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Eixo temático: Formação de Professores Memórias e Narrativas 

 

Resumo: Trata-se do estudo de entrevistas realizadas com dois professores, 
imigrantes italianos, que iniciaram a atuação docente em 1915-1948. As mesmas 
foram realizadas no final da década de 1980 e fazem parte do acervo de memória 
oral do ECIRS/UCS3, hoje essas entrevistas já estão transcritas. Objetiva-se 
conhecer um pouco mais a história da educação e da imigração italiana que veio 
para a região Nordeste do Rio Grande do Sul, pesquisar sobre a formação que os 
professores tinham e/ou o motivo que levavam a serem escolhidos para a docência. 
A pesquisa permite concluir que os professores não tinham formação específica 
para o exercício da docência, eram escolhidos pelo reconhecimento de seu 
esforço/rendimento enquanto alunos e/ou interferência da comunidade. 
 
Palavras-chave: Docência; Imigrantes italianos; Nordeste do Rio Grande do Sul. 
 
Resumen: Es el estudio de entrevistas con dos profesores, inmigrantes italianos, 
que comenzaron a enseñar el rendimiento en 1915 y 1948. Las mismas se 
realizaron a finales de 1980 y forma parte de la memoria orales del ECIRS/ UCS, 
hoy en día estas entrevistas ya están transcritas. Objetivo es aprender un poco más 
la historia de la educación y de los inmigrantes que llegaron a la región del Nordeste 
de Rio Grande do Sul, investigar la formación que los profesores tenían y / o el 
motivo que llevó a ser elegido para el enseñanza. La investigación muestra que los 
profesores no tenían una formación específica para la profesión docente, fueron 
elegidos para el reconocimiento de su esfuerzo/rendimiento mientras como 
estudiantes y / o la interferencia de la comunidad. 
 
Palabras-clave: Enseñanza; Inmigrantes italianos; Nordeste de Rio Grande do Sul. 
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*Trabalho orientado pelo professor Dr. Lúcio Kreutz4. 
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Introdução 
 

O presente artigo visa abordar a formação de professores que iniciaram a 

docência nas décadas de 1915 e de 1948, no contexto da italianidade a partir de 

memórias e narrativas que constituem as entrevistas realizadas com dois 

professores, sendo eles: Isolina Rossi (Caxias do Sul) e Ângelo Araldi (Flores da 

Cunha), vale aqui salientar que as entrevista foram realizadas na década de 1980, 

mais precisamente em 1985 com a primeira entrevistada e em 1989 com o segundo, 

e que estas entrevistas fazem parte do acervo de memória oral do ECIRS/UCS e já 

estão transcritas.  

O método empregado, para a escrita desse, consistiu em pesquisar sobre o 

que se tem escrito até o momento (na revisão de literatura), análise das entrevistas 

dos dois professores e embasamento teórico das escritas. Ainda, recorri à história 

cultural como métodos para a pesquisa e escrita. De acordo com Fischer (2005, 

p.260), “[...] ao propor ‘ouvir’5 histórias de pessoas-fonte, estaria creditando a elas, 

enquanto indivíduos, uma valiosa contribuição para o entendimento da realidade 

investigada, [...]”. 

No decorrer do artigo aparecem (se não explícitos, mas implícitos) os 

conceitos de história cultural, memórias e etnicidade, pois os mesmos auxiliam na 

conceituação teórica da temática proposta. Para a revisão de literatura, recorri às 

pesquisas de Thoen, Luchese, Kreutz e Grazziotin que também realizaram 

pesquisas nessa região e/ou período. 

Com esses levantamentos, busquei saber: Que formação tinham esses 

professores para o exercício da docência? Em torno desse problema surgiram ainda 

outras questões que nortearam a pesquisa, como: Caso não tinham formação 

específica para o exercício da docência, como se tornaram professores? Como e por 

quem eram escolhidos? Ao responder tais questões, objetivei conhecer um pouco 

mais a história da educação e da imigração italiana que veio para a região Nordeste 

do Rio Grande do Sul, pesquisando sobre a formação que os professores tinham 

e/ou os motivos que os levavam a serem escolhidos. 

