola, os turnos 

continuaram na igreja da comunidade. A escola nova de madeira tinha duas salas e uma 

área coberta‖ (E. M, PPP, 2015, p.16). Apresentamos na sequência uma foto da Escola 

Municipal Treze de Maio do ano de 1969: 

 
Fotografia nº 34: Escola Municipal Treze de Maio - 1969 

 
Fonte: Acervo do Colégio Estadual Castro Alves (2016). 



222 

 

 

Segundo PPP da escola municipal ―em 1978 foram construídos em alvenaria 

duas salas de aula e os banheiros. Com a construção de mais salas de aula, a partir do 

ano de 1986 passa a funcionar a Escola Estadual de Pinhalzinho com turmas de 5ª a 8ª 

série, sendo gestão compartilhada‖ (E. M, PPP, 2015, p. 16). Conforme o PPP, no ano 

de 1986 passou a funcionar a Escola Estadual de Pinhalzinho com turmas de 5ª à 8ª 

série. Contudo, no PPP da escola estadual Pinhalzinho aparece a informação de que foi 

em 1984 que: ―iniciou-se o antigo ginásio (5ª a 8ª série), com a denominação de Escola 

Estadual de Pinhalzinho, pela resolução nº 8.297, do dia 03 de janeiro de 1984, 

conforme Diário Oficial do Estado foi reconhecida‖ (PARANÁ, PPP, 2011, p. 5). 

A estrutura física da escola inicialmente era de madeira e quando desmanchada 

até que a nova escola ficasse pronta, as aulas eram ministradas na igreja, situação que 

ocorreu em outras localidades também. Aos poucos novas salas foram sendo 

construídas, melhorando as estruturas da escola.  A Escola Treze de Maio foi uma das 

primeiras estruturas de alvenaria do município, como pode ser visualizada na fotografia 

abaixo: 

 
Fotografia nº 35: Escola Treze de Maio - 1979 

 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2016).  

 

Embora tenha sido construído um prédio de alvenaria, o espaço da escola ainda 

era pequeno para atender a crescente demanda de alunos e a ampliação do atendimento. 

Pela Resolução Estadual nº 8.297, de 1984, como já indicado no PPP, houve a 

implantação de novas séries que deveria passar a funcionar em 1985: 
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Art. 1º Fica Criada e autorizada a funcionar nos termos da legislação 

vigente, a ESCOLA ESTADUAL DE PINHALZINHO – ENSINO 

DE 1º GRAU, com sede no distrito de Pinhalzinho, município de 

Enéas Marques, mantida pelo Governo do Estado do Paraná. Art. 2º A 

autorização de funcionamento de que trata o artigo anterior é 

concedida pelo prazo de quatro (4 anos), a partir do ano letivo de 

1985, para ministrar de forma gradativa o ensino correspondente às 

quatro (4) últimas séries do 1º grau, obedecendo aos seguinte 

cronograma de implantação: 5ª série em 1985; 6ª. Série em 1986; 7ª. 

Série em 1987; 8ª. Série em 1988 (PARANÁ, Resolução nº 8.297, 

1984, Art. 1º e 2º). 

 

As novas séries foram implantadas gradativamente, uma série por ano até a 

implantação da 8ª série em 1988. Com isso, passou a funcionar no mesmo prédio a 

escola municipal e a estadual. Compartilhando o espaço, mas com gestões diferentes. 

 
Com isso, o número de alunos aumentou, havendo necessidade de 

construção de salas de aula e demais dependências para melhorar o 

bem estar dos alunos. A partir de então sempre que necessário ocorre 

à contratação por concurso público de profissionais que visam 

desenvolver o conhecimento em suas múltiplas dimensões (PARANÁ, 

PPP, 2011, p. 5). 

 

A publicação ―Enéas Marques em Revista‖ trouxe o depoimento de uma 

professora sobre a importância da criação e implantação das novas séries na escola do 

Pinhalzinho: ―mas se Pinhalzinho conquistou o ensino de 5ª a 8ª séries hoje um centro 

educacional que recebe escolares de outras comunidades vizinhas, sem dúvida tem uma 

melhor qualidade de ensino diz a professora Eloar‖ (E. M, Revista, 1988, p. 20).  

De acordo com o PPP: ―em 1990 iniciou-se uma nova metodologia de ensino, 

com a aprovação do Currículo Básico do Estado do Paraná‖
135

 (E. M, PPP, 2015, p. 16). 

Até então os conteúdos eram muitas vezes sugeridos pelos pais e a professora ensinava. 

Não havia uma sequência, organização curricular e metodologias, e o professor 

ensinava a partir do que sabia, adotando metodologias que aprendeu e utilizando dos 

meios disponíveis para transmitir o conhecimento.  

A maioria das famílias da comunidade do Pinhalzinho é oriunda de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, predominando as culturas italiana e alemã, mantidas nos 

costumes, na alimentação, festas comunitárias e alguns ainda falam o dialeto italiano 

nas suas casas. A religião predominante é a católica, mas há outras religiões também. 

Segundo o mesmo documento, ―a religião tem papel importante nas nossas famílias, 

                                                           
135

 Currículo Básico do Estado do Paraná é o documento que apresenta os conteúdos de cada disciplina a 

serem trabalhados série por série. 
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pois, é através dos cultos dominicais que a maioria das famílias se encontra na 

participação comunitária‖ (E. M, PPP, 2015, p. 16). 

Como a escola se encontra na zona rural do município, os alunos são filhos de 

pequenos agricultores e a renda dos pais é de um a três salários mínimos. Estes 

agricultores sobrevivem com suas famílias a partir das diversas atividades 

desenvolvidas na propriedade. Conforme o PPP (2015): ―a expectativa dos pais é que 

mesmo o aluno frequentando a escola no meio rural, buscam uma educação de 

qualidade, e consequentemente melhoria na qualidade de vida‖ (E. M, PPP, 2015, p.13).  

Conforme o mesmo documento: 

 
A escola do campo é o local em que, através de metodologias 

organizadas, o aluno, em parceria com o professor, ou com aquele que 

sabe mais, constrói o saber que foi sistematizado ao longo da história 

da humanidade. Para isso é preciso que aqueles que sabem mais, 

através da interação social, mostrem, expliquem, proponham 

indagações, incitem o raciocínio e investiguem para que os alunos 

adquiram autonomia e comecem a elaborar sozinhos os conceitos 

científicos (E. M, PPP, 2015, p.14). 

 

Busca-se valorizar os saberes recebidos em casa, socializar e também receber 

novos saberes a partir do contato com o professor, que organiza as aulas de maneira a 

instigar o aluno a buscar o conhecimento e ser protagonista de sua formação.  

A escola prima pela participação da comunidade na elaboração, realizações e 

avaliação de projetos realizados na escola (E. M, PPP, 2011, p. 6). A família é 

convidada e convocada a participar de todas as atividades comemorativas, reuniões, 

entrega de boletins, mas também para participar e sugerir melhorias para o 

funcionamento da escola.  

A escola permanece em funcionamento, tanto a municipal como a estadual. 

