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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva produzir, no formato de material educativo, um livro 

sistematizando os potenciais históricos da vila de Araguaya. Busca mediar o ensino 

da História da imigração e gerar problematizações sobre memória, cultura e 

identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo. Também 

busca despertar o diálogo sobre o ensino da disciplina de História e a imigração para 

o Espírito Santo a partir das potencialidades histórico-culturais presentes na vila de 

Araguaya, munícipio de Marechal Floriano. O acervo cultural da localidade e a 

contextualização histórica da imigração para o Espírito Santo no final do século XIX 

e início do século XX, segue a premissa teórica de Saletto, Bittencourt, Rocha, 

Ribeiro, Grosseli e Quintão. Apresenta-se o potencial problematizador em relação às 

questões relativas à memória, identidade e representações sociais, a partir das 

concepções teóricas de autores como Le Goff, Moscovici, Tagfel e Hall. Busca-se 

contribuir para um auto (re)conhecimento histórico por parte dos alunos como sendo 

produtos e produtores do processo histórico em questão, sempre norteados pela 

concepção educacional na pedagogia freireana. Este trabalho incentiva uma reflexão 

sobre identidade, conceito possivelmente marcado por um conflito entre o que é 

endogrupal e exogrupal. Esse distanciamento conduz uma invisibilização da cultura 

imigrante e não permite que os alunos se enxerguem como sujeitos dotados de 

historicidade, autonomia, e assim participem da dialogicidade entre o ensino e a 

leitura de suas próprias Histórias, conforme Freire orienta em suas obras. Além 

disso, estudam-se os bens materiais e imateriais de Araguaya, visando a auxiliar os 

professores e educandos da região no processo de construção do (re)conhecimento 

histórico.  

Palavras-chave: Araguaya. Imigração. Memória. Identidade. Dialogicidade.  

  



 

ABSTRACT 

 

The present work aims to produce, in the format of educational material, a book 

systematizing the historical indicators of the vila de Araguaia. The teaching of the 

history of immigration and the generation of problematizations about the memory, 

culture and identity of the residents of the region of Espirito Santo. It also seeks 

dialogue on the cultural and historical potential of vila de Araguaia, municipality of 

Marechal Floriano. The cultural heritage of the locality and the contextualization of 

the twentieth century follows a theoretical premise of Saletto, Bittencourt, Rocha, 

Ribeiro, Grosseli and Quintão. The presentation of the problem regarding issues 

related to memory, identity and social representations, from the theoretical 

conceptions of authors like Le Goff, Moscovici, Tagfel and Hall. It seeks to contribute 

to a historical self (re) knowledge on the part of students as products and producers 

of historical process in question, always those directed to Educational Engineering in 

Freirean pedagogy. This job is motivating the identity, objective has fixed to an 

conflict between the endogrupal and exogrupal. This distance led to an invisibility of 

the immigrant culture and does not allow students to behave as subjects of 

historicity, autonomy, and thus participate in the dialogue between teaching and 

reading their stories, according to the orientation of their works. In addition, we study 

the material and immaterial materials of Araguaia, aiming to assist the teachers and 

educators of the region in the process of (re) historical knowledge construction. 

Keywords: Araguaya. Immigration. Memory. Identity. Dialogicity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Por ter nascido em uma vila de descendentes de imigrantes no interior do Espírito 

Santo, em Araguaya, distrito de Marechal Floriano, e por vir de uma família de fortes 

hábitos culturais, cresci ouvindo meus familiares falando o dialeto Vêneto1 e 

contando as Histórias dos nossos antepassados, principalmente as dificuldades que 

encontraram no país que escolheram para viver em fins do século XIX.  

Cresci e estudei durante toda a vida nas escolas de Araguaya, mas poucas foram as 

experiências proporcionadas através da escola, das disciplinas e atividades 

pedagógicas para entender de fato o significado e relevância histórica dos bens que 

eu tinha ao meu redor, dos locais de memória preservados na nossa vila e da 

importância em conhecer a História dos que vieram antes de mim e assim valorizar 

os hábitos e tradições do povo oriundo da Itália.  

Movidos por um projeto identitário desenvolvido pelo então vereador sr. Jacinto 

Catelan Júnior (Jacintinho) e pela secretária municipal de cultura e turismo de 

Marechal Floriano, Lucinéia Guimarães (Néia), ambos moradores de Araguaya e 

descendentes de imigrantes, e, objetivando fortalecer o turismo na região, 

destacando a importância histórica desses povos na região e os hábitos dos 

imigrantes e seus descendentes, eles foram peças fundamentais para o surgimento 

do grupo de Dança Granelli dei Monti.  

Incentivados por Jacintinho e Néia, como carinhosamente eram chamados, em 

2005, aos 15 anos de idade, eu e um grupo de amigos, criamos o primeiro grupo de 

dança italiana da vila de Araguaya. O intuito era nos aproximarmos da nossa 

História, fortalecer os laços de amizade, participar de alguma atividade cultural e 

inconscientemente contribuir para o fortalecimento da identidade cultural da nossa 

vila. Assim, o Granelli dei Monti tornou-se nosso principal elo com a cultura italiana.  

No entanto, a dança, uma das mais antigas e significativas formas de 

agradecimento, comemoração, diversão e manifestação de um povo, era vista de 

forma distorcida por alguns moradores de Araguaya, principalmente pelos homens, 

                                            
1 Diz-se do ou conjunto de dialetos falados no Nordeste da Itália (região delimitada pelos rios Pó e 
Míncio, pelos Alpes Dolomitas, por Piave e Tagliamento). Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>. 
Acesso em: 01 mai. 2019. 
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que não entendiam a dança como uma expressão masculina, evidenciando o olhar 

machista de uma sociedade fundamentada nos valores patriarcais.  

Mesmo com as críticas, piadas e comentários de cunho preconceituoso e 

homofóbico oriundos de pequena parcela masculina da vila, continuávamos a 

aprender a dançar as tarantelas e valsas que nossos antepassados dançavam. O 

fato da crítica por parte da população evidenciava o desconhecimento deles no que 

tange sobre a História, hábitos e celebrações dos noni e none2 dos autores das 

críticas. O olhar míope dessas pessoas não foi fator de desânimo para as atividades 

do Granelli e de seus dançarinos.  

Aos 17 anos, já com o grupo estruturado e seus membros conscientes da 

importância de valorizar a História dos que vieram antes de nós e que estávamos 

construindo as nossas Histórias, pautados na memória e identidade do nosso povo, 

nós, juntamente com Jacinto, Néia, nossos pais e outras lideranças da vila 

pensamos em realizar o I Encontro da Cultura Italiana de Araguaya. O objetivo 

levantar fundos para manutenção do Granelli dei Monti e principalmente envolver a 

comunidade com a cultura italiana, a História e a memória do povo que fundou a 

pequena vila nas montanhas do ES em fins do século XIX.  

Com muita dificuldade e pouco investimento do setor público, o evento realizado foi 

um divisor de águas na História da vila de Araguaya. Iniciamos ali o envolvimento 

dos moradores da vila na maior celebração cultural realizada na localidade até os 

dias de hoje. Cada um ajudava como podia, os membros do Granelli se envolviam 

em tudo, das apresentações culturais à estrutura, por mais simples que fossem as 

barracas, lá estavam os “granellis” ornamentando, vendendo artesanato ou 

explicando aos turistas e aos próprios moradores a História da imigração italiana 

para Araguaya.   

O Encontro evidenciou e valorizou hábitos dos imigrantes e seus descendentes, 

como os jogos de carta, as cantarolas e a culinária à base de polenta, o alimento 

sagrado do imigrante italiano, fato esse que viabilizou a aproximação dos moradores 

com sua identidade histórica.  

                                            
2 Coloquialismo linguístico utilizado por imigrantes italianos da região de montanhas do Espírito Santo 
para fazer referência ao avô e avó.  
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Felizmente, a coragem, persistência e o voluntariado contribuíram para uma 

verdadeira tomada de consciência. Assim, possibilitamos que ocorresse uma 

transformação no pensamento da maioria dos moradores do local, gerando o 

sentimento de pertencimento e valorização da História, identidade e cultura dos 

imigrantes italianos. O pequeno encontro tornou-se o principal evento da vila de 

Araguaya, sendo realizado durante todos os anos no primeiro final de semana de 

agosto.  

Figura 1 - Apresentação do “Grupo Granelli dei Monti” no I Encontro da Cultura 
Italiana de Araguaya em agosto de 2007 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

O processo transformador, no aspecto memorial e identitário dos moradores da Vila 

de Araguaya foi impulsionado pelas manifestações culturais decorrentes das 

atividades e eventos apresentados e construídos em conjunto com eles. Passou-se 

a visualizar e valorizar as Histórias, hábitos e bens, materiais e imateriais dos nossos 

nonos e nonas como herança cultural, fato decorrente de interação, conscientização 

e demonstração da valorização histórica no qual todos são sujeitos.  

Aos 18 anos, eu e a maioria dos jovens integrantes do grupo de dança Granelli dei 

Monti tivemos que sair de Araguaya para a “cidade grande” para cursarmos a 

graduação, tendo em vista que não havia faculdade no município ou entorno, e 
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também devido a aprovação de vários na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), localizada na capital do estado.  

Diferentemente do que ocorria outrora, com gerações passadas, que devido a 

dificuldade de transporte público e/ou ausência de veículo próprio, e condições 

financeiras, não tiveram a mesma oportunidade de continuar se fazendo presente 

nas atividades da comunidade. 

A responsabilidade com os ensaios, compromisso com os preparativos para o 

Encontro e as apresentações nas festas da região foram responsáveis para fixarmos 

nossas raízes em Araguaya praticamente todos os finais de semana, fortalecendo os 

laços de amizade e expandindo as atividades do Granelli.  

As atividades desenvolvidas no grupo de dança contribuíram para o sentimento de 

pertencimento com nosso local, com nossa História, com nossa identidade. Tanto 

que durante a semana, em Vitória, na república de estudantes intitulada “Araguaya”, 

era certo as reuniões para decidir as músicas da apresentação do final de semana 

ou mesmo só para reunir os amigos. Era certo também que as reuniões terminariam 

com uma cantarola das cançonetas italianas e um ensaio dos “Requintas” (nome do 

grupo de canções italianas que criamos e mantemos até hoje), uma brincadeira que 

influenciou no hábito de diversas pessoas da vila. A principal inspiração advinha do 

Coral Piú Belo, de músicas italianas de Araguaya. 

