
BIC/UCS

INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

O presente projeto tem como objetivo pesquisar as escolas italianas e 
seus materiais didáticos - livros, como foco no atual município de Nova 
Prata/RS, local de colonização que recebeu diversos grupos de imi-
grantes e descendentes como alemães, poloneses, sendo que em 
maior número predominaram os italianos.

Para a realização do projeto, foram feitas pesquisas em Nova Prata, no 
Museu Municipal Domingos Battistel, na Casa da Cultura, na Paróquia 
de São João Batista e na Secretaria de Educação. Foi realizada análise 
documental de livros, fotografias, além da revisão bibliográfica em arti-
gos e livros.

O 2º Distrito da Colônia Alfredo Chaves, conhecido como Capoeiras foi 
emancipado em 1924, e atualmente é o município de Nova Prata. For-
mado a partir da colonização de imigrantes europeus, em sua maioria.

A imigração deu-se aos poucos, de forma que os imigrantes e seus 
descendentes alemães, poloneses, sendo que em maior número pre-
dominaram os italianos, foram instalando-se em Capoeiras com a es-
perança de ter uma vida melhor.

As escolas étnico-comunitárias eram escolas que funcionavam em 
locais improvisados,  como em casas ou salas de igrejas. Possuíam 
poucos materiais didáticos e os professores eram, geralmente, algum 
colono mais instruído da comunidade.

Com a realização do estudo foi percebido que no município de Nova 
Prata, o pensar sobre a educação e sua potencialidade, em especial as 
escolas, sempre estiveram presentes. Alfabetizar os imigrantes e seus 
descendentes, mesmo com professores leigos, com pouco material e 
escolas improvisadas, tornou-se uma necessidade, e as escolas étnico-
-comunitárias foram de suma importância para este processo de esco-
larização.
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LIVROS DE LEITURA NAS ESCOLAS ÉTNICAS 
ITALIANAS NO PERÍODO DE FASCISMO

O silabário italiano era um livro escolar enviado pelo governo italiano, 
que servia para auxiliar a aprendizagem da leitura e escrita, por um 
método de divisão das palavras em sílabas.

O livro analisado apresentava inicialmente as letras do alfabeto, segui-
do de sílabas e textos curtos. O texto é acompanhado por imagens 
simples, já que a obra é de 1898.
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