Entretanto apresentamos informações até o ano de 1992 que é o recorte final desta 

pesquisa. Contudo, mudanças continuam ocorrendo e gostaríamos de apontar uma para 

encerrar este item: um novo prédio para a Escola Municipal está sendo construído desde 

o ano de 2016. Assim que estiver concluída a construção, cada Escola terá seu próprio 

prédio, visto que até o momento funciona no mesmo prédio.   

 

3.3.5 Colégio de Vista Alegre – Distrito de Vista Alegre 
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A Escola Estadual de Vista Alegre - Ensino Fundamental
136

 está situada no 

Distrito de Vista Alegre, pertencente ao município de Enéas Marques. Comunidade 

caracterizada pela agricultura familiar, sendo as terras distribuídas entre mini e 

pequenos proprietários rurais. Foi colonizada a partir da década de 1950 por famílias 

vindas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo PPP da escola: ―em 1950, 

chegaram as primeiras famílias nessa comunidade, oriundas de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, foram atraídas pela fertilidade do solo e receberam o nome de safrista e 

após paioleiros. E ainda ―estas famílias criavam animais soltos e a cada colheita 

mudavam de lugar‖ (PARANÁ, PPP, 2011, p. 4).  

Conforme o documento ―as primeiras famílias que chegaram nessa comunidade 

foram: Dorigoni, Frâncio, Moselle, Zanin, Bellé, Barbieri e Sobiray‖ (PARANÁ, PPP, 

2011, p. 4). Posteriormente chegaram outras famílias e a comunidade foi sendo 

organizada, casas construídas, estradas, igreja e escola. A escola somente foi construída 

após três anos da chegada das famílias. Conforme Paraná (2011): 

 

No ano de 1953 foi construída a primeira escolinha com apenas duas 

salas de aula. Eram duas professoras, Plácida Adria, Elsa Cheche, esta 

comunidade pertencia a Francisco Beltrão e o prefeito da época era o 

Dr. Valter Peccoist
137

. Somente em 1962, construiu-se quatro novas 

salas de aula, um conjunto de madeira, recebendo o nome de Escola 

Hercílio Luz (PARANÁ, PPP, 2011, p. 4). 

 

A primeira escola foi construída com duas salas de aula, pois a demanda de 

alunos já era grande para uma comunidade que estava começando a se organizar. Com o 

passar do tempo, a demanda aumentou ainda mais e a escola passou por reformas. 

Segundo o PPP: ―em 1979, o então prefeito Atílio Chaves, construiu duas salas de aula 

                                                           
136

 De acordo com o PPP ―a Escola Estadual de Vista Alegre Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, passou 

a usar a nomenclatura Escola Estadual do Campo Vista Alegre Ensino Fundamental, a partir de 

01/04/2011‖ (PARANÁ, PPP, 2011, p. 24), Tal mudança ocorreu devido a Orientação nº 09/2011 da 

SEED, que indicava que na nomenclatura das escolas se acrescentasse ―do Campo‖. O PPP da Escola 

trouxe também a definição de ―Escola do Campo‖ que foi adotada pela escola para expressar seus 

objetivos e finalidades: ―A Escola do Campo tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades do campo, através da qualidade na educação, integrando iniciativas de 

saúde, segurança alimentar, agricultura e outras. Para cumpri-lo, será desenvolvido um programa didático 

que é usado nas escolas rurais, contando com a participação ativa dos professores, que inserem os 

conteúdos educativos do projeto na grade curricular das séries atendidas. Sendo assim, o trabalho na 

referida instituição dar-se-à de forma a reconhecer no aluno um sujeito histórico com conhecimentos 

prévios a serem valorizados pelo professor que estará instigando o aluno para transformar o conhecimento 

prévio em conhecimento científico. Pois entendemos que o mesmo deve ser desafiado para se apropriar 

efetivamente do conteúdo‖ (PARANÁ, PPP, 2011, p. 24). Visando manter esta escola em funcionamento 

no campo e também para oferecer a possibilidade da continuidade dos estudos na zona rural em 2016 foi 

aprovado o projeto de implantação do Ensino Médio na comunidade de Vista Alegre. 
137

 Em 1953 o prefeito de Francisco Beltrão era Rubens Martins e não Walter Pecoits conforme citado. 

Este somente foi eleito para prefeito em 1960. Cf. Pegoraro (2010, p. 113). 
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e dois banheiros em alvenaria, melhorando com isto a estrutura física da escola‖ 

(PARANÁ, PPP, 2011, p. 4). Alguns documentos encontrados trazem a denominação 

―Escola Hercílio Luz‖ e outros, como o documento elaborado como Plano de 

Implantação da Lei nº 5692/1971, denominada de ―Grupo Escolar Hercílio Luz‖. 

Seguindo as especificações do Decreto de 1946 sobre as características de um Grupo 

Escolar, a referente escola recebeu esta denominação também, mas não apresentava a 

estrutura necessária para ser classificada como tal. Provavelmente usavam a expressão 

―Grupo‖ para as escolas com mais de 2 salas.  

Na fotografia abaixo observamos parte da estrutura da escola construída em 

alvenaria em 1979, ou seja, duas novas salas. No ano de 1980, as escolas rurais 

municipais que estavam funcionando sem autorização oficial receberam essa 

autorização. A escola de Vista Alegre recebeu a autorização pelo Oficio Estadual nº 19, 

datado de 15/01/1980. 

 
Fotografia nº 36: Grupo Escolar Hercílio Luz 

 
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2016). 

 

De acordo com o PPP: ―em 1981, inicia-se o Ginásio na comunidade de Vista 

Alegre, com duas turmas, passando a chamar-se Escola Vista Alegre, funcionando como 

extensão da Escola Estadual Arnaldo Busato‖ (PARANÁ, PPP, 2011, p. 5). No ano de 

1983, oficialmente foi criada e autorizada a funcionar a ―Escola Estadual de Vista 

Alegre‖, através da Resolução 4.346/1983. Abaixo apresentamos o pessoal docente da 

Escola de Vista Alegre do ano de 1984: 

 
Quadro nº 28: Pessoal Docente da Escola Vista Alegre – 1984 

PROFESSOR CURSO SUPERIOR 



227 

 

Renata Pickler Marques Licenciatura em Pedagogia 

Marlene Robaskienvicz Licenciatura em Matemática 

Maria do Carmo V. Hoffelder Licenciatura em Pedagogia 

Margareth Blasius Mazon Licenciatura em Economia Doméstica e 4º 

período de Letras-Inglês 

Lauri Luiz Toassi 4º período de Letras-Inglês 

Marli Terezinha C. Possamai Licenciatura em História 

Miguel Forlin Licenciatura em Matemática 

Inez Ana Isoton Francio Licenciatura em Economia Doméstica 

Jackson Antonio dos santos Licenciatura em Educação Física 

Cleusa Maria Henn Florenço Licenciatura em Educação Física 
Fonte: Colégio Estadual Castro Alves (2016). 

 

Gradativamente a estrutura da escola foi sendo ampliada e reformada com o 

passar dos anos, bem como equipada com os materiais necessários para o bom 

atendimento e aprendizagem dos alunos, como podemos verificar na citação abaixo: 

 
Em 1986 sob Direção do professor Lauri Luiz Toassi, construiu-se 

mais duas salas de aula, uma cozinha e uma sala de merenda. Em 

1988, a escola foi dirigida pela professora Inês Isoton Frâncio. Em 

1990, a direção da escola esteve a cargo da professora Jacinta 

Moselle. Em 1992, assumiu a direção da escola a professora Dilva 

Dell Osbel Berlato (PARANÁ, PPP, 2011, p. 5). 

