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Resumo. No texto trata-se da religiosidade vinculada com o processo escolar nas antigas 

Colônias da Imigração Italiana, na serra gaúcha, de 1915 a 1960. Como fonte de informação 

apresenta-se o depoimento de cinco professores que atuaram em localidades diferentes dessa 

região. Justifica-se a escolha do espaço-tempo, por buscar contemplar uma entrevista em cada 
um dos cinco municípios envolvidos na pesquisa (realizada pelo ECIRS na década de 1980). 

Como critério de seleção optou-se pela antiguidade dos entrevistados em sua atuação nas 

escolas dessa região. Conclui-se, de acordo com os entrevistados, que a religião 
(predominantemente católica) tinha grande influência na organização das escolas/ensino e na 

escolha dos professores, que muitas vezes, estes incluíam dimensões de religiosidade tanto na 

atividade diretamente escolar, como assumiam, também, o ensino do catecismo e auxiliavam o 

padre nos serviços religiosos prestados à comunidade. Na prática pastoral da diocese 
privilegiava-se a atuação da igreja nas escolas. 

 

Palavras-chave: Religião; Educação; Escolas étnicas; Imigração italiana. 
 

Religion and the old school Italian colonies of immigration, Serra Gaucha, 1915 – 1960 

 
Abstract. In the text it is religiosity linked with the process of learning in ancient Colonies 

Italian Immigration in Serra Gaucha, from 1915 to 1960. The source of information is presented 

testimony from five teachers who worked in different localities in this region. Justifies the 

choice of space-time, by contemplating seeking an interview in each of the five cities involved 
in the survey (conducted by ECIRS in the 1980s). As a selection criterion was chosen seniority 

of respondents in their work in schools that region. It follows, according to the respondents, the 

religion (predominantly Catholic) had great influence on the organization of schools / education 
and choice of teachers, which often included these dimensions of religiosity in both school 

activity directly, as assumed, also, teaching catechism and helped the priest in religious services 

to the community. In practice diocese's pastoral priority was the work of the church schools. 
Keywords: Religion, Education, Ethnic Schools; Italian immigration. 
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Palavras iniciais  

Este artigo trata da religiosidade dos imigrantes italianos que aportaram na 

região nordeste do Rio Grande do Sul e da relação com a escola. Objetiva-se 

compreender a importância dada à religião, pesquisar sobre os primeiros espaços 

construídos ou pensados para a prática das ações religiosas, relacionar a religiosidade 

dos imigrantes com a escolarização de seus filhos. Para tanto, usarei como fontes de 

pesquisa, memórias orais de cinco professores que lecionaram entre os anos de 1915 a 

1960, bem como, publicações feitas com base nos imigrantes que para cá vieram. Cabe 

salientar que as entrevistas foram realizadas na década de 1980 e compõe o acervo de 

memória oral do ECIRS (Elementos Culturais das Antigas Colônias Italianas no 

Nordeste do Rio Grande do Sul), as entrevista já estão transcritas e compõe o mesmo 

acervo. O ECIRS é composto de muitas outras entrevistas e materiais, no entanto, as 

cinco aqui utilizadas fazem parte de um conjunto de trinta relatos orais, sendo vinte e 

dois realizados com professores e os demais com alunos. A escolha pelas cinco 

entrevistas e pelo tempo ocorreu tendo em vista contemplar um relato de cada um dos 

municípios envolvidos na pesquisa, utilizando dos entrevistados que primeiro iniciaram 

a lecionar, ou seja, pela antiguidade, de acordo com cada município. 

 

Os professores entrevistados 

A seguir, a relação dos professores, cujas entrevistas foram selecionadas para 

análise nesse artigo, seguidos de suas formações e de como iniciaram a carreira docente. 

Ressalto a importância de tratar da formação que os professores tinham, ou mesmo, do 

modo ou motivo que levaram a serem escolhidos e iniciaram a lecionar, pois assim, 

facilita compreender e verificar a relação da religiosidade dos imigrantes com as escolas 

que seus filhos frequentavam, inclusive, com a criação/construção das primeiras 

escolas. 

Ângelo Araldi concedeu entrevista à professora Liane Beatriz Moreto Ribeiro, 

residia em Flores da Cunha e estava com 63 anos na época da entrevista. Enquanto 

aluno fez ginásio em Porto Alegre, ao concluir foi trabalhar em uma casa de comércio, 

junto com seu tio em Lages/SC, até que surgiu uma vaga para professor em uma escola 

municipal, na Linha 80, ficou sabendo da vaga, graças ao aviso do pai que lá residia. 