A responsabilidade e alegria em representar as tradições italianas fez com que o 

grupo participasse de diversos eventos ligados à cultura das correntes migratórias 

que vieram para o ES. O Granelli dei Monti ganhou visibilidade na divulgação 

histórica das manifestações culturais dos imigrantes italianos que colonizaram o 

Espírito Santo, sendo o grupo convidado para realizar apresentações em diversos 

municípios do ES e estados do país.  

O Granelli dei Monti passou a ser patrimônio imaterial do município de Marechal 

Floriano por meio da lei nº 1.623/2015, destacando assim a importância das suas 

atividades, sendo ainda influenciador no surgimento de mais dois grupos de danças 

italianas em Araguaya, um juvenil, Piccoli Granelli, criado em 2008 e um infantil, 

criado em 2012, Piccinini dei Monti (Pequenos Grãos e Pequenos da Montanha, em 

dialeto Vêneto), respectivamente. Fato que corroborou para a transformação do 

pensamento cultural dos moradores é o de que alguns membros dos grupos juvenil 
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e infantil são filhos de pessoas que outrora não entendiam a dança como uma 

manifestação masculina e criticavam os membros do Granelli anos atrás.  

Saí de Araguaia para cursar a graduação em Comunicação Social na Universidade 

Federal do Espírito Santo, formando em 2014. Viver um curso tão eclético e crítico 

foi fundamental para processar e usufruir do encontro com pessoas tão diferentes, 

de vários estados e até países. A Universidade se apresentou na sua mais completa 

e complexa miscigenação, a riqueza cultural encontrava-se na pluralidade, no 

diferente, entendendo a importância de todos, do local de onde eu vinha e os hábitos 

culturais presentes na minha História. A UFES me oportunizou olhar outras culturas 

e compreender a importância de todos, italianos, africanos, indígenas, alemães, 

libaneses, entre outros, na construção histórica da nossa gente.  

Respirando o universo educacional, tendo em vista minha atuação em um projeto 

nas escolas, decidi buscar conhecimento na área e 2015 fiz uma pós-graduação em 

Educação. Essa situação contribuiu para o despertar do objetivo do projeto de 

pesquisa, considerando-se a consciência do papel fundamental da educação no 

processo identitário do sujeito. 

Figura 2 - Vila de Araguaya, 2019 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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Entendemos o potencial historiográfico da vila de Araguaya, que, segundo 

levantamento do autor e do superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), senhor José Eugênio Vieira, possui o maior 

acervo cultural da imigração italiana do Estado de Espírito Santo. Os espaços ali 

presentes poderiam ser aproveitados para facilitar o ensino de História, já que 

Araguaya possui oficialmente cinco museus, três grupos de danças folclóricas e um 

coral. 

Os museus presentes na vila apresentam a História dos primeiros italianos que 

colonizaram a região em fins do século XIX, bem como de outros povos que 

contribuíram para o desenvolvimento da região. O Museu Casa Rosa evidencia a 

relação entre a História de imigrantes poloneses, portugueses e italianos. O Centro 

Cultural Ezequiel Ronchi traz pertences dos primeiros colonizadores da região e 

elementos da construção da vila. A Estação Ferroviária destaca o processo de 

desenvolvimento do ES e da região, bem como os elementos para sua construção. 

O Museu do Esporte apresenta a História do clube e práticas sociais de outrora e as 

relações impostas na sociedade da época. A Casa do Nono celebra as primeiras 

moradias dos imigrantes e as possibilidades de acomodação que se apresentavam 

outrora quando chegaram ao Brasil.  

Os grupos de danças italianas, Granelli dei Monti, Piccoli Granelli e Piccinini Dei 

Monti, juntamente com o Coral Più Bello são os bens imateriais de Araguaya. 

Crianças, jovens, adultos e idosos celebram a cultura italiana por meio das 

tarantelas, valsas e cançonetas.  

Pensando em como a vila de Araguaya dialoga com o ensino de História da 

imigração e a resistência da memória da comunidade imigrante, esta pesquisa teve 

por objetivo buscar reconhecer as potencialidades educacionais dos espaços e seu 

papel no processo ensino-aprendizagem, tendo como base o desenvolvimento 

sociocultural no qual o sujeito está envolvido, e considerando a História do seu povo 

e seus bens materiais e imateriais.  

Almejando contribuir para o ensino da História, memória e cultura da imigração nas 

montanhas do Espírito Santo, analisando os espaços não formais de educação e o 

acervo cultural presente na vila de Araguaya, intentamos elaborar ações que visam 

contribuir para formação docente com vistas a despertar conscientização nos alunos 
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da rede municipal de ensino acerca de sua pertença histórico identitária ao processo 

de imigração para esta região.  

O projeto visou analisar o acervo cultural da vila de Araguaya por meio do seu 

patrimônio material e imaterial e as possibilidades de diálogo com o ensino da 

História da imigração para a região. Espera-se contribuir com novas práticas 

educativas que valorizem os espaços não formais de educação, bem como 

despertar a conscientização nos alunos de sua importância no papel social e 

histórico no qual estão inseridos.  

A realização deste projeto nos faz visualizar a oportunidade de contribuir para 

divulgação do potencial histórico e educativo da vila de Araguaya, além possibilitar 

ao professor de História problematizar os processos migratórios para o Espírito 

Santo extra sala de aula e possibilitar aos alunos apropriação dos bens culturais do 

município e aproximação com seu (re)conhecimento identitário por meio do ensino 

de História. Acreditamos no papel transformador da educação como mediação para 

a transformação social e acreditamos na historiografia implícita no distrito de 

Araguaya para tal processo. 

Neste sentido, a escola possui um papel de destaque, pois o uso da vila e suas 

manifestações culturais podem auxiliar a escola no processo educativo para 

despertar no sujeito a tomada de consciência acerca de sua pertença e importância 

no contexto histórico da imigração, sendo este, produto e produtor da sua própria 

identidade.  

No entanto, é preciso destacar o papel do professor, levando em conta a pluralidade 

sócio-étnico-racial presente em sala de aula. A mediação nesses locais é necessária 

a fim de que os alunos que não se reconhecem identitáriamente no contexto 

histórico apresentado na vila, tenham voz, e entendam que todos fazem parte da 

construção social do país, todos ocupam algum espaço, e todos os espaços 

merecem ser apresentados e respeitados.  

Essa tomada de consciência é parte do processo de desenvolvimento crítico e 

cultural do educando/educador sobre o ambiente onde vive. Para que o processo 

possa promover no educando esse despertar da consciência ele precisa 

primordialmente apropriar-se dos conteúdos historiográficos da imigração. Nesse 
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ponto, destacamos a importância da ação formativa para que ocorra esse processo 

de apropriação por parte do docente.  

Para tanto, o presente projeto de pesquisa traz a seguinte problematização: A vila de 

Araguaya ensina? Seu acervo cultural pode mediar o ensino da História da 

imigração para o ES e as discussões sobre memória, cultura e identidade? 

A hipótese se alicerça no fato de que a vila de Araguaya ensina, mas o que ensina? 

Como ensina? E por que ensina? Através do conceito de dialogicidade da pedagogia 

Freireana buscamos pesquisar como a vila de Araguaya pode ser usada para 

mediar o ensino de História de imigração para a região de montanhas do Espírito 

Santo em diálogo com os espaços de memória que reafirmam a identidade imigrante 

no contexto sociocultural da vila. Para tanto, essa pesquisa também pretendeu 

resultar em um material educativo com vistas à sugestões de ações para a prática 

educativa dos docentes da disciplina de História do município de Marechal Floriano, 

por meio de validação do material em ação de formação realizado em parceria com 

os docentes.  

Partindo desta premissa, os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram: 

Objetivo geral:  

 Produzir, no formato de material educativo, um livro sistematizando os 

potenciais históricos da vila de Araguaya, com o intento de mediar o ensino 

da História da imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre 

memória, cultura e identidade dos moradores da região de Montanhas do 

Espírito Santo.  

Objetivos específicos:  

 Estudar o fenômeno da imigração na região de Montanhas do Espírito Santo, 

mais especificamente na vila de Araguaya, distrito de Marechal Floriano, por 

meio do mapeamento de suas potencialidades historiográficas;  

 Mapear os bens materiais e imateriais de Araguaya;  

 Produzir material educativo que auxilie os educadores, em suas atividades de 

ensino, sobre o processo migratório da região de Montanhas do ES; 

 Validar o material educativo proposto por meio de ação de formação docente 

a ser realizado com os professores de Marechal Floriano.  
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Considerando a delimitação, organizamos o projeto de pesquisa do seguinte modo: 

no primeiro momento o diálogo com os pares de pesquisa para apresentar os 

estudos que debatem as relações entre memória, História e identidade, e também o 

ensino de História e formação para docentes. Em seguida, tratamos nosso 

referencial teórico com as seguintes subdivisões. 1) Imigração e suas 

problematizações, diáspora italiana e o governo de Muniz Freire, o Núcleo Colonial 

Castello, o surgimento da vila de Araguaya e seu acervo cultural. 2) Conceitos de 

Memória, Representações Sociais e Identidade. 3) Ensino de História, currículo e 

identidade. 4) Fundamentos teóricos para formação de professores. 5) Araguaya e o 

conceito de dialogicidade. No terceiro momento apresentamos a metodologia de 

pesquisa e suas etapas de construção. A análise dos dados produzidos está 

apresentada no quarto momento e segue com os princípios teóricos que nortearam 

a produção do material educativo. Por fim, na sétima parte do trabalho, elencamos 

os principais aspectos conclusivos. 
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2 DIÁLOGO COM OS PARES  

 

Para produzir um material educativo sistematizando os recursos metodológicos para 

entender como Araguaya pode mediar o ensino da História da imigração, e com 

vistas a gerar problematizações sobre memória, cultura e identidade dos moradores 

da região de Montanhas do Espírito Santo, buscou-se verificar como o ensino da 

História da imigração para a região de Montanhas do Espírito Santo pode contribuir 

para mediar ações educativas que visem à formação de um cidadão consciente e 

crítico. Para isso, foi fundamental o conhecimento de pesquisas sobre as seguintes 

temáticas: identidade, memória e patrimônio, memória e formação da identidade 

sociocultural, imigração italiana no Brasil, no Espírito Santo, em Marechal Floriano e 

em Araguaya. 