 

Cada diretor que passou pela escola buscou contribuir com a melhoria da 

estrutura física e pedagógica. Atualmente, a Escola Estadual de Vista Alegre oferece 

Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, atendendo uma turma de cada série no período 

vespertino, totalizando 55 alunos. 

A escola busca reconhecer no aluno um sujeito histórico com conhecimentos 

prévios a serem valorizados pelo professor. Parte dos conhecimentos do aluno e vai 

apresentando novos conceitos de forma que este associe seus conhecimentos com o 

conhecimento científico. O aprendizado do aluno na escola é pensado e organizado de 

forma que ele possa contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade, 

integrando iniciativas de saúde, segurança alimentar, agricultura e outras. 

Concluímos a exposição sobre as escolas em funcionamento. As demais escolas 

que foram citadas neste capítulo foram cessadas na década de 1990/2000 com o 

processo de nuclearização das escolas es alunos transferidos para a escola urbana. 

Disponibilizou-se transporte para levar os alunos até a nova escola. Aos poucos os 

alunos acostumaram-se com essa realidade, contudo se distanciaram de seu local de 

vida, a zona rural. As escolas localizadas na zona rural motivava a permanência dos 

alunos no seu ambiente cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo da pesquisa e da escrita deste trabalho pudemos perceber que os 

aspectos políticos, econômicos, religiosos, históricos influenciam na organização da 

educação e na forma como foram/são organizadas as políticas educacionais. Os 

interesses políticos perpassam os espaços escolares e administrativos determinando uma 

instabilidade no processo, pois professores eram/são transferidos de espaços escolares 

para outros por não apoiarem os líderes políticos. Com isso havia/há uma 

descontinuidade no processo educacional e instabilidade na carreira dos professores.  

Quando iniciaram as escolas, os Professores que trabalhavam possuíam uma 

formação mínima, a maioria possuía até a 4ª série, mas realizaram seu trabalho com 

dedicação, mesmo diante da limitação de poucos conhecimentos e metodologias para 

ensinar. Destes, vários prosseguiram a jornada dos estudos, cursando uma faculdade e 

até pós-graduação. No município, atualmente há vários professores que se dedicaram 

muito à educação e estão aposentados. Pessoas que são lembradas pela sua dedicação e 

pela quantidade de alunos que acompanharam durante as suas trajetórias e que, mesmo 

com poucos recursos e dificuldades, merecem nosso reconhecimento e gratidão pelo 

trabalho realizado.  

Ainda são recentes as pesquisas e publicações sobre a história da educação 

paranaense, escolas rurais multisseriadas, história regional e sobre a educação no 

município de Enéas Marques. Escrever sobre alguma temática nesta área se tornou um 

desafio, mas também uma possibilidade de instigar novas pesquisas. É notória a 

necessidade de preservação dos arquivos, criação de políticas de conservação, 

organização e catalogação dos arquivos da Secretaria Municipal de Educação e das 

Escolas, obedecendo às normas de arquivamento, para que os documentos não se 

deteriorem. A digitalização dos documentos e organização de um espaço de memória 

para que a história não seja esquecida e novas pesquisas possam ser desenvolvidas é 

urgente e necessária. 

Quando o pesquisador encontra os arquivos organizados e catalogados isso 

facilita o contato, o processo de pesquisa e análise. O contrário demanda mais tempo e 

energias. No meu caso exigiu maior dispêndio de tempo e energia, mas foi um período 

importante, cada documento localizado sobre a temática e o período pesquisado era 

como encontrar tesouro escondido. O incêndio na prefeitura em 1974 destruiu muitos 
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documentos, ocasionando, certamente algumas lacunas para a escrita e constituição do 

processo educacional do município.  

As fontes contribuíram para conhecer a história do município, ouvir de alguns 

pioneiros o relato dos desafios enfrentados quando aqui chegaram, que remetem a 

algumas vivências da minha infância no campo ajudando meus pais na lavoura. A 

experiência propiciou contato com realidades que eram desconhecidas sobre a 

organização da educação do município, como a condução da escola em convênio com a 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.  

A religião católica teve/tem um envolvimento grande na questão educacional, 

por meio das congregações religiosas e dos sacerdotes que desempenharam e 

desempenham trabalhos na paróquia, que procuram contribuir na educação familiar e 

também realizar atividades em conjunto com as escolas. Em alguns momentos, as 

escolas funcionaram em espaços da igreja, salão paroquial ou a catequese era ministrada 

no espaço escolar.  

A partir das leituras sobre o processo de nuclearização e contato com a realidade 

de Enéas Marques, foi possível perceber que essa mudança foi consequência de um 

período histórico, político e econômico, mas principalmente uma política 

governamental, visando reduzir os gastos com a educação. Uma medida imposta de 

cima para baixo, os envolvidos nesse processo, os professores e alunos foram 

consultados, mas induzidos a aceitar e sofreram as consequências dessa prerrogativa.  

Enéas Marques continua sendo um município com mais da metade da população 

residindo na zona rural e dedicando-se as atividades agrícolas e leiteiras, mas as escolas 

do meio rural praticamente desapareceram. As escolas foram fechadas motivadas pelo 

processo de nuclearização, mas o que ocorreu de fato foi a urbanização da educação, 

pois as escolas rurais foram quase todas cessadas e os alunos transferidos para a escola 

urbana, utilizando para isso do transporte escolar. No município de Enéas Marque e 

Nova Esperança do Sudoeste, que até 1992 faziam parte do mesmo território, foram 

cessadas 47 escolas e os alunos remanejados para outras escolas. 

As famílias dos imigrantes que chegaram a partir de 1940 eram numerosas, 

geralmente com 9 filhos ou mais. Com o passar do tempo, mudanças foram ocorrendo 

na sociedade, o número de filhos por família foi reduzindo consideravelmente. Nas 

décadas de 1960. 70 e 80 havia possibilidades de escolarização, mas dentro dos limites 

ou seja, escolas multisseriadas, unidocentes, professores com formação mínima e o fato 
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de que, por vezes os pais retiravam os filhos dos estudos, porque precisavam da ajuda 

deles nos trabalhos da roça. 

Esta pesquisa se propôs a resgatar parte da história das Instituições Escolares do 

Município de Enéas Marques, apresentando um mapeamento geral das escolas que 

existiram na zona rural e que hoje já não existem mais. Algumas lacunas permanecem 

pela falta de informações ou documentos. 

Para além do resgate da história educacional, objetivamos também construir um 

acervo documental/digital sobre a Histórica da Educação do município de Enéas 

Marques. O material scaneado será disponibilizado para a Secretaria de Educação e 

escolas em funcionamento, bem como para o arquivo da UNIOESTE, campus de 

Francisco Beltrão, podendo contribuir para novas pesquisas ou novas interpretações 

sobre o tema. Há vários questionamentos que permanecem e que podem ser temas para 

novas pesquisas, tais como: dados educacionais a partir de 1993; aprofundamento sobre 

a história das escolas existentes e das escolas rurais que foram fechadas; resgate 

fotográfico da história do município e da educação, dentre outras. 