Sua formação não era específica para exercer a docência, no entanto, era muito 

considerada uma pessoa que tivesse feito o ginásio, como dito pelo seu Ângelo: “um 
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sabe tudo”, pois era considerado muito difícil. Iniciou a docência em 1948, onde atuou 

por quatro anos e então fez concurso para o Estado. Para o município não fez concurso, 

segundo relatos de seu Ângelo, uma indicação era suficiente para a contratação. Após 

contratação tinham reuniões mensais para que pudessem se qualificar, nessas reuniões 

deveriam apresentar os planejamentos das aulas, sob pena de não receber o salário. 

Catarina Foppa concedeu entrevista à professora Liane Beatriz Moretto Ribeiro, 

residia em Garibaldi e estava com 78 anos na época da entrevista. Começou estudando 

em Porto Alegre, mas “concluiu” os estudos no Rio de Janeiro. Após concluir a seleta e 

o manuscrito, voltou para Garibaldi. O prefeito do município recebeu uma 

recomendação sobre dona Catarina e por isso lhe convidou a lecionar, assim, sem 

formação para exercer a docência, ela fez alguns exames, foi aprovada e aceitou o 

convite. Após nomeação tinham de um a dois encontros anuais para “qualificação”, 

onde preparavam as professoras para os conteúdos a serem ensinados durante o ano.  

Emma Nilza Citton Faccio concedeu entrevista à professora Corina Michelon 

Dotti, residia em Antônio Prado e estava com 62 anos na época da entrevista. 

Frequentou o Grupo Escolar, o livro era considerado o término, mas não lembrava o 

nome do livro e lembra-se de ter concluído o manuscrito também. Começou a lecionar 

em 1943 ou 1944, sem lembrar ao certo. Não tinha formação para exercer a docência, 

sua nomeação ocorreu mediante indicação, enquanto seu primo substituía o prefeito 

conseguiu a vaga, acredita ter sido a primeira professora efetiva. Foi na Linha 2 de 

Julho. No início, sem orientadora e nem diário, tinha dias que não sabia nem o que fazer 

em sala de aula, depois recebiam ajuda, onde faziam reuniões e cursos.  

Isolina Rossi concedeu entrevista à professora Liane Beatriz Moretto Ribeiro, 

residia em Caxias do Sul e estava com 87 anos na época da entrevista. Aprendeu a ler e 

quando tinha 17 anos começou a lecionar, foi umas das primeiras professoras e alega ter 

sido nomeada por lhe acharem competente, então ela estudava por conta e ensinava. A 

prefeitura não oferecia cursos, então dona Isolina procurou se qualificar nas férias com 

aulas particulares. 

Paulina Soldatelli Moretto concedeu entrevista à professora Liane Beatriz 

Moretto Ribeiro, residia em São Marcos e estava com 70 anos na época da entrevista. 

Concluiu a seleta. Tornou-se professora mediante indicação. Uma escola ficou sem 

professor, pediram ao sub-prefeito, ele disse não ter ninguém para indicar e que 

conseguissem alguém, ele nomearia. Procuraram um comerciante, considerado líder 
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comunitário, que orientou procurar indicação no colégio das irmãs, nesse caso, ao 

falarem com a madre, a mesma indicou dona Paulina, pois acreditava que estaria em 

condições para assumir, pois sempre esteve mais adiantada e se distinguia das demais. 

Conversaram com o pai de dona Paulina e ele concordou. Sendo assim, nomeada pelo 

prefeito. Isso “foi em 1927. Tinha 14 anos. Era uma criança. Sabia muito pouco, mas 

tinha vontade de ensinar”. Sem formação específica, depois de estar lecionando, tiveram 

acolhida da prefeitura, que fizeram um curso para passarem para professoras 

municipais, onde aprendiam os conteúdos a serem ensinados, de acordo com o 

programa. 