Existem algumas produções nessas áreas, no entanto, nenhum trabalho de 

pesquisa contempla especificamente os processos de imigração para o município de 

Marechal Floriano e para vila de Araguaya. Ao realizar pesquisa na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a partir de alguns descritores encontrou-

se as seguintes pesquisas: 

 Descritor: Identidade, patrimônio e memória no Espírito Santo. 

Foram encontrados 12 trabalhos, no entanto, todas elas eram dissertações.  

 Descritor: Imigração no Espírito Santo.  

Foram localizados 385 trabalhos, entre teses e dissertações. 

 Descritor: Identidade cultural, memória e imigração italiana. 

Sendo encontrado com este descritor o maior número de trabalhos, sendo no total 

16, onde 12 eram dissertações e quatro teses.  

 Descritor: História, região serrana do Espirito Santo. 

Resultou em quatro dissertações, sendo apenas uma voltada para a área de 

imigração. 

 Descritor: Imigração italiana em Marechal Floriano. 

Nenhum trabalho foi encontrado  
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 Descritor: cultura, memória e patrimônio em Marechal Floriano. 

Não foi encontrado nenhum registro com os descritores apresentados.  

 Descritor: Araguaya, memória, imigração, patrimônio e identidade. 

Nenhuma pesquisa foi realizada com o descritor acima.  

 Descritor: Araguaia. 

Foram encontrados 9 trabalhos com este descritor, mas nenhum referente ao distrito 

de Marechal Floriano, todos relacionados a assuntos ligados ao Rio Araguaia (curso 

de água que banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará) ou regiões 

homônimas. 

 Descritor: Araguaya  

Por existir um conflito na escrita do nome da vila de Araguaya (com a letra Y) houve 

a busca com este descritor e nenhum trabalho encontrado. 

A partir dos dados levantados, destacou-se alguns trabalhos que possuem potência 

dialógica para com a nossa pesquisa, conforme dados sistematizados no quadro a 

seguir: 

Quadro 1 - Dissertações e teses 
(Continua) 

TÍTULO AUTOR/A CATEGORIA 
ANO 

PUBLICAÇÃO 
ORIGEM 

História, Memória E 
Patrimônio: Fundamentos 

E Sensibilizações Da 
Comunidade De Nova 

Palma (Centro De 
Pesquisa Genealógicas E 

Museu Histórico) 

Liriana 
Zanon 

Stefanello 

Dissertação De 
Mestrado 

Profissional Em 
Patrimônio Cultural 

2010 

Universidade 
Federal De 

Santa Maria – 
RS 

Revitalização Do Museu 
Histórico Municipal De 

Pinhal Grande - RS 

Cristina 
Dalmolin 

Dissertação De 
Mestrado 

Profissional Em 
Patrimônio Cultural 

2011 

Universidade 
Federal De 

Santa Maria – 
RS 

Gaspar Silveira Martins E 
O Município “Silveira 
Martins”: Memória, 

Identidade E Patrimônio 

Naiani 
Machado Da 
Silva Fenalti 

Dissertação De 
Mestrado 

Profissional Em 
Patrimônio Cultural 

2011 

Universidade 
Federal De 

Santa Maria – 
RS 

Uma Itália Que Não 
Existe Na Itália: Tradição 

E Modernidade 
Em Venda Nova Do 

Imigrante – Es 

Nara 
Falqueto 
Caliman 

Dissertação De 
Mestrado No 

Programa De Pós-
Graduação Em 
Administração 

2009 

Universidade 
Federal Do 

Espírito Santo – 
ES 
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Quadro 1 - Dissertações e teses 

(Continua 

TÍTULO AUTOR/A CATEGORIA 
ANO 

PUBLICAÇÃO 
ORIGEM 

Imigração Italiana Em 
Anchieta-Es: 

Caracterização E 
Contribuições Para O 

Desenvolvimento Local 

Emilio Petri 
De Souza 

Dissertação De 
Mestrado No 

Programa De Pós-
Graduação Em 

Geografia 
 

2014 

Universidade 
Federal Do 

Espírito Santo – 
ES 

Educação Patrimonial: 
Uma Experiência Com 

Alunos E Professores No 
Município De Vila Velha- 

ES 

Michele Pires 
Carvalho 

Dissertação De 
Mestrado 

Profissional No 
Programa De Pós-

Graduação Em 
Educação Em 

Ciências E 
Matemática 

2014 
Instituto Federal 

Do Espírito 
Santo -ES. 

Quando Preferir Um 
Samba Ao Hino Nacional 

É Crime: Integralismo, 
Etnicidade E Os Crimes 

Contra O Estado E A 
Ordem Social (Espírito 
Santo – 1934 – 1945) 

Silvia Regina 
Ackermann 

Tese De 
Doutorado No 

Programa De Pós-
Graduação Em 

Sociologia 

2009 
Universidade 

Federal De São 
Carlos – SP 

Fonte: Elaboração do autor (2018). 

Segundo Stefanello (2010), ao longo dos tempos e da História, observa-se a 

transformação de muitas concepções e da própria sociedade. Para a autora isso é 

percebido nas compreensões de patrimônio cultural, de História e de museu. 

Partindo dessa lógica o estudo apresenta os fundamentos históricos da importância 

da instituição museológica como um referencial de memória, de História e de 

identidade de uma comunidade. A comunidade identificada em sua dissertação é a 

Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul e, 

especificamente, do Município de Nova Palma. A partir da perspectiva conjecturada 

de que os descendentes de imigrantes italianos elegem como traços culturais os 

aspectos culturais que os identificam com seus antepassados e com a Itália, esses 

aspectos podem ser da cultura material e imaterial o que os torna um patrimônio 

cultural que poderá ser encontrado na instituição museológica. Partindo disso, a 

autora entende que uma das formas de preservação do patrimônio mencionado é o 

museu, compreendido como um local de memória que interage e representa a 

comunidade a qual pertence. Por isso, para que essa comunidade se sensibilize e 
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entenda seu papel social de lutar pela preservação do patrimônio cultural foi 

fundamental uma exposição.  

Como o trabalho de Stefanello (2010) apresenta uma proposta de criação do museu 

histórico municipal e de uma sensibilização da comunidade local, por meio da 

exposição para integrar a luta pela concretização desta instituição, considerou-se 

sua abordagem de pesquisa interessante para o desenvolvimento deste trabalho, 

visto que a aplicação de sua pesquisa pode ser pertinente no percurso de 

construção de uma pesquisa intervenção em processo dialógico com os museus 

existentes na Vila de Araguaya – Marechal Floriano/ES.  

Ao analisar o trabalho intitulado “A revitalização do Museu Histórico Municipal de 

Pinhal Grande – RS”, pode-se observar que este trabalho almeja apresentar os 

resultados da pesquisa realizada no referido museu para a produção da dissertação 

do Mestrado Profissionalizante em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de 

Santa Maria. Segundo Dalmolin (2011) a proposta do projeto surgiu na estimativa de 

encontrar respostas para o desconhecimento da população local com o Museu e 

também com o intuito de zelar pela conservação do expressivo e importante acervo 

que o Museu possui. A pesquisa buscou identificar elementos da constituição e 

formação do município de Pinhal Grande para entendimento das peças que o Museu 

possui. Ainda no estudo da História local a autora salienta alguns aspectos das 16 

comunidades que formam o município. Destaca ainda a questão do patrimônio, da 

identidade e da memória para o melhor entendimento do acervo museológico.  

Dalmoni (2011) dividiu a pesquisa da seguinte forma: Primeiramente apresentou o 

histórico do município de Pinhal Grande, para melhor entendimento da constituição 

do acervo. Posteriormente, destacou alguns apontamentos abordando as 

transformações ocorridas no tangente ao tema patrimônio cultural brasileiro no 

processo para entender e valorizar a diversidade cultural existente no Brasil. Por fim, 

ela relata as ações realizadas na Instituição, os desafios encontrados para revitalizar 

o local e a análise da antropologia visual do acervo fotográfico do Museu. 

A pesquisa analisada apresenta um percurso similar a perspectiva de elaboração do 

presente projeto, principalmente ao abordar a revitalização do Museu Histórico 

Municipal de Pinhal Grande entendendo a formação sociocultural do município em 

questão. A abordagem conceitual e análise de patrimônio, identidade e memória se 

aproximam do viés deste trabalho, fator fundamental para o diálogo. 
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A Dissertação de Fenalti (2011) inserida na linha de pesquisa História e Patrimônio 

Cultural do Mestrado Profissionalizante em Patrimônio Cultural, teve por objetivo 

realizar uma Exposição para apresentar a História do município de Silveira Martins. 

Buscou-se abordar a atuação política do seu patrono Gaspar Silveira Martins, 

destacando as relações deste com a imigração e com a criação da Quarta Colônia, 

tendo em vista que este defendeu a vinda de imigrantes para o Brasil, 

especificamente, para o Rio Grande do Sul. Fenalti (2011), que desejou divulgar 

essa História e torna-la patrimônio cultural da população local, organizou uma 

exposição de painéis, utilizando materiais, fotos e texto que apresentassem e 

divulgassem a História do município Silveira Martins, relacionando-a ao seu patrono 

Gaspar Silveira Martins e a Quarta Colônia.  

A abordagem dada por Fenalti se assemelha ao objetivo desta pesquisa no quesito 

pertença, no entanto, dada a efemeridade da sua proposta de intervenção (uso do 

recurso exposição), também se distancia ao produzir um conteúdo não permanente 

para acesso dos moradores ou interessados no tema. Como esta pesquisa objetivou 

produzir material duradouro e permanente alguns aspectos da proposta de Fenalti 

(2011) não foram considerados.  

Em sua dissertação Falqueto (2009) tratou das configurações da tradição italiana no 

contexto da modernidade em Venda Nova do Imigrante, cidade colonizada por 

imigrantes no final do Séc. XIX, localizada na região de Montanhas do Espírito 

Santo. A autora analisou, por meio de análise documental, entrevistas, observação 

participante e análise de indícios, como as tradições dos imigrantes italianos, em 

suas diferentes formas e sentidos, permanecem, se reinventam e se resignificam na 

atualidade e o papel dos sujeitos nessa construção social. Ela utilizou a trajetória da 

Festa da Polenta, uma das mais importantes manifestações culturais da cidade e do 

Espírito Santo, além de abordar a História de vida de seu fundador padre Cleto 

Caliman, e a importância dele para compreender como a tradição - ou as tradições - 

se reinventam, apresentando-se como um estilo de vida na modernidade, através da 

lógica local de inovar preservando.  