Finalizando quero enfatizar que se não houver uma política de preservação, a 

história se perderá e ficará esquecida, pois as fontes documentais e orais são os poucos 

vestígios que temos para nos levar ao passado e compreender como o passado está 

presente em nós.  
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Anexo nº 1: Dados do Plano de Implantação da Lei 5.692/71 – 1980 – Parte I 
ESCOLA LOCALIDADE INÍCIO DE 

FUNC. 

ÁREA SALAS E 

ESPAÇOS 

PROFESSORES FORMÃÇÃO 

DOCENTE 

Escola: 

Osvaldo Cruz 

Km 45 - Cotegipe 

Distrito: Nova 
Esperança 

 

1956 122m² Sala de aula, área 

coberta e casa de 
professor 

Tercilia Giliolli 

Balsanello 

Primário  

Cursado Logos II 

Escola: 

Grupo 
Escolar Treze 

de Maio 

Pinhalzinho 1956 156 m² 2 Sala de aula, 2 

área coberta, 
sanitários 

Maria Elia Pichok  

 
Eloá dos Santos Brum 

Michelin 

Primário -Cursando 

Logos II 
 

Curso Normal – 

Cursando superior 
(Estudos Sociais) 

Grupo 

Escolar 

Hercilio Luz 

Vista Alegre 1956 120m² 2 Sala de aula, 

cozinha,  área 

coberta, 
sanitários 

Jacinta Moselle 

 

Aliete Vetorello 
 

Elza Agatti Cheche 

Primário 

 

Ginásio 
 

Primário 

 

Escola Mãe 

Aparecida 

Rio Bocó 1956 111,1m² 2 Sala de aula, 

cozinha, área 

coberta, 
sanitários 

Maria Salete Locks Normal 

Escola Dom 

Diogo de 

Souza 

Rio Gamela 1958 49,5m² Sala de aula, área 

coberta 

Diunizio Glovaski  

 

Bertino Nicolau 
Sclikmann 

Primário 

 

Primário 

Escola João 

Ramalho 

Cabeceira do Lontra 

NE 

1958 72m² 2 salas de aula Marlene Aguiar de 

Souza 

 
Nádia Regina de 

Souza 

Ginásio – Cursando 

Logos II 

 
Ginásio  

Escola 

Zacarias 
Seleme 

KM 38- NE 1958 66m² 2 Salas de aula, 

área coberta 

Romana Rech Tartas Primário- Cursando 

Logos II 

Escola XV 

de Novembro 

Bela União Distrito: 

Vista Alegre 
 

1959 66m² Sala de aula, 

cozinha, área 
livre coberta 

Dorvery Maria H, 

Chicoski 
 

Geni Maria Balotin 

Primário – Cursando 

Logos II 
 

Magistério – 2º Grau 

Escola Cristo 

Rei 

Bela Vista- Km 30  1959 84,m² 2 sala de aula, 

área coberta,  
cozinha 

Simone Olga 

Fedechem  
 

Vilma Alves de Souza 

Primário 

 
 

Primário 

Escola Dom 

Diogo de 

Souza 

Cabeceira do Rio 

Gamela NE 

1959 49, 5 m² Sala de aula, área 

coberta 

Albertina de Fátima 

Figueiró 

Primário 

Escola: 

Escola Costa 

e Silva 

Pinhalzinho 1960 54m² Sala de aula, 

cozinha  

Terezinha Margarida 

Priamo 

Ginásio – Cursando 

Logos II 

Escola Dom 
Diogo 

Alvares 

Correia 

Lageado Bonito 
Distrito: Vista 

Alegre 

 

1960 60m² Sala de aula, área 
coberta 

Marilei Dezanet Primário 

Escola São 
João Batista 

de La Salle 

Rio Vitória 1960 52m² Sala de aula, 
cozinha, área 

coberta;  

Leontina Antônio da 
Silva 

Ginásio 
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Escola 
Dezenove de 

Novembro 

Rincão da Vargem – 
Pinhalzinho 

1960 60m² Sala de aula, área 
coberta 

Zenair de Fátima dos 
Santos Ramos 

Primário 
Cursando Logos II 

Escola Dom 
Manoel 

Alto Pinhal 1960 100m² 2 salas de aula, 
área coberta, 

cozinha 

Ady Maria Borba da 
Silva 

 

Nair Denti Machado  

Primário – Cursando 
Logos II 

 

Primário – Cursando 
Logos II  

Escola 

General 

Osório 

Rio Mambuca – NE 1960 64m² Sala de aula, 

cozinha área 

coberta 

Sebastião Anjos de 

Souza 

Primário  

Escola 

Henrique 

Dias 

Km 42  1960 84m ² 2 Sala de aula, 

cozinha, área 

coberta 

Carolina Heinick 

Giraldello  

Primário – Cursando 

Logos II 

Escola São 

Judas Tadeu 

Linha Antonio Rosa  

Distrito: Vista 

Alegre 

 

1961 40,6m² Sala de aula, área 

coberta 

Lucia Stunpff da Rosa Primário 

Escola: 
Escola Dom 

Bosco 

 

Rio da Areia 
Distrito: Pinhalzinho 

 

1961 
 

49, 5m² Sala de aula, área 
coberta 

Jucelia Motta Moreira Primário 

Escola 
Domingo 

Borgens 

Roncador - Nova 
Esperança 

1961 64 m² Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Nizia Bonin  Primário  

Escola Santa 
Maria 

 

Arroio de Paula 
Distrito: Pinhalzinho 

 

1962 
 

92m² 2 Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Lurdes Furni 7ª série ginásio 

Escola 

Osvaldo Cruz 
 

Aparecida do Oeste 

Distrito: Vista 
Alegre 

 

1962 

 

114m² 2 Sala de aula, 

cozinha,  área 
coberta 

Eurides Inacio da 

Veiga 
 

Marilene Piovesani da 

Veiga 

Primário 

 
 

Primário  

Escola Silva 

Jardim 

 

Alto Bela Vista 

Distrito: Pinhalzinho 

 

1962 

 

88m² 2 Sala de aula, 

cozinha, área 

coberta 

Isaura Dias Justus 

 

 
Idalina Maria Justus 

Primário- Cursando 

Logos II 

 
Ginásio – cursando 

Logos II 

Escola Olavo 

Bilac 
 

Linha São José 

Distrito: Pinhalzinho 
 

1962 

 

66m² Sala de aula, 

cozinha, área 
coberta 

José Henrique 

Monteiro 

Primário 

Escola Pio X Rio Gavião 1962 159m² 2 Salas de aula, 

área coberta, 
cozinha, 

sanitários 

Marlene Herculano Curso Normal 

Escola José 

Bonin 
 

Linha Bonin 

 

1964 

 

48m² Sala de aula, área 

coberta 

Ana Loiraci Zanelatto Primário 

Escola 

Matias de 
Albuquerque 

 

Divisor  

Distrito: Pinhalzinho 
 

1964 

 