 

A vida social em torno da capela 

No decorrer das pesquisas pude evidenciar que um desejo forte dos imigrantes 

italianos que aqui chegaram era em torno da capela, um lugar onde pudessem rezar o 

terço e, assim, praticar a fé vinda junto com eles, nesse sentindo Manfroi (2001, p.144) 

afirma, que, 

 

[...] outro elemento importante para a compreensão do fator religioso 

na vida dos imigrantes italianos é a referência fundamental, em todos 

os seus atos e empreendimento ao modelo italiano, [...]. A religião que 

eles praticaram e como puderam, era uma imitação daquilo que 
haviam conhecido em suas aldeias italianas. O traumatismo inicial, 

provocado pelas condições em que se realizou a emigração e pelo 

impacto sofrido nos primeiros contatos com o novo ambiente, foi 
superado graças à reconstituição que fizeram, lentamente, daquela 

vida religiosa com a qual se identificavam totalmente. A saudade da 

pátria foi diminuindo à medida que as celebrações litúrgicas se 

aproximavam do modelo perdido. Os domingos vazios e tristes dos 
primeiros tempos, tomaram, pouco a pouco, o aspecto alegre das 

aldeias italianas onde homens, mulheres e crianças se 

confraternizavam em torno das festividades e celebrações religiosas.  

 

Nesse sentido De Boni e Costa (1979), trazem que o domingo era considerado o 

dia sagrado e, por isso, os imigrantes não trabalhavam neste dia, com isso (sem 

“ocupação”), começavam a se recordar da pátria, de sua origem e, portanto, o domingo 

também ficou conhecido como o dia da saudade, por isso, buscaram na religião o 

consolo. Os domingos antes vazios e agora tomados pelas confraternizações e rezas, 

deram origem a conversas sobre as escolas.  
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Todos os imigrantes italianos eram católicos um tanto tradicionais e 
sem quase nenhuma cultura. Em grande parte eram analfabetos. [...]. 

Por isto, podemos dizer que a primeira causa do surgimento das 

capelas foi a fé dos emigrantes. Queriam continuar com suas 
manifestações de religiosidade e precisavam de um lugar, e juntos 

fizeram este lugar. Era a primeira manifestação de trabalho em grupo, 

gratuito, em mutirão. (GALIOTO, 1987, p.296-298) 

 

Foi a primeira manifestação de trabalho em grupo entre muitas outras que ainda 

viriam. Mesmo com grande parte dos pais analfabetos, o desejo pela instrução dos filhos 

era grande, e era assunto bastante debatido nos encontros dos domingos, no entanto, 

este assunto terá maior ênfase no próximo subtítulo, onde me atenho a esta relação da 

religião com a escola. 

Esse trabalho em grupo em torno da construção da capela aconteceu pelo 

unânime desejo pela mesma, já a escolha do lugar e do santo padroeiro trouxe, muitas 

vezes, discórdias. Segundo Manfroi (2001, p.126), “a igreja era considerada como o 

elemento essencial do progresso do lugar”, em torno dela acontecia toda a vida social da 

comunidade, inclusive, os armazéns que antecederam a construção das igrejas/capelas, 

seus donos influenciavam para que a mesma fosse construída próximo de seus 

estabelcemientos, já que a religião era desejo de todos e era o lugar frequentado aos 

domingos, assim o armazém ficaria mais movimentado. 

Cada travessão tinha sua capela ou igreja, e De Boni e Costa (1979) afirmam, 

que não ter capela na linha ou travessão, correspondia a inferioridade daqueles que ali 

moravam, por isso ter uma capela era, bem dizer, uma obrigação. Nesse sentido, Frosi e 

Mioranza (2009, p.93) destacam, “o grande número de capelas não respondia somente 

ao espirito religioso dos imigrantes, mas dava resposta aos anseios de comunicação 

social mais intensa e à esperança de formar um centro urbano ou econômico de 

importância”, já que a vida social ocorria em seu entorno.  

Tratando-se de capela ou igreja, Galioto (1987, p.294) explica que capela, 

denominada como “comunidade para leigos” pelo bispo que veio a Viamão palestrar a 

padres cursistas, para ele, “seria a solução para as paróquias grandes demais e que se 

tornavam impessoais, dificultando a vida comunitária e a prática do evangelho”, ou seja, 

a capela estaria mais próxima das pessoas, com tamanho menor, possibilitaria um maior 

contato entre os que a frequentariam. 

Segundo De Boni e Costa (1979), a religiosidade tinha maior valorização pelos 

imigrantes italianos (provenientes do meio agrário), do que para a população urbana, 
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tamanha importância que a ela dedicavam, pois consideravam a religião como fator de 

identificação cultural. De acordo com Mocellin e Mincato (2007, p.205), “a literatura 

regional sugere que, nos primeiros anos do processo de colonização da RCI, a igreja 

católica desempenhou um papel importante no fortalecimento dos valores da cultura 

italiana”, entendiam a religião como principal mecanismo de influência da igreja, era 

uma forma de valorizar a cultura (trabalho, família, religiosidade).  