Cabe abordar que essas entrevistas (e mais dezoito), estão sendo utilizadas 

por mim na escrita da dissertação de Mestrado em Educação (o qual tem enfoque 

na relação escola-comunidade), pois a partir dessa informação, começo a justificar 

que o tema tem despertado minha atenção, já que ao analisar as entrevistas 
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buscando entender a relação escola-comunidade, me deparei com questões 

referentes à formação de professores, achando de extrema importância para a 

história e para a imigração. Por isso cogitei a possibilidade de apresentar em evento 

os resultados provenientes dessa pesquisa, já que não será enfoque principal na 

dissertação. E, sobre a escolha das entrevistas, pois o acervo possui muitas outras, 

além dessas duas, trinta fazem parte só dessa temática. Dessas trinta entrevistas, 

dezenove foram professoras (as demais foram alunas), e dessas, já que o 

número/conteúdo seria demasiadamente extenso para um artigo, foram escolhidos 

pelo ano de início da atuação, compreendendo o primeiro e o último a começar 

lecionar de acordo com as narrativas. 

A pesquisa permite alegar como principais e preliminares considerações, que 

os professores não tinham formação específica para o exercício da docência, 

bastavam ter determinada instrução ou esforço e rendimento melhores (enquanto 

alunos) para poderem lecionar. A comunidade também exerceu grande influência 

sobre esse aspecto, pois ela escolhia ou indicava suas escolhas, que em alguns 

momentos pode ser percebida a prioridade a origem italiana. Porém, em relação à 

origem do professor ser preferencialmente italiana, queriam que ensinassem em 

português, como pode ser observado em Luchese (2011, p.318), “[...] o discurso 

sobre a preferência por escolas italianas, o que precisa ser relativizado, já que a 

aprendizagem do português era considerada por muitos uma necessidade para a 

convivência/sobrevivência na ‘nova pátria’”. 

 

O início de tudo – contextualizando os espaços escolares 
 

O governo não teve o cuidado de providenciar escolas para os filhos 
dos imigrantes que aqui aportaram, a partir de 1885. Os imigrantes 
tiveram que dar instruções a seus filhos por conta própria. Não se 
tem notícias de que os italianos tivessem organizado escolas para 
seus filhos no século XIX. Contudo, nas comunidades rurais, a partir 
de 1900, os italianos organizam algumas escolas. Várias fontes são 
unânimes em referir, nos primeiros anos, a existência de escolas 
organizadas pelos poloneses. Em 1986, o Dr. Stanislaw Klobukowski 
visitou a colônia São Marcos e escreveu: “Por falta de professores, 
os jovens mais capazes organizaram-se de tal modo que podiam 
ministrar eficientemente as aulas aos moços daquela comunidade... 
No ano de 1902, já funcionavam três escolas primárias [...]”. 
O historiador João Spadari Adami também fez referência às escolas 
dos poloneses e afirma que as mesmas eram freqüentadas também 
pelos filhos de imigrantes italianos. (BERTELLI, 2008, p.56). 
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Porém, não era o suficiente, as famílias percebiam a necessidade dos filhos 

saberem ler, escrever e calcular, e este interesse começou a partir do desejo pela 

capela por conta da fé e nesses encontros para a reza do terço, como veremos a 

seguir, é que começaram a falar em escolas para os filhos dos imigrantes italianos. 

Segundo Bertelli (2008, p.721): 

 
Com a chegada de mais famílias, sentiu-se a necessidade de 
construir uma Capela. Os italianos que trouxeram suas tradições 
religiosas precisavam colocá-las em prática. Era preciso que aos 
domingos, se rezasse o terço, já que não havia a possibilidade de ir à 
Missa.  Lançaram mão á obra, mas só em 1924 conseguiram erguer 
uma capelinha de madeira, onde, de tempos em tempos, vinha um 
padre rezar missa e confessar. A madeira da Capela era cortada a 
machado e a cobertura de tabuinhas.  
O pessoal reunia-se e jogava “bochas” ou “mora” após a recitação do 
terço. Nas festas servia-se churrasco ao ar livre e vinho, única bebida 
que usavam. Se o tempo era bom a alegria era geral e contagiante, 
pois os homens jogavam e cantavam as tradicionais canções 
italianas, as mulheres se reuniam e falavam durante toda a tarde 
rodeadas pelas crianças pequenas. A criançada divertia-se 
recolhendo os “foguetes” que os fabriqueiros estouravam em sinal de 
festa. 
E foi nesses encontros domingueiros que os colonos começaram a 
falar na “escola”. O líder, Giácomo Sandri, analfabeto, não queria o 
mesmo para seus filhos e lançou a idéia de construir, ao lado da 
Igreja, uma escola (la scôla). Que maravilha! De madeira, telhado de 
tabuinhas, lá estava ela. 