52m² Sala de aula, 

cozinha e área 
coberta 

Cleusa Bach da Rosa Primário 

Escola José 

Bonifácio 

Rio Alegre - NE 1964 48m² Sala de aula, área 

coberta 

Luz Gorete Miranda Comércio 
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Escola 
Getulio 

Vargas 

 

Linha Mata Fome 
 

1965 
 

50,5m² Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Marini Balotin Baggio Magistério – 2º Grau 

Escola Santa 
Bárbara 

Santa Barbara NE 1965 46,75m² Sala de aula, área 
coberta 

Alberto de Araújo Primário 

Escola Tomé 
de Souza 

Rio Caveiras NE 1965 45,65m² Sala de aula, área 
coberta 

Marli Herculano Curso Normal  

Escola Olavo 
Bilac 

 

Divisor de Santa 
Lucia 

Distrito: Pinhalzinho 

 

1966 
 

66 m² Sala de aula, 
cozinha e área 

coberta 

Setembrino Pichok 
Batalha 

 

Lurdes Rosatto 
Batalha 

Primário  
Cursando LOGOS II 

Escola Diogo 

Mendonça 
 

Cabeceira da Barra 

Bonita 
Distrito: Nova 

Esperança 

 

1966 

 

46,75m² Sala de aula, área 

coberta 

Tarcisio Rogerio 

Matos  

Primário  

Escola João 
Pessoa 

Km 34- Serra do 
Almirante NE 

1966 55, 75m² Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Lurdes Maria dos 
Santos Lunelli 

Primário- Cursando 
Logos II 

Escola São 
João de Deus 

Rio Caveiras NE 1966 66m² Sala de aula, 
cozinha, área 

coberta 

Paulo Alvino da Silva Primário  

Escola Nossa 
Senhora 

Aparecida 

 

Cabeceira do Rio 
Vitória 

 

1967 
 

51,80 m² Sala de aula, 
cozinha e área 

coberta 

Maria de Lurdes 
Aguiar  

Curso Normal 

Escola Santo 
Antonio  

 

Vista Alegre 
 

1968 
 

38,75m² Sala de aula, área 
coberta 

Cleusa Bach da Rosa Primário 

Escola 
Tiradentes 

 

Rio Vitoria 
 

1968 
 

47m² Sala de aula, área 
coberta 

Luzia Macieski 
Schmitz 

 

Maria Celina Schmitz 

Primário – Cursando 
Logos II 

 

Contabilidade – 
Cursando Logos II 

Escola 

Almeida 
Junior 

 

Linha Zanoni 

 

1968 

 

54, 5m² Sala de aula, 

cozinha área 
coberta 

Luzia Macieski 

Schmitz 

Primário – Cursando 

Logos II 

Escola Dr. 

Deni Lineu 
Schwartz 

 

Km 32 - Picadão 

Distrito: Nova 
Esperança 

 

1968 

 

50,5m² Sala de aula, 

cozinha área 
coberta 

João de Lima Primário 

Escola Padre 

Agenor 

 

Rio Vitória 

 

1968 

 

49m² Sala de aula, 

cozinha área 

coberta 

Laurentino 

Schlikmann 

Primário Cursando 

Logos II 

Escola Dom 

Pedro II 
 

Bom Jesus 

Distrito: Pinhalzinho 
 

1968 46,75 

m ² 

Sala de aula, área 

coberta 

Olga de Aguiar 

Berckembrok  

Primário Incompleto  

Escola Dom 

Pedro I 
 

Arroio Empossado 

Distrito: Pinhalzinho 
 

1968 

 

66 m² Sala de aula, 

cozinha área 
coberta 

Juvelina Loreni dos 

Santos Brum  

Primário Incompleto 
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Escola 
Castelo 

Branco 

Rio Quebra Dente 1968 55,75m² Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Zenita Kuhnen Pereira Primário 

Escola Nossa 
Senhora de 

Fátima 

Rio Gavião 1968 46,75m² Sala de aula, área 
coberta 

Maria Margarete 
Vieira 

Curso Ginasial 

Escola Jorge 
Lacerda 

Km 45 –NE 1969  40m² Sala de aula, área 
coberta, 

Residência do 

Professor 

Antonio Ivo Nunes de 
Abreu 

Primário – Cursando 
Logos II 

Escola Santa 
Isabel 

Barra Bonita 1972 49m² Sala de aula, 
cozinha, área 

coberta 

Tereza Pelentir 
Machado  

Primário 

Escola 
Santos 

Dumont 

 

Rio Caveiras 
Distrito: Nova 

Esperança 

 

1974 
 

35m² Sala de aula, área 
coberta 

Arlindo Alves da 
Costa 

Primário 

Escola São 
José 

 

Bela União 
 

1975 
 

40, 6m² Sala de aula, 
cozinha área 

coberta 

Geni Maria Balotin  Formação para o 
Magistério – 2º Grau 

Fonte: Documentação da Secretaria de Educação de Enéas Marques. Dados organizados pela autora. 
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Anexo nº 02: Dados do Plano de Implantação da Lei 5.692/71 – 1980 – Parte II 

ESCOLA LOCALIDADE TURNOS EQUIPAMENTOS 

 

ESCOLARIDADE 

DOS PAIS 

RENDA 

MENSAL 

FAMILIAR 

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO 

DOS PAIS 

Escola: 

Osvaldo 

Cruz 

Km 45 - 

Cotegipe 

Distrito: Nova 

Esperança 

 

M 1ª a 4ª- 

30 

Poço, mesa, 14 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola: 

Grupo 

Escolar 

Treze de 

Maio 

 

Pinhalzinho M 2ª a 4 – 

54 

V 1ª- 40 

Água encanada, 2 

mesas, 70 carteiras, 

2 cadeiras, armário, 

2 quadro de giz, 

fogão a gás, 2 

panelas, balde, 

bacia, bandeira do 

Estado, bandeira do 

município 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono, 

comerciante  

Grupo 

Escolar 

Hercilio Luz 

Vista Alegre M 2ª a 4ª- 

44 

V 1ª- 17 

Água encanada, 

bolas, 2 mesas, 45 

carteiras, 2 cadeiras, 

quadro de giz, 3 

panelas, balde, 3 

bacias, fogão a gás 

------------------- Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola Mãe 

Aparecida 

Rio Bocó M 3ª e 4ª-

28 

V 1ª e 2ª 

– 32 

Água encanada, 

mesa, 23 carteiras, 2 

cadeiras, 2 quadro 

de giz, bolas, fogão 

a gás, panela, balde, 

2 bacias 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola: 

Escola Dom 

Diogo de 

Souza 

Rio Gamela M 1ª a 4ª 

– 14 

V 1ª a 4ª 

– 33 

Mesa, 17 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, colono 

Escola XV 

de 

Novembro 

Bela União 

Distrito: Vista 

Alegre 

 

M 3ª a 4ª 

– 41 

V 1ª a 2ª 

– 35 

Poço, mesa, 25 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz, fogão 

a gás, panela, balde, 

bacia 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola: 

Escola Costa 

e Silva 

Pinhalzinho M 1ª e 4ª 

– 31 

V 2ª e 3ª 

– 26 

Poço, bolas, mesa, 

15 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono 

Escola Dom 

Diogo 

Alvares 

Correia 

Lageado Bonito 

Distrito: Vista 

Alegre 

 