Por se tratar de uma cidade colonizada por imigrantes italianos e por sua 

proximidade geográfica da região de estudo, além de serem imigrantes que 

compartilharam o trajeto até a fixação de suas vilas de residência, a pesquisa 

desenvolvida por Falqueto (2009) também dialoga com a abordagem deste projeto, 
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principalmente no aspecto de análise de formação das áreas ocupadas pelos 

imigrantes e como se deu este desenrolar.  

A abordagem da autora ao analisar o processo de transformação, reinvenção ou 

adaptação, vai ao encontro de elementos da transformação social dos indivíduos 

que compõe a formação dessas vilas ou cidades colonizadas por imigrantes 

italianos. Outro fator importante de diálogo é o fato de que a maioria dos imigrantes 

que ocuparam as terras onde hoje é o município de Venda Nova do Imigrante 

passou pela vila de Araguaya. Dado a escassez de material de pesquisa sobre a vila 

de Araguaya, o trabalho de Falqueto (2009) fornece informações relevantes acerca 

dos objetos do presente estudo. 

O estudo realizado por Souza (2014) discute a caracterização e as contribuições da 

imigração italiana no Município de Anchieta – ES, ocorrido em grande proporção a 

partir da segunda metade do século XIX, período de grande fluxo migratório da 

Europa em direção a América. Devido as diversas transformações socioeconômicas 

vividas na Itália houve grande migração para o Brasil em busca de melhores 

condições de vida. O Estado do Espírito Santo constituiu-se em um dos locais de 

destino destes imigrantes, sendo a cidade de Anchieta porta de entrada e residência 

de centenas de imigrantes. Assim o objetivo de sua pesquisa consistiu em identificar 

as características dos fluxos imigratórios e analisar as contribuições deixadas pelos 

imigrantes italianos, contribuições estas que marcam até os dias atuais o povo 

anchietense. Para alcançar o objetivo proposto o autor delineou um plano de 

trabalho buscando rastrear fundamentos teóricos, embasando a formação de um 

arcabouço teórico que sistematizasse o pensamento quanto ao estudo da geografia 

da população, e o conceito de Migração.  

Souza (2014) empreendeu-se a estudar o fenômeno da imigração italiana no Brasil, 

especificamente no Espírito Santo, enfatizando de forma particular o fluxo migratório 

destinado a Anchieta. Identificou as contribuições da migração para o 

desenvolvimento local, partindo dos aspectos: Econômico, cultural, arquitetônico e 

educacional. Dentre os resultados, destacam-se o banco de dados onde é 

relacionado o nome dos imigrantes italianos aportados em Benevente, então 

Anchieta, e o levantamento das contribuições deixadas pelos imigrantes italianos 

que marcam ainda hoje a identidade e a paisagem anchietense. 
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A dissertação apresentada no curso de pós-graduação em Geografia na 

Universidade Federal do Espírito Santo por Souza (2014) contribuiu com esta 

pesquisa em diversos aspectos, tendo em vista que seu trabalho abordou a História 

do município de Anchieta – ES, local onde desembarcaram a maioria dos imigrantes 

italianos que colonizaram a vila de Araguaya, além de, analisar todo o fluxo 

migratório ocorrido em finais do século XIX e início do XX. As buscas por identificar 

as contribuições dos imigrantes para o processo de desenvolvimento local partindo 

dos aspectos econômicos, culturais, arquitetônico e educacional aproximam-se do 

que se deseja desenvolver, que é a elaboração de uma metodologia de ensino da 

História, memória e cultura dos imigrantes que povoaram a vila de Araguaya.  

Já Carvalho (2011) objetivou investigar as potencialidades da Educação Patrimonial 

com os professores da rede municipal de ensino, discutir seus conceitos e 

proporcionar subsídios para potencializar os espaços da cidade como espaços 

formativos. O intuito da autora foi a promoção do exercício da cidadania, gerar a 

conscientização acerca da preservação patrimonial, além de gestar na consciência 

individual a não segregação entre ambiente e indivíduo por meio da premissa da 

educação patrimonial crítica.  

Carvalho (2011) destacou que o espaço da cidade possui ampliadas possibilidades 

de práticas educativas, configurando-se como um local de ações sociais, políticas, 

culturais, vivências que permitem o contato com diferentes formas de agir e pensar. 

As ações e intervenções de diferentes públicos mostram que o espaço, lócus de sua 

pesquisa possui um grande potencial educacional. A pedagogia histórico-crítica e a 

psicologia histórico-cultural foram às bases de fundamentação teórica de sua 

investigação no campo educacional. Seu método de investigação interessa na 

medida em que a autora trabalhou com entrevistas e questionários, fornecendo um 

vislumbre acerca da produção de dados e seus respectivos métodos de produção.  

Sua forma de organização e pesquisa pode contribuir principalmente no quesito 

produção de dados, a partir da memória dos moradores da vila de Araguaya. Ao 

defender que o patrimônio de uma cidade permite que o educador trabalhe de forma 

interdisciplinar, crítica e contextualizada a autora fornece um panorama de formas 

de estabelecer o diálogo entre patrimônio material e imaterial e educação. 

Ackermann (2009), por sua vez, focou seu trabalho no Estado do Espírito Santo nas 

décadas de 30 e 40 do século XX. Seu objetivo foi análise dos conflitos que se 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ackermann%2C+Silvia+Regina
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situaram no encontro de dois acontecimentos marcantes desse período: a repressão 

ao integralismo e as consequências da Segunda Guerra Mundial. A autora, partindo 

da História da imigração europeia no século XIX para o Espírito Santo, que recebeu, 

principalmente, imigrantes alemães/pomeranos e italianos, buscou entender como 

os imigrantes e descendentes, na década de 30, passaram a atuar em partidos 

políticos com diferentes frentes e propostas considerando o cenário histórico da 

Segunda Guerra Mundial. Ackermann (2009) constatou que o integralismo teve uma 

forte atuação no ES, especialmente, nas regiões de colonização italiana e 

alemã/pomerana, no entanto, verificou também em termo de amplitude populacional 

que os conflitos étnicos não se mostraram tão relevantes como se esperava, pois, as 

práticas culturais diferenciadas dos imigrantes e descendentes não eram entendidas 

como tão perigosas. A relação do imigrante com o cenário nacional era de pertença 

a sua comunidade enquanto imigrante e não necessariamente como cidadão 

italiano, ou seja, o imigrante residente e fundador das colônias de imigração no 

Brasil constituiu em si uma identidade própria do grupo, as comunidades se sentiam 

representadas por uma identidade do “ser imigrante” e não mais por um 

nacionalismo italiano ou alemão. 

Nesse ínterim o trabalho da autora permite reconhecer uma ótica muito particular 

acerca dos processos que condicionaram a formação da identidade do imigrante nas 

vilas de povoamento no ES. Embora o foco de sua pesquisa tenham sido as 

organizações políticas atuantes no Brasil no período de 1930 à 1945, a autora 

esbarrou em questões concernentes a constituição identitária do sujeito enquanto 

membro de uma comunidade de imigração italiana ou alemã. As vilas de imigração 

italiana a que a autora se refere podem compreender moradores que hoje, após o 

processo de emancipação, fazem parte da vila de Araguaya.  

Após o diálogo com outras pesquisas que, de alguma forma, se relacionam com esta 

(em tela), apresentar-se-á o referencial teórico utilizado na elaboração do material 

educativo, sistematizando os recursos metodológicos para entender como Araguaya 

pode mediar o ensino da História da imigração para a região de montanhas do 

Espírito Santo, com vistas a gerar problematizações sobre memória, cultura e 

identidade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo de referencial teórico está subdividido em cinco subcapítulos. No 

primeiro subcapítulo abordam-se: (I) os processos de imigração para o Brasil e suas 

problemáticas históricas, salientando (I.I) a diáspora italiana e o governo de Muniz 

Freire no estado do Espírito Santo, e (I.II) a historiografia do Núcleo Colonial 

Castello e (I.III) o surgimento da vila de Araguaya, distrito de Marechal Floriano/ES, 

apresentando seu acervo cultural. No segundo subcapítulo apresentam-se os 

conceitos de memória a partir do referencial Le Goff, Representações Sociais em 

Moscovici e Identidade em Tajfel e Hall. No terceiro subcapítulo fala-se sobre o 

ensino de História e o currículo escolar pensando na correlação com as identidades 

sociais. No quarto subcapítulo apresentam-se os fundamentos teóricos para a 

formação de professor. E, por último, destaca-se a vila de Araguaya e seus espaço 

de memória potentes para dialogar sobre ensino de História e problematizar 

questões relativas a cultura e identidade, a partir do referencial teórico freireano. 

 

3.1 IMIGRAÇÃO: UMA PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Pensar em imigração para o Brasil, a partir dos séculos XIX e XX implica em uma 

ampliação da visão estrita de que esses processos estão unicamente relacionados 

às formas de produção agrícola e comercial, pois eles caracterizam uma trajetória de 

transformação cultural e social nas localidades nas quais se desenvolveram por 

meio da incorporação de novos hábitos alimentares, de diferentes idiomas, outras 

percepções estéticas, arquitetônicas, religiosas e morais.  

Assim, para Oliveira (2008) uma nova identidade foi constituída para a população 

através da experiência imigratória, pois o europeu representou a chegada do 

progresso para o estado, já que ele era mais bem adaptado ao trabalho, 

preenchendo assim vários “vazios“ demográficos no Espírito Santo. Porém, tal visão 

é amplamente questionada pela nova historiografia capixaba, já que o autor 

desconsidera a influência do negro e principalmente do indigena para a construção 

da identidade capixaba. Ademais, para Ribeiro (2016), tal discurso representa um 

projeto de dominação de uma elite política que busca na representação do atraso 
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explicar a ‘origem’ do estado, dando a certos personagens o papel de baluarte do 

desenvolvimento econômico local, desconsiderando assim certos agentes historicos, 

como o negro e indio.  