 

A relação religião e escola: as primeiras escolas em torno da capela 

Ouvi certa vez, numa conferência sobre os imigrantes italianos, a 
afirmativa de que os imigrantes não se interessaram e que ainda 

diriam aos filhos: “Eu não estudei nada e estou aqui muito bem”. 

Isto demonstra um total desconhecimento da realidade. Houve umas 
primeiras escolas nas vilas, organizadas e mantidas pelos pais dos 

alunos. Depois, nas capelas foram se multiplicando as escolas, 

construídas ao lado das igrejas. Alguém, com algum conhecimento, 
bancava o professor e era pago com alimentos ou produtos agrícolas. 

(GALIOTO, 1987, p.304) 

 

Voltando a atenção mais para a relação escola e religião, inicio esse subtítulo 

com uma passagem que demonstra o interesse pela escola e que essa começou a 

aparecer em torno da capela, como escrevi anteriormente, foram nos encontros 

domingueiros que começaram a tratar do assunto.  

Muitas vezes as aulas eram ministradas junto a capela ou ao lado da mesma. 

Quando escrevi anteriormente que era importante salientar a formação dos professores 

ou o motivo que os levavam a serem escolhidos, é porque na maioria das vezes eles não 

tinham formação específica para exercer a docência, eram escolhidos por serem de 

origem italiana e de religião católica, para que ensinassem aos seus filhos a cultura de 

sua etnia. Além do mais, segundo Kreutz (1986, p.15) “a concepção do magistério como 

uma vocação era expressa em termos muito próximos aos da Escritura para caracterizar 

a missão do sacerdote católico. Descrevia-se a função do professor também como uma 

mediação entre Deus e a comunidade”. Além disso, Kreutz (2004, p.172) afirma, em 

relação ao professor paroquial: 

 

Tanto esse quanto praticamente todos os textos relacionados com as 
funções sociais do professor paroquial realçavam primeiramente seu 

bom relacionamento com o vigário e enfatizavam as funções relativas 

ao ensino e à prática da religião, No Projeto de Restauração Católica 

Regional, descrevia-se o professor paroquial como um colaborador do 
clero.  
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[...]. 
Por ser considerado uma extensão do padre e, na ausência do mesmo, 

seu lugar-tenente, as principais funções religiosas do professor 

paroquial eram: oficiar o culto, assistir os doentes e moribundos com 
preces, oficiar as exéquias, dirigir o coral e o canto na Igreja, ministrar 

catequese, conclamar toda a comunidade aos três momentos diários do 

ângelus pelo repicar do sino, ser um agente de harmonia e paz na 

comunidade. 
[...]. 

O professor paroquial representava um elo de ligação entre sua 

comunidade e o vigário [...].  

 

Nesse caso, citado acima, trata-se do professor paroquial, responsável pela 

educação para os filhos dos imigrantes alemães, mas que muito se assemelha ao ensino 

ministrado nas escolas étnicas para os filhos dos imigrantes italianos, onde o professor 

muitas vezes, cumpria com as tarefas da igreja, na falta do padre, ou o auxiliava com a 

organização da igreja e preparação das leituras. O professor era figura de destaque na 

comunidade, assim como padre, e simbolizava uma ligação entre igreja e comunidade. 

 

A relação religião e escola: como a religião era ensinada em sala de aula 

Segundo Grazziotin (2010, p.115), “além das matérias obrigatórias do currículo 

escolar, eram acrescentadas, também como obrigatórias, disciplinas de religião, história 

da Igreja, história sagrada, civilidade e comportamento”, nesse subtítulo, trago relatos 

dos cinco professores entrevistados em relação às disciplinas ministradas em sala de 

aula, salientando o interesse dos pais pelo que as crianças aprendiam. 