M 1ª a 4ª-

21 

Poço, mesa, 9 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

colono 

Escola São 

João Batista 

de La Salle 

Rio Vitória M 3ª e 4ª 

- 21 

V 1ª e 2ª-

24 

Mesa, 15 carteiras, 

cadeira, armário e 

quadro de giz, 

bolas, poço. 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono 

Escola 

Dezenove de 

Novembro 

Rincão da 

Vargem – 

Pinhalzinho 

M 1ª a 4ª 

– 24 

Poço, mesa, 15 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono 

Escola São 

Judas Tadeu 

Linha Antonio 

Rosa  

Distrito: Vista 

Alegre 

 

M 2ª e 3ª 

– 16 

V 1ª e 4ª -

23 

Poço, mesa, 20 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário  De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, colono 

Escola: 

Escola Dom 

Bosco 

 

Rio da Areia 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M – 1ª a 

4ª – 28 

Poço, 1 mesa, 11 

carteiras, cadeira e 

quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000, 00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador e colono 
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Escola Santa 

Maria 

 

Arroio de Paula 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M 2ª a 4ª 

– 16 

V 1ª- 19  

2 mesas, 12 

carteiras, 2 cadeiras, 

2 quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Osvaldo 

Cruz 

 

Aparecida do 

Oeste 

Distrito: Vista 

Alegre 

 

M 2ª 4ª – 

45 

V 1- 25 

Poço, 2 mesas, 30 

carteiras, 2 cadeiras, 

2 quadro de giz, 

fogão a lenha, 

panela, 2 baldes, 

bacia 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, Arrendatário, 

lavrador, colono 

Escola Silva 

Jardim 

 

Alto Bela Vista 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M 2ª a 4ª 

– 42 

V 1ª – 22 

Poço, 2 mesas, 30 

carteiras, 2 cadeiras, 

2 quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola José 

Bonin 

 

Linha Bonin 

 

M 1ª a 4ª 

– 17 

Mesa, 15 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Matias de 

Albuquerque 

 

Divisor  

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

     

Escola 

Getulio 

Vargas 

 

Linha Mata 

Fome 

 

M – 1ª a 

4ª – 28 

Poço, Mesa, 15 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário  Mais de 

5.000,00 

Fazendeiro, Arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Olavo Bilac 

 

Divisor de Santa 

Lucia 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M 2ª e 3ª 

-20 

V 1ª e 4ª- 

24 

Poço, bolas, mesa, 

20 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Diogo 

Mendonça 

 

Cabeceira da 

Barra Bonita 

Distrito: Nova 

Esperança 

 

M 2 a 4-

30 

V 1ª -25 

Poço, mesa, 12 

carteiras, 2 cadeiras, 

quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

colono 

Escola 

Olavo Bilac 

 

Linha São José 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M 1ª a 4ª 

– 32 

Mesa, 20 carteiras, 

2 cadeiras, quadro 

de giz  

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono  

Escola Santo 

Antonio  

 

Vista Alegre 

 

M 1ª a 4ª 

– 19  

Mesa, 14 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono  

Escola 

Nossa 

Senhora 

Aparecida 

 

Cabeceira do 

Rio Vitória 

 

M 2ª a 4ª 

– 19 

V 1ª-26 

poço, mesa, 14 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Nenhum 

 

De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono 

Escola 

Tiradentes 

 

Rio Vitoria 

 

M 3ª e 4ª 

– 18 

V 1ª e 2ª- 

16 

Poço, mesa, 13 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, colono 

Escola 

Almeida 

Junior 

 

Linha Zanoni 

 

M 1ª 4ª – 

23 

Poço, mesa, 15 

carteiras, 2 cadeiras, 

quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono 

Escola Dr. 

Deni Lineu 

Schwartz 

 

Km 32 - Picadão 

Distrito: Nova 

Esperança 

 

M 2ª a 4ª 

-26 

V 1ª – 19 

Mesa, 14 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola Padre 

Agenor 

 

Rio Vitória 

 

M 1ª,2ª e 

4ª -18 

Água encanada, 

mesa, 20 carteiras, 1 

cadeira, quadro de 

giz, bolas, fogão a 

lenha, panela, bacia 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono  

Escola São 

José 

Bela União 

 

V- 1ª a 2ª- 

16 

Mesa, 13 carteiras, 

cadeira, quadro de 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

Arrendatário, lavrador, 

colono 
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 giz, 1 fogão a gás, 1 

panela, 2 baldes, 1 

bacia 

5.000,00 

Escola 

Santos 

Dumont 

 

Rio Caveiras 

Distrito: Nova 

Esperança 

 

M 1ª a 4ª 

– 18  

Poço, mesa, 10 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola Dom 

Pedro II 

 

Bom Jesus 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M – 1ª e 

2ª – 25 

Poço, mesa, 16 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Arrendatário, lavrador, 

agregado, colono  

Escola Dom 

Pedro I 

 

Arroio 

Empossado 

Distrito: 

Pinhalzinho 

 

M 1ª a 4ª 

– 24 

Mesa, 18 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Nenhum De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono  

Escola 

Castelo 

Branco  

Rio Quebra 

Dente 

M 1ª a 4ª 

– 34 

Poço, mesa, 17 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

colono 

Escola 

Cristo rei 

Bela Vista-Km 

30 

M 2ª 4ª- 

19 

V 1ª– 22 

Água encanada, 

poço, mesa, 27 

carteiras,  

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro arrendatário, 

lavrador, agregado, capataz, 

colono 

Escola Dom 

Diogo de 

Souza 

Cabeceira do 

Rio Gamela NE 

M 1ª a 4ª 

– 26  

Mesa, 14 carteiras, 

cadeira, quadro de 

giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro arrendatário, 

lavrador, capataz, colono 

Escola Dom 

Manoel 

Alto Pinhal M 1ªe 2ª – 

48 

V 1ª, 3ª e 

4ª – 58 

2 mesas, 44 

carteiras, 2 cadeiras, 

2 quadro de giz 

Primário De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Domingo 

Borgens 

Roncador - 

Nova Esperança 

M 1ª a 4ª 

– 29  

Mesa, 34 carteiras, 

cadeira, armário, 

quadro de giz 

Primário Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, colono 

Escola 

General 

Osório 

Rio Mambuca – 

NE 

M 1ª a 4ª 

– 39  

Poço, mesa, 15 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz 

Primário  Mais de 

CR$ 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Escola 

Henrique 

Dias 

Km 42  M 2ª a 4ª 

– 23 

V 1ª – 22 

2 mesas, 25 

carteiras, cadeira, 

quadro de giz, fogão 

a gás, panela, balde, 

bacia 

Nenhum  De CR$ 

2.000,00 a 

5.000,00 

Fazendeiro, arrendatário, 

lavrador, agregado, colono 

Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Dados organizados pela autora. 
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Anexo nº 3: Naturalidade dos Professores 

PERÍODO ESCOLA\LOCAL PROFESSOR NATURALIDADE 

03/03/75 Escola Tiradentes – Rio Vitória Luzia M. Schmitz Grão Pará –SC 

03/03/75 Escola Getulio Vargas – Rio Mata Fome Terezinha M. Balotim  Veranópolis-RS 