Não é possivel pensar a economia brasileira do século XIX sem descatar a 

importancia do café. Furtado (apud RIBEIRO, 2016), afirma que junto à introdução 

da atividade cafeeira, nasceu um pequeno, mas significativo, mercado consumidor 

no Brasil, exigindo que houvesse uma nova diversificação da atividade industrial 

interna. A introdução do salário na lavoura ampliou os horizontes comerciais no país, 

e, ao analisar o novo cenário, percebe-se que a política imigratória foi estabelecida 

para suprir carências estruturais da grande propriedade cafeicultora: 

A produção para a exportação estava organizada no sistema de grandes 
plantações, exigindo uma mobilização de capital que não era acessível aos 
colonos em sua etapa de instalação. Em todo o caso, se se dedicassem a 
plantar café, os colonos teriam que concorrer com empresas que 
exploravam mão-de-obra escrava (FURTADO, Apud Ribeiro, 2016, p.15). 

Todavia, Rocha (2000) diz que a afirmação de Furtado não pode ser encarada como 

um paradigma universal, principalmente para o Espírito Santo, pois aqui a economia 

cafeeira era cultivada em pequenas e médias propriedades. Ribeiro (2016, p. 15) diz 

que “Os domínios cafeeiros do Estado não substituíram, grosso modo, o escravo 

pelo trabalho assalariado. Nas maiores imperou o sistema de parceria, e, nas 

pequenas e médias, ao contrário, o trabalho familiar”. Rocha (2000) salienta que a 

afirmação da incompatibilidade do café com a pequena propriedade, enfatiza que 

Parece-nos importante ressaltar este fato tendo em vista a postura presente 
em quase toda a historiografia do café que enfatiza a inviabilidade de 
produção deste gênero na pequena propriedade [...] 
[...] se esta afirmação é verdadeira para o Rio de Janeiro e São Paulo, ela 
não é para o Espírito Santo, onde a grande propriedade conviveu, sem 
atritos, com a pequena propriedade colonial [...]. Apesar da existência de 
um setor exportador de café com base na grande propriedade, este setor 
não era suficientemente amplo e desenvolvido para impedir a existência de 
outro, este, baseado na pequena propriedade, dedicando-se à cultura do 

mesmo produto (ROCHA, 2000 p.87-88). 

Indo além, Cano (apud RIBEIRO, 2016), afirma que esta estrutura dual não produziu 

o efeito dinamizador que ocorreu em São Paulo, pois aqui não se formou um 

mercado assalariado fixo nas plantações, 

[...] nos núcleos colônias, o estatuto [...] [foi] o da pequena propriedade. No 
latifúndio, embora fosse grande sua dimensão, era pequeno seu espaço 
efetivamente utilizado. Predominou, portanto, [no Espírito Santo] a pequena 
dimensão dos estabelecimentos cafeeiros (CANO apud RIBEIRO, 2016, 
p.16). 
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Segundo Muniz (1997) a imigração europeia, depois de 1847, foi a solução mais 

eficaz para a ocupação e crescimento econômico da província, uma das menores do 

Brasil, cujo despovoamento e consequente falta de mão-de-obra impediam o 

desenvolvimento da cafeicultura, que já apresentava resultados positivos no Rio de 

Janeiro e São Paulo.   

A vinda de germânicos e italianos para ocupar as terras, pretensamente 
virgens, e participar do processo de transição da mão-de-obra escrava para 
a livre foi “[...] decisiva para a adoção de novas formas de vida e de novas 
relações de trabalho, iniciando um processo de reformulação das 
mentalidades [...]” e teve um impacto no processo de construção da 
sociedade capixaba. (MUNIZ, 1997, pág. 22). 

A cultura capixaba, devido principalmente à miscigenação do índio, do negro e dos 

imigrantes de diversas nacionalidades e etnias, levou ao aumento da população 

escrava a partir do incremento das fazendas de café, nos primórdios do século XIX, 

o que marcou seus contrastes identitários e determinou a lógica de organização 

social capixaba. 

o capixaba possui “um comportamento novo, que é típico dele, um 
comportamento capixaba, que se diferencia do mineiro, do baiano e do 
sulista”. Não há dúvidas de que um fator importante no contexto da História 
do Espírito Santo diz respeito à produção cafeeira. Essa ligou, 
decisivamente, o Espírito Santo à economia tropical de exportação, principal 
fonte de divisas do País, e permitiu que se formasse aqui o início de um 
sistema de poder com dinâmica própria. (BÚSSOLA apud PACHECO, 2004, 
pág. 35). 

A tomada do ciclo cafeeiro como referencial econômico movimentou não só os 

pilares da conjuntura capixaba, mas também toda a vida cultural envolta neste ciclo. 

A sustentação de grupos políticos e novos intelectuais foi fundamentada pela 

efervescência da produção cafeeira. De acordo com Bittencourt3, do ponto de vista 

político, como os grandes fazendeiros podiam mandar seus filhos estudar fora, 

desencadeou-se um grupo de novos personagens políticos, onde se destacaram 

Muniz Freire e Jerônimo Monteiro. Dentre os dois, Muniz foi fundamental para o 

processo de imigração subvencionada de italianos para o Espirito Santo, a ser 

destacado nas próximas páginas. Ainda seguindo a lógica de análise que desnuda 

os processos de construção identitária e cultural capixaba, Barreto (2001) sintetiza a 

imigração no contexto histórico nacional da seguinte maneira: 

                                            
3VASCONCELOS, João Gualberto. Trajetória política e desafios. In: BITTENCOURT, Gabriel (org.). 
Espírito Santo: um painel da nossa História. Secretaria de Estado da Cultura e Esporte: Vitória: EDIT. 
p. 1-9. 
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A imigração no Brasil começou com os próprios descobridores, os 
portugueses, no processo de colonização. Posteriormente, com o 
desenvolvimento da lavoura, principalmente para exportação, tivemos a 
imigração forçada de africanos que chegaram ao Brasil como escravos. 
Entretanto, com o fim da escravidão, tornou-se imperiosa a vinda de 
imigrantes para suprir a necessidade de mão de-obra para as pequenas 
propriedades, que objetivavam o desenvolvimento e a segurança do sul do 
país, bem como para a lavoura cafeeira de exportação. Nesse contexto, 
chegaram italianos, alemães e japoneses (BARRETO, 2001, p. 64). 

Logo, para Barreto (2001) a imigração está relacionada com a criação no Brasil 

desde sua gênese, e é um componente histórico fundante da cultura nacional. Neste 

sentido, surgem projetos políticos e ideológicos que assumem discursos que 

também vão sustentar práticas discriminatórias, como, por exemplo, o fundo político 

e ideológico instaurado no Brasil que institui a ideologia do branqueamento como um 

caminho para ”europeizar”4 a população. Para Carone (2002), 

Uma das bases para sua concepção no Brasil desde o final do século XIX 
foi a teoria científica de Joseph Arthur de Gobineau, situada em uma visão 
poligenista da sociedade, ou seja, que concebia a existência de diversas 
linhas para a existência da humanidade, e segundo a qual o “cruzamento 
inter-racial” era condenado (CARONE, 2002, p. 14). 

Outro viés etnográfico da imigração seria a defesa em favor da industrialização do 

Brasil com o emprego de uma mão-de-obra branca e europeia que, Segundo Carone 

(2002), estaria familiarizada às práticas capitalistas industriais necessárias à 

industrialização econômica do Brasil. Assim o estimulo a imigração europeia 

apresentou-se como uma viável solução para as crescentes demandas sociais, 

econômicas e ideológicas do Brasil entre o séc. XIX e XX. 

Para Schwarcz (1998), D. Pedro II a fim de solucionar a escassez de mão-de-obra e 

indiretamente solucionar a questão do crescimento da população negra e mestiça, 

trouxe inúmeros imigrantes para o país. A política imigratória no Brasil pautou-se 

numa série de propagandas enviadas às regiões de conflito. O cunho das 

propagandas era a exaltação do Brasil como a terra das oportunidades e vendiam o 

sonho do desenvolvimento econômico e social em curto prazo, de condições dignas 

de moradia e propriedade de terra. Mas, no final das contas, esperava-se que o 

Brasil se transformasse numa nação branca, livre dos vícios dos negros e indígenas. 

De acordo com Saletto (1996, p. 184), 

                                            
4 Neologismo utilizado para reintegrar noção histórica de que a gestão governamental à época da 
imigração intentava não apenas branquear a população, mas, tornar o Brasil cada vez mais europeu. 
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A integração da população pobre, nascida livre ou liberta, ao mercado de 
trabalho, parecia difícil aos olhos dos contemporâneos no Sudeste. Essa 
dificuldade era interpretada tendo como referência o mito da indolência da 
população pobre, que datava do período colonial, e o racismo, tão influente 
no pensamento da época. A imagem negativa do trabalhador nacional então 
elaborada “justificou” a importação de mais de um milhão de imigrantes 
estrangeiros e a exclusão dos brasileiros do mercado de trabalho mais 
dinâmico do país, o de São Paulo.  

A historiografia capixaba a partir do século XIX está entrelaçada com a chegada 

massiva de imigrantes para as regiões produtoras de café no território espírito 

santense. Segundo Grosselli (2008), o surgimento das vilas de imigração foi 

fundamental para o povoamento e desenvolvimento das regiões interioranas do 

estado. Com a demanda produtiva desencadeada pelas comunidades de imigrantes 

houve a formação de zonas populacionais características e dotadas de 

particularidades que permeiam o cenário histórico cultural do Espírito Santo até a 

atualidade.  

Conforme atesta Rocha (2000), ao desembarcarem no país, os imigrantes se 

depararam com uma situação totalmente contrária a propaganda veiculada pelo 

governo imperial. Os imigrantes destinados a ocupar a zonas de povoamento foram 

abandonados à própria sorte, sendo que tais regiões não possuíam estrutura básica 

de estradas, áreas de colheita ou sequer lotes para construção de moradia. 

Conforme narra Luís Antônio Pinheiro:  

É tão grande a falta de comunicação na província, que si não fossem os rios 
navegáveis, essas estradas naturais, que cortam em algum ponto, a suas 
povoações estariam, por assim dizer completamente sequestradas uma das 
outras, pois as estradas existentes são quase intransitáveis (ESPÍRITO 
SANTO, 1870, p. 12 apud QUINTÃO, 2010, p. 33-34).  