 

Como podemos perceber, as primeiras conversas sobre o interesse pelas 

escolas surgiram em torno da capela que construíram para continuarem realizando a 

prática religiosa. Embora a temática central seja a formação dos professores, 

acredito ser pertinente mostrar como surgiram as escolas, além do mais, servirão de 

base para mostrar a partir da construção, como escolheram os professores para 

atuarem nessas escolas. De acordo com o apresentado, Luchese (2011, p.315) 

escreve: 

 
As escolas italianas estavam todas a cargo de imigrantes que, na 
sua comunidade, aceitavam dedicar parte de seu tempo ao ofício de 
professor. Poucos eram os que exerciam exclusivamente a docência. 
A maioria desses professores (observe-se que eram todos homens) 
somavam a atividade de ensino com o trabalho na agricultura ou com 
a manutenção de outra atividade econômica, seja comercial ou 
manufatureira. Muitos assumiram também encargos comunitários. 
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Mas com o passar dos tempos, o exercício da docência foi ganhando seu 

espaço pelo público feminino também, bem como muitos começaram a assumir com 

exclusividade tal atuação e começaram a ter certas especificidades para a escolha 

docente, mesmo que muitas vezes não fossem seguidas, como poderá ser 

observado nas próximas páginas. 

 

Os entrevistados selecionados 
 

Isolina Rossi – nasceu no dia 04/09/1898. Caxias do Sul. Entrevista feita pela 

professora Liane Beatriz Moretto Ribeiro no dia 01/10/1985. 

Ângelo Araldi – nasceu em 1926. Flores da Cunha. Entrevista feita pela 

professora Liane Beatriz Moretto Ribeiro no dia 27/10/1989. 

 

A formação/escolha dos professores selecionados 
 

A primeira entrevistada selecionada, provavelmente, seria questionada sobre 

a formação que tinha para ser professora no entanto, ela já respondeu no primeiro 

questionamento, que dizia respeito ao ter aprendido ler, quando respondeu: “Eu 

aprendi no colégio das irmãs, no São José. Com 17 anos comecei lecionar. Acharam 

que eu era competente e me deram a escola municipal. Fui uma das primeiras 

professoras”. Ou seja, ela logo afirmou ter começado a lecionar sem ter formação 

para o exercício de sua função. E, ao questionar o Sr. Ângelo Araldi, obteve-se a 

seguinte resposta: 

 
“Eu voltei do colégio tinha feito o ginásio em Porto Alegre. Voltei aqui 
e fui convidado pro meu tio prá trabalhar numa cassa de Comércio 
em Lajes, Santa Catarina. Fiquei dois anos em Lajes , Santa 
Catarina trabalhando numa casa de comércio, representante de 
muita coisa. Eu fiz de tudo na casa de comércio. Mas de repente 
vagou a escola Osvaldo Cruz, teve uma vaga lá, não tinha mais 
professores”. “Na Linha Oitenta. Agora é uma escola estadual. Então 
meu pai me mandou uma carta, um aviso, porque que não pegava 
esta escola”. Era uma escola municipal? “Municipal. Considerado 
com ginásio naquela época era uma coisa difícil, não existia ninguém 
que tinha ginásio, muito difícil”. “Então eu era considerado um sabe 
tudo na época com ginásio. Eu não tinha uma preparação específica 
prá magistério. Eu não tinha normal, eu tinha ginásio. Então eu vim 
prá casa, porque também não gostava do ambiente, vim prá cá e 
comecei a lecionar. Comecei lecionar no municipal”. “Em 1948. Em 
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outubro de 1948. Comecei lecionar, depois fiquei quatro anos 
professor municipal, fiz um concurso no estado, na época”. 
 “Não, nem existia concurso na época para a escola municipal”. 
Simplesmente com uma indicação era suficiente? “Exato”. 
“Enquanto, que para o Estado existia concurso”. “Em outubro de 
1948. Comecei lecionar, depois fiquei quatro anos professor 
municipal, fiz um concurso no estado, na época”. 

 

Salientando que o entrevistado também não tinha formação específica para 

exercício de sua função, ele tinha completado o ginásio, sendo que eram poucos 

que tinham essa formação e quem tivesse era reconhecido como “sabe tudo”. Para 

este artigo foram utilizadas essas duas entrevistas, no entanto, cabe fazer referência 

a Grazziotin e Kreutz (2010, p.16), que além de fazerem uma análise da entrevista 

do Sr. Ângelo, escolheram mais nove entrevistados e fizeram o seguinte 

apontamento: 

 
Quanto à formação docente, questionamento central dessa pesquisa, 
os depoimentos dão a ver um universo que, determinado pela 
necessidade de escolarização, conduzia ao exercício do magistério 
professores sem formação mínima no Curso Complementar: dos dez 
professores analisados, dois concluíram o Elementar, sendo que 
Dona Adelaide começou a lecionar muito antes da conclusão. Seu 
Ângelo possuía o Ginasial sendo que, o nível de escolarização dos 
demais não ultrapassava o nível Elementar, com uma média de 
instrução até a quinta série, concluída com o estudo na Seleta. 