Nos relatos dos cinco professores, cujas entrevistas foram analisadas, pude 

perceber que o ensino religioso tinha grande participação junto à educação. Dona 

Catarina recorda que enquanto aluna em Porto Alegre, “a professora dava catecismo, 

mas a gente tinha que ir na igreja, eram os padres que davam o catecismo”. E a 

professora “dava aula e auxiliava nas orações, ela dava trabalho pra fazer”. E, dona 

Paulina também trouxe relatos valiosos entrelaçando escola-igreja de seu tempo de 

aluna. Devido uma distinção entre os moradores do município de São Marcos, entre os 

“de cima” e os “de baixo”, os “de baixo” tinham uma escola municipal e os “de cima” 

uma escola paroquial, a qual ela frequentava. Lembra-se de não pagar taxa escolar, pois 

a escola era da paróquia, não sabia ao certo como a mesma se mantinha, no entanto, 

afirma não ter pagado nada. Ela relata que essa escola recebia “toda a assistência, o 

entusiasmo, a orientação” do vigário, ele era considerado a alma da escola. Ela, ainda, 
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afirma ter aprendido e ensinado religião. Enquanto aluna, desde a alfabetização, no que 

começasse a ler, acompanhavam um livro chamado “História Sagrada”, que servia, 

também, de orientação religiosa, eram três volumes, sendo o último lido pelos que 

estavam na seleta. Enquanto professora, além dos conteúdos convencionais do 

programa (ler, escrever, fazer contas), ensinava o catecismo. 

Ao serem questionados sobre a prática do ensino de religião, juntamente ao 

exercício da docência, a fala de seu Ângelo se posiciona em grau de destaque: 

 

Lá em Rio Grande eu fiz uma coisa que padre não fazia há muitos 
anos. Eu lecionava lá e dava meio-dia de religião, aliás, meia-hora por 

dia. Meia hora diária dava religião, que eu dava aqui no município, 

quando fui transferido pra lá, continuei meu sistema, meia hora de 
religião. Eu constatei que era um povo muito bom, um povo dócil, 

bom, mas era totalmente ignorante. Lá em Rio Grande. Em religião 

então era zero, além de serem ignorantes, eles tinham influência 
negativa, tempo do Partido comunista, e de outras seitas. Tudo o que 

era de seita de imaginar, existia lá dentro, menos a católica, a religião 

católica. Eu falava sempre em coisas bonitas que as crianças em casa, 

influenciavam os pais. O professor falou isso, falou daquilo lá. E eu 
visitava estas famílias periodicamente, e quando eu visitava então 

falava também de religião, falava de Deus, porque não tinham nem 

um casamento feito na igreja, naquela comunidade. Aqui era diferente. 
Então as mulheres chegavam e diziam assim: mas o senhor fala tanto 

em coisas bonitas, em Deus. Eu como gostaria de rezar, mas eu não 

sei como rezar. Eu gostaria tanto falar nesse Deus que você diz, que 

ele me ajudasse, assim acolá.... então,  eu dizia pra ela: rezar não é 
aquela fórmula, a senhora está rezando de uma forma convincente, 

que gostaria de falar com aquele Deus de pedir isso. Deus está 

ouvindo o que a senhora está falando.  
[...] 

Uma coisa impressionante que marco minha vida de professor lá em 

Rio Grande. Quando a Dona Silvia Mello, veja bem, quando guardo 
ainda hoje o nome da Delegada Regional, que não tinha em Rio 

Grande Delegacia, só em Pelotas, pra nós receber nós tinha que ter um 

atestado da Delegada e a prova que a gente fazia planejamento, 

naquela época. A Dona Silvia Mello sabendo o que eu fiz na minha 
sala de aula, pelas visitas que as orientadoras faziam lá, levavam ao 

conhecimento dela que a minha sala de aula era uma coisa diferente 

das outras escolas. Ali as crianças eram educadas, aprendiam religião, 
então ela me mandou chamar um dia. aí eu contei, eu sou católico, 

praticando religião, embora lá não tenham católico praticante, mas ela 

ficou entusiasmada, porque a Dona Silvia era católica praticante. Ela  
disse, o que tu achas que devemos fazer. A Primeira Comunhão, a 

turma já está preparada para fazer a 1ª Comunhão. Então ela me deu 

um livrinho para cada aluno, ela em deu o véu, na época se usava véus 

para as meninas e um terço pra todos, de presente e mandou um padre 
lá ficar uma temporada. O Padre Costa que ele era natural aqui da 

Zanta de Bento Gonçalves, de origem italiana. Esse padre ajudou a 

complementar a preparação para a 1ª Comunhão. Fizemos uma 1ª 
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Comunhão solene dentro da sala de aula.  
 