As dificuldades encontradas pelos imigrantes são registradas desde o ciclo 

migratório iniciado com a vinda de Dom João VI e sua corte, que iniciou uma nova 

fase na História do Brasil. Este fato levou a criação de novas instituições políticas e 

burocráticas no país, como O Banco do Brasil, a Imprensa Régia, o Museu Real etc., 

órgãos provedores de cargos públicos para os portugueses que haviam acabado de 

chegar ao Brasil. 

Com sua vinda e “estruturação burocrática” para o país, Dom João esboçou um 

“tímido” programa de imigração. No Espírito Santo, tal projeto teve início quando a 

monarquia criou uma colônia de açorianos em Viana, região próxima à capital da 

então província, Vitória. No entanto, Nara Saletto destaca que  
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Os colonos faziam parte de um grupo vindo dos Açores por iniciativa do 
governo de D. João e distribuído entre as diversas capitanias. Foi um fato 
isolado, de dimensão reduzida: eram 50 famílias [...] (SALETTO, 1996. 
p.131.) 

Após a vinda dos açorianos, a imigração de estrangeiros passou por um período de 

interrupção e entrou em destaque apenas no final da primeira metade do século XIX, 

objetivando a criação de colônias nos chamados “vazios demográficos” e em áreas 

até então pouco exploradas economicamente. 5  

Fatores preponderantes na aceleração do projeto de imigração, as medidas 

abolicionistas e a pressão inglesa “impulsionaram” a transição do trabalho escravo 

para o livre. Dentre elas pode-se citar a Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 

proibiu o tráfico de escravos. Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, onde 

todos os filhos de mães escravos que nascessem após essa data eram livres; a Lei 

do Sexagenários, que foi assinada em 1885 libertava todos os escravos com mais 

de 60 anos; e a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888 

que pôs fim à escravidão no país.  

Com o novo cenário apresentado no país, foi necessário que governo central e suas 

províncias adotassem novas estratégias para atrair europeus e criar novos núcleos 

coloniais, buscando suprir a carência de mão-de-obra exigida pelas atividades 

agrícolas, como enfatiza Rocha (2000, p. 24): 

A política de instalação de núcleos coloniais era, portanto, algo que estava 
fortemente inserido no contexto do binômio abolicionismo-imigrantismo na 
medida em que seus partidários viam esses estabelecimentos como 
verdadeiros viveiros que, no futuro fossem capazes de fornecer os 
trabalhadores livres necessários à grande lavoura.  

Saletto (1996) destaca que a criação dos núcleos coloniais se deu inicialmente com 

a chegada predominantemente de alemães, acompanhados de algumas centenas 

de suíços de língua alemã, holandeses, e, em menor número, luxemburgueses e 

belgas, que aqui se juntaram aos alemães. Deve-se salientar que entre estes 

últimos, o contingente mais numeroso foi o dos pomerânios.  

                                            
5 A ideia dos “vazios demográficos” é relativa, pois grande parte das terras colonizadas e tidas como 
não povoadas eram, na verdade, pertencentes a índios botocudos, principalmente aquelas 
localizadas na bacia do Rio Doce. Calcado na “guerra justa”, D. João VI inicia uma verdadeira batalha 
contra eles, também vitimando puris, que, assim como os primeiros, também eram tapuias. A “guerra” 
foi oficialmente suspensa em outubro de 1831, mas em 1832 mais de 140 índios são chacinados em 
São Matheus. Para ver mais: MOREIRA, V. M. L. A produção histórica dos “vazios demográficos”: 
guerras e chacinas no Vale do Rio Doce (1880-1830). Revista do Departamento de História da 
Ufes, Vitória, n.9, EDUFES, 2001. 
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Em 1871 após o processo de unificação, a Alemanha enfrentava os efeitos da 

Revolução Industrial, que introduziu novas técnicas de produção por meio da 

mecanização, substituindo atividades desenvolvidas pelos camponeses, fato que 

levou a um grande êxodo rural. As cidades apresentavam-se inchadas, não existiam 

empregos para todos, contribuindo significativamente para o crescimento do 

contingente de marginalizados e diminuição do valor da mão-de-obra. Tais 

problemas foram impulsionadores para a imigração, pois poderia ela ser uma válvula 

de controle populacional e um meio para evitar um caos social profundo. 

Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1824 e 

1899 revela que mais de 78 mil alemães emigraram para o Brasil, conforme dados 

da Tabela 1.  

Tabela 1 - A Imigração Alemã para o Brasil entre 
1824 e 1899 

Décadas Contingente 

1824-1847 8.176 

1848-1872 19.523 

1872-1879 14.325 

1880-1889 18.901 

1890-1899 17.084 

Total 78.009 

Fonte: IBGE (2006). 

Conforme o exposto, as informações demonstram que o início da implantação de 

colônias no Espírito Santo está associado, conforme Rocha (2000), com a criação 

da Colônia de Santa Isabel em 1847. Inicialmente o processo colonial contou com 

163 imigrantes alemães, provenientes do Hunsrück e do Hesse, região central do 

Reno, sendo instalados entre os rios Jucu e Braço Sul. Receberam terras com 20 

braças de frente e 600 de fundo, além de sustento para seis meses, medicamentos, 

gado e instrumentos agrícolas. Os colonos eram obrigados por contrato a restituírem 

em 4 anos as despesas, não podendo sair da localidade sem licença e antes da 

quitação dos débitos. De 1859 e 1860 chegaram mais imigrantes alemães, muitos 

oriundos da região do que fundaram a colônia, junto com eles vieram bávaros, 

prussianos e outros.   

Santa Isabel também foi a primeira Colônia a se emancipar do Governo Imperial, em 

19 junho de 1886, e dados oficiais sustentam que nenhum imigrante foi nela 
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instalado pelo Governo Imperial, diferente de Rio Novo e Santa Leopoldina, que 

receberam imigrantes tanto no período imperial quanto no republicano.   

Fundada em 1854 por iniciativa de um antigo comerciante de escravos, o português 

Major Antonio Caetano Dias, a Colônia de Rio Novo, que compreendia o Sul do 

Espírito Santo, na margem esquerda do Rio Novo, recebeu, em 1856, os primeiros 

imigrantes, doze famílias suíças.  

Ribeiro (2016) destaca que devido às péssimas condições da colônia, das 90 

pessoas que chegaram, 20 morreram até março de 1860 e outras 25 encontravam-

se enfermas. Apenas 44 estavam saudáveis. Para piorar, a situação financeira da 

Companhia não era boa, além de que as consequências foram mais sofrimento para 

os colonos, cujo número aumentara ainda mais com a chegada dos belgas e 

holandeses enviados pelo governo. Rocha (2000) enfatiza que a expansão territorial 

da colônia ocorreu a partir da década de 70, decorrente da chegada de imigrantes 

ao Espírito Santo, como os tiroleses, italianos e austríacos. A Colônia se emancipou 

em 1880. 

O Crescimento populacional da Colônia de Rio Novo, 1857-1874, foi o elemento 

desencadeador do surgimento de novos nichos coloniais ainda na segunda metade 

do século XIX, conforme pode ser visto na Tabela 2: 

Tabela 2 - População da Colônia de Rio Novo - 1857-
1874 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

1857  201 1866 615 

1858 500 1867 709 

1859 ? 1868 ? 

1860 565 1869 752 

1861 428 1870 859 

1862 378 1871 958 

1863 433 1872 1126 

1864 559 1873 1178 

1865 595 1874 1283 

Fonte: Grosseli (2008). 

Ao observar os índices destacados na Tabela 2, percebe-se, com a análise de 

Rocha (2000) que permite cruzar os dados com as fontes referentes a constituição 

da Colônia de Santa Leopoldina, situada às margens do rio Santa Maria, que foi 

fundada em 1856, mas somente em março de 1857 recebeu os primeiros imigrantes, 

um quantitativo de 140 pessoas. Dessas, muitos eram oriundos de suíços, 
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hanoverianos, luxemburgueses, prussianos e holstenianos. Três anos depois, novos 

contingentes de imigrantes chegaram: luxemburgueses, hessenianos, austríacos, 

holandeses e pomerânios. Paralisada a chegada de imigrantes de 1861 a 1866, 

novas levas de alemães chegaram, e a população local que em 1867 era de 1.235 

habitantes, elevou-se para 5.000 em 1874. 

Foram criados ainda mais três núcleos coloniais: Timbuí (1874), em terras 

pertencentes à colônia de Santa Leopoldina; Santa Cruz (1877), às margens do Rio 

Piraqueaçú; e Castelo (1880). Ademais, durante a década de 1880, as colônias 

oficias foram emancipadas: Rio Novo (1880), Santa Leopoldina (1882), Castelo 

(1881) e Santa Isabel (1886).  

O quantingente populacional no Espírito Santo desde a criação das colônias 

apresentou constante crescente até fins de 1880 conforme apresentado por Rocha 

(2000), podemos observar este quantitativo e seu desenvolvimento.  

Tabela 3 - População das colônias fundadas até 1880 

Ano 
COLÔNIAS 

Santa Izabel Rio Novo Santa Leopoldina Castelo 

1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1866 
1867 
1869 
1871 
1872 
1873 
1875 
1876 
1878 
1879 
1881 
1882 
1883 
1884 
1886 
1887 
1888 

176 
201 
195 
213 
225 
250 

- 
373 
600 
662 
753 
801 
981 

1.109 
1.125 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.000 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

201 
500 

- 
563 
428 
387 
433 
559 

- 
590 

- 
869 
859 

1.178 
2.000 
2.062 
4.000 
4.063 

- 
- 
- 

4.961 
5.183 
5.200 
5.458 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

140 
- 

359 
992 

1.065 
1.130 

- 
1.235 
1.279 
1.340 
1.452 

- 
2.495 

- 
5.000 
6.000 

- 
11.366 

- 
11.686 

- 
- 
- 
- 

11.846 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.079 
- 

1.332 
- 

1.453 
- 

2.388 

Fonte: Rocha (2000). 
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Rocha (2000) divide os processos migratórios para o Espírito Santo em três fases, o 

primeiro período compreendido entre 1847 e 1881, fase decorrente da criação dos 

núcleos coloniais e início do ciclo migratório. Entende-se entre 1882 e 1887 a 

segunda fase, período pouco expressivo na ocupação territorial do estado, o que fez 

com movimentações políticas ocorressem para estimular a vida para essas terras.  

e por esse motivo solicitava ao Governo Imperial a concessão do 
pagamento integral de passagens aos imigrantes que quisessem se 
estabelecer no Espírito Santo em lotes medidos e demarcados pelo mesmo 
Governo Central. Também na Assembleia Legislativa Provincial o Deputado 
Muniz Freire, ao defender projeto de sua autoria que autorizava o 
presidente da Província a fazer operações de crédito para desenvolver a 
imigração no território capixaba (ROCHA, 2000, p. 100-101). 

