
 
 

LOCAL 
Sala SINCONTEC, Bloco J 
Universidade de Caxias do Sul  

 
APRESENTAÇÃO 
A realização do I Seminário Internacional Ítalo-
Brasileiro ‘Estado, Igreja e Educação de 
e/imigrantes: práticas e saberes em circulação 
transnacional’ coloca em debate pesquisas que 
investiguem história da educação e 
compreendam o movimento migratório como 
processo de circulação de saberes, modos de 
ensinar e aprender em espaços e tempos 
culturais distintos. Elege como tema o olhar 
transnacional sobre a História da Educação de 
E/Imigrantes entre fins do século XIX e início do 
século XX.  

 
PROGRAMAÇÃO 
11 de setembro de 2018 
Manhã 
 
8h – credenciamento 
8h30min – solenidade de abertura com quarteto 
de cordas da Orquestra da UCS 
 

9h às 12h – Mesa temática 1 
Estado, Igreja e Sociedade em prol de processos 
educativos – coordenação Dra. Terciane Ângela 
Luchese (UCS) 
 
Catolicismo, educação e emigração. O Guia 
Espiritual do Padre Colbacchini 
Dr. Roberto Sani (UniMC/Itália) 
 
Missionários católicos e o processo de 
escolarização da infância imigrante nas colônias 
italianas do Paraná 
Dra. Elaine Falcade Maschio 
 
Entre religião e pátria: a Itálica Gens e o 
desenvolvimento das escolas étnicas e da língua 
italiana no Brasil meridional nas primeiras 
décadas do século XX 
Dr. Alberto Barausse (UniMol) 
 
Tarde 
 
14h às 17h – Mesa temática 2 
Imprensa étnica e escolarização – coordenação 
Dr. José Edimar de Souza (UCS) 
 



Revistas para a infância italiana no exterior 
durante o fascismo: Aquilotti d´Italia e Il 
Tamburino 
Dra. Anna Ascenzi (UniMC/ Itália)  
 
Informar e educar para a italianidade: o Jornal 
Stella d´Italia (1902 – 1925) 
Dra. Maria Helena Camara Bastos (PUC/RS) 
Dr. Alberto Barausse (UniMOL/Itália) 
Vinícius Terra (PUC/RS) 
 
Como virtude e devoção: Um ideal cívico-
educativo para os imigrantes italianos nas 
páginas do Jornal La Tribuna (Florianópolis/SC, 
1932) 
Dra. Maria Tereza Santos Cunha (UDESC) 
Dra. Cristiani Bereta da Silva (UDESC) 
 
Imprensa Católica Étnica na Região Colonial 
Italiana/RS: embates e consensos em prol da 
educação (1898 – 1927)  
Dra. Terciane Ângela Luchese (UCS)  
 

 
12 de setembro de 2018 
 
Manhã 
 
9h às 12h – Mesa temática 3 
 Infância, alfabetização e formação na 
e/imigração – coordenação Dra. Vânia B. Merlotti 
Herédia (UCS) 
 
Orfandade e abandono de crianças estrangeiras e 
nacionais na cidade paulistana na passagem dos 
séculos XIX ao XX - Dra. Eliane Mimesse 
 
Instrução e educação. Os cursos magistrais sobre 
a emigração para os professores da Itália 
Meridional 

Dra. Michela D´Alessio (UniBas/Itália) 
 
A escola italiana de Montevidéu durante o 
fascismo: da defesa da laicidade à aceitação da 
religião do estado Italiano  
Dr. Juan Andrés Bresciano (UDELAR/Uruguai) 
 
‘Libricini com amore per l’infanzia’. Silabários 
escritos e impressos no Brasil para as escolas 
étnicas italianas (1906 – 1907) 
Dra. Terciane Ângela Luchese (UCS) 
 
Tarde 
 
14h às 17h – Mesa temática 4 
Culturas escolares, etnicidade e sociabilidade – 
coordenação Dr. Alberto Barausse (UniMol) 
 
Scuole italiane all'estero: um estudo sobre os 
livros de leitura que circularam nas escolas 
étnicas italianas em São Paulo no início do século 
XX 
Dra. Claudia Panizzolo (UNIFESP) 
 
Escolarização de imigrantes italianos em Porto 
Alegre/RS 
Dr. Gelson Rech (UCS) 
 
Os italianos nas cidades do Rio Grande do Sul: 
redes de sociabilidade e associacionismo étnico 
(1870 – 1914)  
Dr.  Antônio Ruggiero (PUC/RS) 
 
17h – Encerramento: pontuando itinerários e 
potencialidades de pesquisa na História da 
Educação - Itália/Brasil. 
 
20h - Jantar de confraternização (por adesão).

 
REALIZAÇÃO 
 
Programa de Pós-Graduação em Educação – UCS 
 
Programa de Pós-Graduação em História – UCS  
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