Seu Ângelo ainda complementou que achava fazer o “trabalho de padre” tão 

importante quanto ensinar outras coisas. Já sobre a relação escola-religião, no contexto 

em que dona Catarina atuou, ela alega que se reunia com a comunidade na igreja, nos 

domingos tinha o terço, por isso ensinava os alunos, assim os pais levavam seus filhos 

para rezarem. Quando tinha um enterro, dona Catarina ia com seus alunos para rezar 

terço. Quando tinha missa, a professora preparava o altar, arrumava as flores, ajeitava e 

ajudava. O padre vinha uma vez por mês e às vezes ficava dois meses sem vir, por isso 

eu era, também, “o padre”, então as crianças iam rezar o terço. Dona Catarina ensinava 

o catecismo.  

Dona Isolina também afirmou ter ensinado o catecismo, ela disse que recebia 

ajuda dos pais em casa, eles iam ensinando em italiano, já na escola a professora 

ensinava em português. Relatou que uma vez uma menina não aprendia o catecismo, 

então ela amarrou uma corda na cintura dela e da menina, fazendo-a acompanhar, 

enquanto fazia o serviço, rezava o Pai-Nosso e o Credo Apostólico. Então, quando ia 

para a cidade, trazia os alunos para apresentar ao padre, então ele fazia as perguntas 

para que se fizesse a Primeira Comunhão, sendo uns em italiano outros em português, 

de acordo como foram ensinados.  

Além de dar aula, dona Paulina alegava ser responsável pela escola e pela 

capela. Cuidava da igreja, rezava o terço, respondia a missa. Quando o padre vinha rezar 

a missa na capela, antes da missa ele sempre fazia uma visitinha na escola. A escola 

geralmente estava no lado da capela. Então sempre vinha fazer uma visitinha, nem que 

fosse para dar uns conselhos. Depois ia para a igreja. A missa, como era rezada em 

latim, sempre precisava que alguém respondesse a missa. Então respondia a missa, 

rezava o terço na capela, nos meses de maio e de outubro. Era ouvida a professora. A 

professora era convidada nos casamentos. Nos enterros só acompanhava, uma vez fez 

um enterro, pois o padre não pode vir. 

Pelos relatos até aqui, todas as professoras ensinavam religião, mas comentário 

curioso foi o feito pela dona Emma, que ao ser questionada se em todas as aulas da 

colônia deveria ensinar religião, onde ela responde: “Em toda a colônia, deixa de dar 

religião pra ti ver. Deixa der fazer o sinal da cruz na sala de aula, pra ti ver. A criança 

vai pra casa e conta”, ela afirma que em uma das escolas que lecionou ficava próximo à 

igreja. Ensinava em aula o catecismo, cantos e hinos religiosos, liam a Bíblia, a partir da 
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4ª série ensinava a história da Bíblia. O ensino da religião estava em primeiro lugar e as 

professoras, segundo relatos de dona Emma, recebiam orientação dos padres para a 

preparação das aulas de religião.  

 

Palavras finais  

A igreja e a escola sempre foram desejo dos imigrantes que aqui aportaram, logo 

que chegavam preocupavam-se com a construção da capela e seguidamente, nos 

encontros domingueiros para a reza do terço, discutiam a possibilidade em relação à 

escola, que era, muitas vezes, construída junto à capela. Interessante, que muitas fotos 

tiradas dos alunos, foram feitas em frente à capela ou igreja, ao invés de ser em frente à 

escola.  

A relação escola-religião ocorreu numa via de mão dupla, muitas professoras, 

além de ensinarem os conteúdos dispostos nos programas, ensinavam também assuntos 

relacionados à religião, bem como, ensinavam o catecismo, da mesma forma, muitas 

congregações religiosas exerceram o magistério. O professor era figura de destaque, 

simbolizava uma forma de ligação entre a igreja e a comunidade, auxiliava o padre nas 

tarefas da igreja e preparação de leituras, e na ausência do mesmo, muitas vezes, 

ministrava os cultos. 

O professor, na maioria das vezes, era escolhido pela sua origem, 

preferencialmente italiana e pela religião católica, visando desta forma manter a cultura 

nos ensinamentos aos seus filhos. Mesmo com a passagem das escolas étnicas para o 

município, os pais e a comunidade em geral continuaram a interferir na escolha, 

deixando de enviar os filhos à escola, caso suas escolhas não fossem acatadas. 
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