A pouca entrada de imigrantes e as leis que antecederam o fim da escravidão era 

alarmado nos editorais de jornais da região sul do Espírito Santo, no entanto, foi 

nesta fase que teve início o processo de imigração italiana em massa para o estado, 

como será discutido posteriormente.  

Tabela 4 - Entrada de imigrantes no Espírito 
Santo 1882-1887 

ANO Número de Imigrantes 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

222 
342 
33 
167 
190 
421 

Total 1.375 

Fonte: Rocha (2000). 

A terceira fase dos processos migratórios para o ES compreende o período entre 

1888 e 1896, sendo esta a fase mais significativa de entradas de imigrantes para o 

Espírito Santo, muitos deles destinados ao trabalho nos cafezais da região sul do 

estado e também fundamentais na ocupação territorial das montanhas do estado.  

No entanto, Groselli (2008) destaca que foi em 3 de janeiro de 1874, período da 

segunda fase da imigração, que, partiu às 13 horas do Porto de Gênova, a bordo do 

navio La Sofia que marcou o início da imigração em massa da Itália para o Brasil. 

O “Sofia” chegou ao Brasil em fevereiro do mesmo ano trazendo os fundadores da 

primeira colônia italiana criada em solo capixaba pelo governo brasileiro, Colônia 

Nova Trento. Tal denominação surgiu como forma de homenagear a região de 

origem dos imigrantes. Essa região, que compreende atualmente a localidade de 
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Santa Cruz, distrito do município de Aracruz, era pertencente ao também italiano 

Pietro Tabacchi, que se aproveitando dos incentivos do Governo Imperial organizou 

uma expedição, que ficou conhecida como Expedição Tabacchi. Isso contribuiu para 

que a região de Santa Cruz, o município de Aracruz e consequentemente o Espírito 

Santo, fossem considerados como berço da colonização italiana no Brasil. Conforme 

expresso na Tabela de Entrada de Imigrantes no ES no final do século XIX 

aconteceu com o seguinte quantitativo: 

Tabela 5 - Entrada de imigrantes no ES e seus respectivos países entre 1892 e 1900 

Nacionalidade Anos Total 

 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900  

Alemanha - 17 8 28 9 - 1 - - 63 

Áustria - 12 - 2 1 1 - - - 16 

Chile - - - 1 - - - - - 1 

Espanha 151 384 32 9 1.451 9 - - - 2.036 

França - 1 1 2 - 1    5 

Grécia - 2 - - - - - - - 2 

Imigrantes 

brasileiros 
- - - 3 1 - - - - 4 

Inglaterra - 1 - - - - - - - 1 

Itália 784 2.498 3.327 4.573 1.490 417 163 22 44 13.318 

Marrocos - - - 1 - - - - - 1 

Polônia 24 3 4 - 7 13 - - - 51 

Portugal 30 329 681 12 65 - - - - 1.117 

Rússia 11 - - - 11 - - - - 22 

San Marino - - - 251 139 - - - - 390 

Suíça - 2 3 - - - - - - 5 

Ucrânia - - - - 70 - - - - 70 

Total 999 3.248 4.056 4.882 3.244 441 164 22 44 17.102 

Fonte: APEES (2008). 

As informações contidas na Tabela deixam claro que o processo migratório para o 

estado contou com a contribuição das diferentes correntes migratórias e a 

temporalidade dos diferentes ciclos para o Brasil. O foco, no entanto, será discorrer 

sobre a imigração italiana para o Espírito Santo, e em específico para a região de 

montanhas do estado, tendo em vista que a vila de Araguaya é que é o objeto de 

pesquisa e análise.  
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3.1.1 A Diáspora Italiana e o Governo Muniz Freire 

 

O processo de imigração italiana para o Brasil apresenta-se de forma complexa no 

cenário europeu, no entanto, pode-se enfatizar que as principais causas da diáspora 

ocorrida no do séc. XIX e XX foram consequências diretas das grandes 

modificações políticas e econômicas na Europa.  

Terminada as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena - 1814/1815 - 

estabeleceu arbitrariamente novos estados. Além disso, a Itália se viu dividida em 

sete Estados soberanos, surgindo, em consequência, o ideal da unificação, sendo 

que em 1870 o território italiano foi unificado após a anexação de Roma pelo rei 

sardo-piemontês Vitor Emanuel II (1849-1878).  

Após a luta, as expectativas do trabalhador italiano continuaram sob a dura 

realidade do séc. XVIII. Engels (2010) esclarece que o advento da revolução 

industrial e novas técnicas produtivas e o êxodo rural para as novas áreas industriais 

urbanas culminou no surgimento de inúmeros desempregados e camponeses sem 

terras. As perspectivas não eram promissoras no país e intensificação de 

propagandas oriundas de países como o Brasil se apresentava como uma 

possibilidade, como enfatiza Pertrone: 

Esse proletário do campo, junto com o das cidades, cujos níveis de vida 
eram bastante baixos e que não tinham muita probabilidade de melhorá-lo, 
eram visados pela propaganda dos países necessitados de mão-de-obra, 
entre os quais aparece o Brasil, onde o braço escravo estava destinado a 
desaparecer mais cedo ou mais tarde (PERTRONE, 1982, p.275-276). 

Com o intuito de atender uma função no campo do trabalho, o imigrante era recebido 

pelo governo capixaba com predeterminações de seu papel social e a definição de 

locais de ocupação, no entanto, esses aspectos negligenciavam a capacidade 

desses grupos humanos de se organizarem como comunidade. Conforme a Tabela 

a seguir, seus locais de origem foram fundamentais para que estes grupos se 

organizassem em torno de características culturais preexistentes.  
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Tabela 6 - Imigrantes italianos e suas origens entre 1888 e 1896  

Região Famílias Indivíduos 
Total estimado 

de pessoas 

Norte 1.995 2.247 8.112 

San Marino 498 83 1.577 

Centro 280 123 963 

Sul 217 24 675 

Total   11.327 

Fonte: Saletto (1996). 

Bittencourt (1987) destaca que embora o pioneirismo imigratório italiano para o 

Espírito Santo desenvolvido por Pietro Tabacchi em 1874 ao trazer os 386 

imigrantes para trabalhar em suas terras na vila de Santa Cruz coloque o estado 

como marco na vinda de italianos para o Brasil, a grande maioria fixou-se 

principalmente na região Sul e estados vizinhos da região sudeste. No entanto, os 

italianos foram significativamente importantes no processo de desenvolvimento do 

ES, como destaca Bittencourt (2006, apud RIBEIRO, 2016). 

Embora a maioria dos imigrantes seja fixada nas fazendas como simples 
assalariados, sobretudo na grande lavoura cafeeira de São Paulo, onde 
nunca se cuidara, em escala apreciável, da organização de núcleos 
coloniais de pequenas propriedades, o sistema de “núcleos coloniais” terá 
mais sucesso, portanto, nas províncias do extremo sul do país e no Espírito 
Santo. 
[...] 
Dos aproximadamente 4 milhões e 800 mil imigrantes que entraram no 
Brasil entre 1850 a 1950, a maioria dos que ficaram, acreditamos, vieram no 
século passado, quando a população brasileira atingiu a tão somente 18 
milhões de habitantes no ano de 1900. A influência estrangeira, não 
portuguesa, portanto, a partir do século XIX, marca, profundamente, o 
caráter nacional do país, sobretudo o centro-sul, onde o café, ávido de 
braços, era o motor da política da imigração. 
Entre estes, a contribuição demográfica italiana foi decisiva para o 
crescimento econômico do Espírito Santo [...]. 
[...] 
Os italianos imigrados para o Espírito Santo eram, portanto, uma minoria do 
total vindo para o Brasil, os quais, por sua vez, eram bem menos dos que 
imigraram para a América. De qualquer forma, o contingente desses 
imigrantes, aqui aportados, representam algo substancioso da população do 
Estado, [...],muito embora esses dados não deve estar computando o 
número dos que devem ter retornado. 
[...] 
Logo, a História do Espírito Santo não pode ser escrita sem um capítulo 
importante da larga contribuição dos imigrantes italianos e respectivos 
descendentes, não só na agricultura cafeeira, mas em todos os setores do 
fazer humano da vida capixaba (BITTENCOURT, 2006, P. 250-258). 

Na transição do séc. XIX para o séc. XX os processos de imigração sofreram 

algumas alterações devido principalmente à abolição da escravidão e a instituição 

do governo republicano, que viu na imigração a possibilidade de atender como mão-
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de-obra barata e capacitada a demanda laboral das zonas cafeicultoras das grandes 

oligarquias, principalmente as fazendas da região de Cachoeiro do Itapemirim, que 

eram tocadas por mão-de-obra escrava.  

Uma vez decretada a Abolição a situação tornou-se, como em toda parte, 
dramática para grande maioria dos proprietários, a ponto de um deles, o 
fazendeiro Matheus Vieira Machado, dono da fazenda “Independência”, 
situada em Cachoeiro do Itapemirim, ter dirigido à redação de “O 
Cachoeirano” uma carta em que, indignado, protestava contra a suposta 
“sedução” que outras pessoas exerciam sobre seus ex-escravos [...] O 
referido proprietário alegava que, por isso, ficara desprovido de 
trabalhadores para a lavoura e para os serviços domésticos (ROCHA, 2000, 
p. 110). 

O cenário pós-abolição influenciou nas medidas adotadas pelo governo, uma vez 

que os primeiros imigrantes, em sua maioria Lombardos e Vênetos, vieram 

subsidiados pelo governo objetivando a povoação do território capixaba. Porém, 

segundo Ribeiro (2016) somente após o fim da escravidão e pressão dos 

fazendeiros do sul do Espírito Santo é que a política imigracional passou a direcionar 

imigrantes às grandes fazendas, pois o cultivo cafeeiro estava entrando em colapso 

por falta de trabalhadores. Por meio dessa demanda, a imigração não seria mais 

exclusividade dos núcleos coloniais, como ocorrido outrora, mas também, das 

grandes fazendas de café. A demanda oriunda das fazendas sulistas era tamanha 

que mais da metade dos imigrantes trazidos para o Estado na década de 1890 se 

dirigiram às fazendas de café localizadas em Cachoeiro do Itapemirim, Rio Novo e 

Castelo, conforme exposto na Tabela 7, que indica os respectivos destinos dos 

imigrantes no estado.  