 

Thoen (2011, p. 114) afirma que, “embora as prescrições do período 

solicitassem/exigissem o concurso para a efetivação dos professores, alguns 

professores da Região Colonial Italiana ingressaram na profissão sem formação 

específica, tampouco sem concurso”. Então, se eles não tinham formação para 

atuarem em uma sala de aula, como conseguiram a nomeação? Luchese (2007, 

p.365-371) acredita que: 

 
[...], a nomeação de professores, até o final do século XIX, não 
obedeceu, na região, a critérios previamente estabelecidos. Os 
efetivados por concurso foram minoria. Muitas das designações 
foram feitas por indicação das próprias famílias, da disposição de 
alguns candidatos a assumirem o cargo ou mesmo por amizades 
políticas. Contavam a preparação, os conhecimentos escolares 
adquiridos, a disponibilidade, a proximidade com o local das aulas, 
entre outros.  
[...]. 
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As famílias das comunidades também utilizavam o argumento da 
“fidelidade”, da “solidariedade” política para angariar a condição de 
indicar a professora desejada. 

 

A qualificação após a nomeação 
 

Como apresentado anteriormente, Isolina Rossi não tinha formação específica 

para poder atuar, mas ao ser questionada sobre possíveis qualificações após a 

nomeação, obteve-se a seguinte resposta: 

 
 A senhora vinha de vez enquanto a cidade para estudar, se 
preparar? “Eu vinha, nas férias eu vinha sempre estudar”. Pela 
prefeitura? “Eu me pagava”. “Eles procuravam uma professora foi até 
o Lisboa, foi meu professor”. “É particular”. A prefeitura não oferecia 
cursos preparatórios aos professores? “Nada, nada”. “Até se 
admiravam ver. O prefeito disse: a senhora está ensinando até de 
mais”. 

 

E, ao questionar o Sr. Ângelo Araldi, sobre a mesma temática, ele respondeu: 

 
“Tinha planejamento, quem não tinha planejamento diário 
apresentado na delegacia não davam rodem prá receber”. “Nessa 
época a gente tinha orientação da prefeitura, com a secretária. Então 
a gente já estava preparado. Mesmo não tivesse recebido uma 
formação específica, mas nós tínhamos reuniões mensais aqui, 
ainda a primeira orientadora Leda Soldatelli Pezzi que ainda está 
viva, então a gente foi se aperfeiçoando”. “Quando lecionava na linha 
80”. “Quando eu assumi a Prefeitura que nós tinha professoras 
antigas aqui que não tinha ginásio. Então fizemos um curso em 
Caxias na faculdade para qualificação das professoras, antes da 
aposentadoria. Professoras antigas aqui, que tinha que estudar com 
uma experiência de 5ª série. É interessante com o correr do tempo 
as professoras foram se qualificando e o ensino era muito exigido, 
era muito exigido. Um aluno aqui do interior que fazia a 4ª ou 5ª ele 
já tinha um nível assim bastante elevado”. 

 

Conclusões 
 

A partir do que foi apresentado, permito-me concluir que nenhum dos dois 

professores tinha formação específica para o exercício da docência, mas 

demonstraram interesse em procurar por qualificação após a nomeação, percebida 

na declaração da dona Isolina que ela pagava pela qualificação e do seu Ângelo que 

frequentava os aperfeiçoamentos oferecidos pela prefeitura. E, respondendo aos 
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demais questionamentos, que também nortearam a pesquisa, dona Isolina foi 

indicada pela competência demonstrada enquanto aluna e seu Ângelo por ter um 

grau maior nos estudos, mesmo não sendo específico para a função que assumiria, 

em ambos os casos, pude perceber também, a influência de alguém que tenha feito 

a indicação e alegado tais informações que os levaram a nomeação. 

Outro dado relevante que pude constatar com a análise dessas entrevistas foi 

a autoridade com que o professor era notado e respeitado, segundo relato de seu 

Ângelo “Na igreja a autoridade máxima era o fabriqueiro. Agora fora da igreja, não. 

Fora da igreja o professor tinha mais influência do que eles”. 
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