03/03/75 Escola Olavo Bilac – Divisor – Santa 

Lucia 

Setembrino P. Batalha Passo Fundo – RS 

03/03/75 Escola 19 de Novembro e Matias de 

Albuquerque – Pinhalzinho 

Zenair de Fatima dos 

Santos Ramos 

Soledade – RS 

03/03/75 Escola Osvaldo Cruz – Km 45 Tercilia Gilioli Balsanello São Valentin – RS 

01/03/75 Escola D. Pedro II – Bom Jesus Olga de Aguiar 

Berkembrocki 

Pinheirinho – SC 

01/09/75 Escola Santo Antonio – Vista Alegre Cleusa Back da Rosa Salgado Filho – PR 

03/03/75 Escola 13 de Maio – Pinhalzinho Maria Elia Pickot Passo Fundo – RS 

03/03/75 Escola Olavo Bilac – Linha São José José Henrique Monteiro Lagoa Vermelha – RS 

03/03/75 Escola Osvaldo Cruz – Aparecida do 

Oeste 

Marilene Piovezani da 

Veiga 

Passo Fundo – RS 

03/03/75 Escola Dom Manoel – Alto Pinhal Ady Maria Borba da Silva Santa Catarina  

03/03/75 Escola Dom Manoel – Alto Pinhal Nair Denti Machado Francisco Beltrão-PR 

03/03/75 Escola Costa e Silva – Linha Astir –

Cristo Rei 

Terezinha Margarida 

Priamo  

Farroupilha – RS 

03/03/75 Escola Silva Jardim – Alto Bela Vista Izaura Dias Justus Guaraúma – PR 

01/09/75 Escola Silva Jardim – Alto Bela Vista Idalina Maria Lopes 

Justus 

Guaraúma – PR 

01/04/76 Escola Santos Dumont – Rio Caveiras Arlindo Alves da Costa Passo Fundo – RS 

01/03/77 Escola São Judas Tadeu- Linha Santa 

Rosa 

Lucia Stumpf da Rosa Enéas Marques-PR 

01/03/77 Escola XV de Novembro – Bela União Dorveri Maria H. 

Chicoski 

Lagoa Vermelha - RS 

01/03/77 Escola XV de Novembro – Bela União Geni Balotim Veranópolis - RS 

01/03/77 Escola Diogo de Souza – Rio Gamela Dionisio Glovaski Porto União- SC 

01/03/77 Escola Tiradentes – Rio Vitória Maria Celina Scmitz  Francisco Beltrão-PR 

01/03/77 Escola Jose Bonin – Linha Bonin Ana Loiraci Zanelatto Francisco Beltrão- PR 

01/03/77 Escola Padre Agenor – Rio Vitorio  Laurentino Schlickmann Orleans – SC 

01/09/77 Escola Nossa Senhora Aparecida- Maria de Lurdes Aguiar Ituporanga -SC 
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Cabeceira do Rio Vitória 

01/06/77 Escola Treze de Maio – Pinhalzinho Eloa dos Santos Brum 

Michelin 

Soledade - RS 

07/08/78 Escola Dom Pedro I – Arroio 

Empossado 

Juvelina Loreni dos 

Santos Brum 

Francisco Beltrão-PR 

01/08/78 Escola São João Batista de La Salle – 

Rio Vitória 

Leontina A. da Silva Francisco Beltrão-PR 

27/02/78 Escola Dr. Deni Lineu Schwartz – Km 2 João de Lima Francisco Beltrão-PR 

01/05/78 Escola D. Bosco – Rio da Areia Jucélia Motta Moreira  Armazém - SC 

01/08/78 Escola Hercílio Luz – Vista Alegre Aliete Vettorello Francisco Beltrão-PR 

01/08/78 Escola Hercílio Luz - Vista Alegre Jacinta Moselle  Francisco Beltrão-PR 

01/03/79 Escola Getúlio Vargas – Linha Mata 

Fome 

Marini Balotim Baggio  Veranópolis- RS 

01/03/79 Escola Osvaldo Cruz – Aparecida do 

Oeste 

Eurides Inacio da Veiga Chapecó - SC 

15/05/79 Escola Costa e Silva – Cristo Rei Maria Eugenia Pereira da 

Silva 

Francisco Beltrão- PR 

01/03/80 Escola D. Diogo de Souza – Rio Gamela Cleusa Aparecida Faust Enéas Marques- PR 

02/05/80 Escola Dr. Deni Lineu Schwartz – Km 

32 

Margarida Zanotti de 

Lima  

Videira – SC 

03/03/80 Escola Diogo Alvares Correia – Lageado 

Bonito  

Iracy Terezinha Canton Concórdia - SC 

22/04/80 Escola Santo Antonio – Vista Alegre Dilva Biazebetti  Guatambú - SC 

01/03/80 Escola Santa Maria – Arroio de Paula Lourdes Furni Pato Branco -PR 

Fonte: Documentos da Secretaria de Educação. Dados organizados pela autora.  
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Anexo 4: Sumário Manual do alfabetizador MOBRAL 
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Fonte: Secretaria de Educação do Município de Enéas Marques.  
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Anexo nº 5: Certificado Programa de Educação Comunitária para o Trabalho  

 

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Educação.  
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Anexo nº 6: Relação das Escolas - que tiveram seus Planos de Implantação da Lei 

nº 5.692/71 aprovados em 1980 

Nº DENOMINAÇÃO DA ESCOLA Nº OFÍCIO DO 

CEE 

DATA 

01 Escola Almeida Junior 01/80 04/01/1980 

02 Escola Castelo Branco 02/80 04/01/1980 

03 Escola Costa e Silva 03/80 03/01/1980 

04 Escola Cristo Rei 04/80 14/01/1980 

05 Escola Dezenove de Novembro 05/80 14/01/1980 

06 Escola Diogo Álvares Correia 06/80 14/01/1980 

07 Escola Dom Diogo Mendonça  07/80 14/01/1980 

08 Escola Domingos Borges  08/80 14/01/1980 

09 Escola Rural Municipal Bosco 09/80 14/01/1980 

10 Escola Dom Diogo de Souza 10/80 14/01/1980 

11 Escola Dom Diogo de Souza 11/80 14/01/1980 

12 Escola Dom Manoel 12/80 15/01/1980 

13 Escola Dom Pedro I 13/80 15/01/1980 

14 Escola Dom Pedro II 14/80 15/01/1980 

15 Escola Dr. Deni Lineu Schwartz 15/80 15/01/1980 

16 Escola General Osório 16/80 15/01/1980 

17 Escola Getúlio Vargas 17/80 15/01/1980 

18 Escola Henrique Soares 18/80 15/01/1980 

19 Grupo Escolar Hercílio Luz 19/80 15/01/1980 

20 Escola João Pessoa  20/80 15/01/1980 

21 Escola João Ramalho 20/80 15/01/1980 

22 Escola Jorge Lacerda 22/80 15/01/1980 

23 Escola José Bonifácio 23/80 15/01/1980 

24 Escola José Bonin 24/80 16/01/1980 

25 Escola José Bonifácio 25/80 16/01/1980 

26 Escola Mãe Aparecida 26/80 16/01/1980 

27 Escola Matias de Albuquerque 27/80 18/011/980 

28 Escola Nossa Senhora Aparecida 28/80 16/01/1980 

29 Escola Nossa Senhora de Fátima 29/80 16/01/1980 

30 Escola Olavo Bilac  30/80 16/01/1980 

31 Escola Olavo Bilac  31/80 16/01/1980 

32 Escola Osvaldo Cruz 32/80 16/01/1980 

33 Escola Osvaldo Cruz  33/80 16/01/1980 

34 Escola Padre Agenor 34/80 16/01/1980 

35 Escola Rural Municipal Pio X 35/80 16/01/1980 

36 Escola Santa Bárbara  36/80 16/01/1980 

37 Escola Santa Izabel 37/80 16/01/1980 

38 Escola Santa Maria 38/80 16/01/1980 

39 Escola Quinze de Novembro 39/80 17/01/1980 

40 Escola Rural Municipal Santo Antonio  40/80 17/01/1980 

41 Escola Santo Antonio  41/80 17/011/980 

42 Escola São José 42/80 17/01/1980 

43 Escola Santos Dumont 43/80 17/01/1980 

44 Escola São João Batista de La Salle 44/80 17/01/1980 

45 Escola São João de Deus 45/80 17/01/1980 

46 Escola São Judas Tadeu 46/80 18/01/1980 

47 Escola Silva Jardim 47/80 18/01/1980 

48 Escola Tiradentes 48/80 18/01/1980 

49 Escola Tomé de Souza 49/80 18/01/1980 

50 Escola Treze de Maio 50/80 18/01/1980 

51 Escola Visconde de Mauá 51/80 18/01/1980 

52 Escola Zacarias Seleme 52/80 18/01/1980 

    

 ESCOLAS ESTADUAIS   

53 Escola Paulo Pimentel 53/80 16/01/1980 

Fonte: Prefeitura Municipal de Enéas Marques (2015). 
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Anexo nº 7: Número de Alunos de 1ª a 4ª série: 1975 a 1992 

ESCOLA 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1992 

Escola R. M. Treze de Maio 88 106 113 118 84 84 79 

Escola R.M. Tiradentes 37 45 42 30 27 22 - 

Escola R.M. Tancredo Almeida 

Neves\São João Batista de La Salle 

41 51 48 37 37 39 41 

Escola R.M. Silva e Jardim 99 80 71 58 40 42 42 

Escola R.M. São Pedro  66 88 78 70 69 73 65 

Escola R.M. São Judas Tadeu 30 26 29 33 14 19 33 

Escola R.M. São José 34 23 18 20 - - - 

Escola R.M. Santo Antonio II 21 19 39 43 22 27 27 

Escola R.M. Santa Maria 48 35 57 61 60 43 40 

Escola R.M. Padre Agenor 19 20 11 22 20 12 - 

Escola R.M. Osvaldo Cruz 98 77 71 86 53 50 40 

Escola R.M. Osvaldo Cruz –NE 23 18 - - - - - 

Escola R.M. Olavo Bilac I 43 23 38 34 46 35 26 

Escola R.M. Olavo Bilac II 56 43 54 49 40 18 21 

Escola R.M. Nossa Senhora Aparecida 

I 

43 50 52 45 45 36 36 

Escola R.M. Nossa Senhora Aparecida 

II 

- - - - - 24 28 

Escola R.M. Matias de Albuquerque 25 25 19 18 36 32 31 

Escola R.M. Leopoldina Casanova 23 23 20 15 22 33 - 

Escola R.M. José Bonin 32 17 - - - - - 

Escola R.M. Hercilio Luz 71 57 19 55 31 29 38 

Escola R.M. Getulio Vargas 19 32 36 19 20 - - 

Escola R.M. Dr. Deni Lineu Schwartz 62 43 52 28 29 46 46 

Escola R.M. Dom Pedro II  31 32 33 54 47 24 42 

Escola R.M. Dom Pedro I 44 25 28 31 20 30 22 

Escola R.M. Escola Dom Manoel 67 78 115 108 89 71 64 

Escola R.M. Dom Bosco 29 27 46 20 14 21 16 

Escola R.M. Dezenove de Novembro 35 17 21 11 22 15 12 

Escola R.M. Escola R.M. XV de 

Novembro 

- - 78 70 69 50 46 

Escola R.M. Bertino Nicolau\Dom 

Diogo de Souza  

43 43 44 22 29 34 34 

Escola R.M. Almeida Junior 22 24 21 18 13 17 17 

Escola R.M. Costa e Silva 17 59 91 91 49 32 36 

Escola R.M. José Bonifácio – Rio 

Alegre 

48 35 13 12 12 9 - 

Escola R.M. José Bonifácio II  - - 22 7 26 17 - 

Escola R.M. Castelo Branco 32 26 28 29 15 15 19 

Escola R.M. Cristo Rei 39 42 32 41 45 33 34 

Escola R.M. Dom Diogo de Souza 33 28 20 17 16 21 13 

Escola R.M. Dom Diogo Mendonça 39 50 50 57 43 38 30 

Escola R.M. Diogo Alvares Correia - - 20 15 22 - - 

Escola R.M. Domingo Borges 20 28 26 13 - 15 17 

Escola R.M. Dr. Wilson Jose Silva 

Nunes 

17 47 23 18 16 - - 

Escola R.M. General Osório 26 32 38 15 27 26 24 

Escola R.M. Henrique Soares  59 51 66 64 28 23 15 

Escola R.M. João Pessoa 30 23 25 21 13 36 35 
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Escola R.M. João Ramalho 71 74 80 57 44 47 - 

Escola R.M. Jorge Lacerda  46 56 64 70 61 44 34 

Escola R.M. Nossa Senhora de Fátima 19 18 38 35 19 12 22 

Escola R.M. Mãe Aparecida - - 53 40 10 53 40 

Escola R.M. Paulo Pimentel 69 57 57 55 40 30 21 

Escola R.M. Pio X  25 78 42 29 23 20 10 

Escola R.M. Santa Barbara 48 39 63 49 44 26 13 

Escola R.M. Santo Antonio 74 110 85 86 69 63 60 

Escola R.M. Santos Dumont 20 15 26 18 - - - 

Escola R.M. São Carlos 25 51 48 53 44 35 28 

Escola R.M. São João de Deus 40 51 87 76 50 54 54 

Escola R.M. Tomé de Souza 46 44 66 58 45 21 29 

Escola R.M. Zacarias Seleme 32 55 60 69 49 33 33 

Escola R. M. São Luiz - - - 56 - - - 

Escola R. M. São Rafael  - - - - 33 17 11 

Totais 2.124 2.216 2.476 2.326 1.841 1.646 1.424 

Fonte: Documentação da Secretaria de Educação e das escolas. Dados organizados pela autora.  
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Anexo nº 8: Ata de Constituição do Setor Local de Enéas Marques da CNEC 

 
Fonte: Arquivos do Colégio Estadual Castro Alves. 
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Fonte: Arquivos do Colégio Estadual Castro Alves.  
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ANEXO 9: Formação  do pessoal Docente do Curso de Contabilidade 
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Fonte: Colégio Estadual Castro Alves. 

 

 

 