Tabela 7 - Destino dos imigrantes que entraram no ES entre 1892 e 1900 
(Continua) 

Destino Colônias Fazendas 
Colônias ou 
Fazendas 

Obras 
Públicas 

Obras 
Particulares 

Total 

Alegre - 1 - - - 1 

Benevente (Anchieta) - - 1.702 - - 1.702 

Cachoeiro de Itapemirim - 4.151 - - - 4.151 

Castelo - 2 - - - 2 

Guarapari - - - - 12 12 

Itapemirim - 955 - - - 955 

Piúma - - 29 - - 29 

Rio Doce 860 - - - - 860 

Rio Itabapoana - 1.610 - - - 1.610 

Rio Jucu 24 - - - - 24 

Santa Cruz - 443 - - - 443 

Santa Leopoldina 1.581 - - - - 1.581 

São Mateus - - 752 - - 752 
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Tabela 7 - Destino dos imigrantes que entraram no ES entre 1892 e 1900 

(Conclusão) 

Fonte: APEES (2008). 

Figura relevante no processo migratório para o Espírito Santo, José de Melo 

Carvalho Muniz Freire (1861-1918) governou o estado por dois mandatos (1892-

1896 e 1900 e 1904), além de ter sido deputado provincial e senador. Ribeiro (2016) 

destaca que diversas foram as iniciativas de Freire a fim de impulsionar a imigração 

para o ES. Sua primeira ação em 1892 foi contratar o serviço do Italiano Domenico 

Giffoni para trazer ao estado 20 mil italianos num período de três anos. Já no ano 

seguinte tentou sem sucesso firmar contrato com uma companhia francesa para 

trazer mais dois mil portugueses e espanhóis até 1894, sendo que apenas 972 

portugueses vieram. 

Segundo Saletto (1996) coube a Muniz Freire criar uma legislação que instituísse o 

serviço de terras e de colonização no Espírito Santo, o que se tornou realidade após 

promulgação da Lei n.º 4, de 4 de junho de 1892. A referida Lei que regulava sobre 

todo o processo de imigração para o ES, determinava como os imigrantes deveriam 

ser recebidos, hospedados, encaminhado aos seus destinos, entre outros direitos. 

No entanto, a política imigratória adotada por Muniz Freire sofreu entraves devido 

ordens do governo italiano que alertavam e desaconselhando a imigração para o 

Espírito Santo. Coube a ele uma grande movimentação política para que a situação 

migratória se normalizasse e que os imigrantes continuassem chegando ao solo 

capixaba.  

Porém, em março de 1893, Muniz Freire recebeu notícias do cônsul 
brasileiro em Gênova de que o governo italiano expediu ordens 
desaconselhando a imigração italiana ao Espírito Santo. Imediatamente 
Muniz dirige cartas ao ministro brasileiro em Roma, ao cônsul brasileiro em 
Gênova, ao superintendente de imigração brasileiro em Paris e ao cônsul 
italiano no Rio de Janeiro para que intercedessem em favor dos interesses 
capixabas e para que ela não fosse proibida. Defendendo-se ao afirmar que 
não seria justo o Estado sofrer embargos, pois, aqui, havia quase quarenta 
mil imigrantes estabelecidos (trinta mil deles italianos), o movimento 
imigratório ao Espírito Santo volta a transcorrer normalmente, só sendo 
interrompido em idos de 1895, época da proibição italiana após as 
denúncias do real cônsul italiano, Carlo Nagar. Confeccionado em fevereiro 

Destino Colônias Fazendas 
Colônias ou 
Fazendas 

Obras 
Públicas 

Obras 
Particulares 

Total 

Venda Nova - 2 - - - 2 

Vitória - - - 2.679 - 2.679 

Estrada de Ferro - - - 975 - 975 

TOTAL      15.778 
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de 1895, seu relatório intitulado O Estado do Espírito Santo e a Imigração 
Italiana (RIBEIRO, 2016, p. 80). 

O relato de Carlo Nagar ao governo italiano deu origem para que em abril de 1895 

fosse publicado no Boletim do Ministério dos Assuntos Exteriores da Itália o 

marcante decreto que proibia a imigração não espontânea para o Espírito Santo.  

As políticas de infraestrutura adotadas por Muniz Freire, principalmente em seu 

primeiro governo visava projetar o Espírito Santo no cenário migratório com o intuito 

de fortalecer a produção de café e ocupação dos núcleos coloniais com a vinda de 

imigrantes.  

A economia cafeicultora e os princípios modernos da primeira República no Brasil 

trouxeram consigo todo o ideal de desenvolvimento urbano e industrial. A 

necessidade de escoamento do café conduziu ao processo de construção das 

ferrovias e estações ferroviárias que passaram a ser o principal meio de 

comunicação entre as regiões. É enfático que o transporte por meio de ferrovias no 

Brasil estruturou-se primeiro na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

nos anos de 1850, no entanto, a demanda cafeeira dos produtores do Sul do estado 

e os ideais políticos adotados pelo governo contribuíram as construções em solo 

capixaba, conforme Quintão (2010),  

[...] tal região tornou-se extremamente importante no contexto provincial, 
despertando nos governantes o anseio em estreitar ainda mais a 
comunicação da capital com a mesma, dentro do “pensamento político 
capixaba” de centralizar em Vitória as exportações de boa parte do interior 
do Espírito Santo bem como de Minas Gerais [...] A partir da década de 
1870, cogitou-se a possibilidade de uma comunicação férrea entre a região 
de Itapemirim e Vitória, percorrendo um total de 20 léguas, originando a lei 
provincial n° 37 de 1872, que dava concessão de privilégio para aquele que 
quisesse assumir o empreendimento [...] (QUINTÃO, 2010, p. 241-242).  

A criação da ferrovia que ligou Vitória à Cachoeiro do Itapemirim teve papel 

fundamental não somente no escoamento da produção cafeeira do sul do Espírito 

Santo. A construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo foi decisiva no 

desenvolvimento de núcleos Coloniais do Estado, principalmente o Núcleo Colonial 

Castello, além de possibilitar o surgimento e expansão de vilas no interior do Estado. 
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3.1.2 O Núcleo Colonial Castello e vila de Araguaya 

 

Criada em 1854, a Colônia de Rio Novo abrangia uma vasta área territorial do sul do 

Espírito Santo, sendo então a colônia dividida em seis territórios. Durante anos 

iniciais de sua fundação apresentava-se como uma Colônia próspera, no entanto, 

conflituosa.  

Segundo Grosseli (2008) após a emancipação da Colônia de Rio Novo, por meio do 

Decreto 7.683 de 6 de agosto de 1880, e objetivando acolher os imigrantes italianos 

que ainda chegariam ao Brasil sem saber sobre a suspensão da Lei sobre as 

colônias, criou-se o Núcleo Colonial Castello.  

Decidiu-se abrir um novo núcleo, chamado Núcleo Colonial Castello. 
Situava-se nas terras de Rio Benevente, na fronteira norte da Colônia de 
Rio Novo (partindo das terras do III e IV territórios). O diretor era J.A. Pacca 
e o restante dos funcionários também provinha de Rio Novo. Nos dias 18 e 
20 de fevereiro de 1880 chegaram os primeiros colonos provenientes das 
províncias de Udine, Belluno e Treviso (GROSELLI, 2008, p. 459-460) 

O Núcleo de Castello foi emancipado em 1881 por meio do Decreto 8.122 de 28 de 

maio, e contava 1079 habitantes. Segundo Groselli (2008), 976 eram italianos, que 

trabalhavam principalmente na plantação de café. Castello contava uma superfície 

de 8.895 hectares, divididos em lotes coloniais. A organização do Núcleo coube a 

Joaquim Adolpho Pinto Paca, que após diversos conflitos e insucesso no Núcleo de 

Rio Novo, pode assumir o Núcleo de Castello e desenvolver um trabalho que o levou 

a ser reconhecido no Brasil e na Itália como um bom gestor. Groselli (2008) relata 

sobre Pinto Paca que: 

teve um vida muito breve e relativamente tranquila, tanto que alguns anos 
depois, o vice-cônsul da Itália, Dall’Aste Brandolini, levou à presidência da 
Província os cumprimentos do Rei da Itália pela prova de eficiência 
demosntrada na gestão desta colônia, indicada por alguns como um 
“modelo colonial do Espírito Santo (GROSELLI, 2008, p. 460.) 

No entanto, o reconhecimento dado a Pinto Paca omite as dificuldades encontradas 

pelos imigrantes que colonizaram os lotes mais interioranos do Núcleo, sendo que, a 

maioria dos colonizadores desta região chegaram pós a assinatura do Decreto 775 

de 2 de dezembro de 1879 que suspendia a ajuda com passagens e outros 

benefícios. Porém, as promessas feitas aos imigrantes antes mesmo da suspensão 

dos benefícios não eram cumpridas, fator gerador de conflitos nas colônias.  
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Os imigrantes que vieram para a região do Núcleo Colonial de Castelo nos anos de 

1880 eram em sua maioria oriundos do norte da Itália e ocuparam terras localizadas 

nos atuais municípios de Alfredo Chaves, Vargem Alta, Marechal Floriano, Venda 

Nova do Imigrante, Castelo, Domingos Martins. O Núcleo era dividido em seções, 

nominadas de Cachoeirinha, Alexandrina, Araguay, Iracema, Carolina, Deserto, 

Guiomar, Virgínia (Jaciguá), Matilde, Maravilha, Iriritimirim, Santa Júlia, Urânia e 

Vitor Hugo. Muitos desses nomes foram dados pelo administrador Pinto Panca para 

homenagear seus familiares. 

Em sua maioria os imigrantes que chegaram ao Espírito Santo para colonizar esta 

região de montanhas do estado desembarcaram no porto de Beneventes, atual 

município de Anchieta, após viagem em navios à vapor, velhos e sem a mínima 

estrutura. A viagem durou aproximadamente 4 semanas cruzando o Atlântico, sendo 

este percurso cheio de intempéries. Como destaca Carvalho (apud FERREIRA, 

2008):  

Não foram poucos os casais que perderam os seus filhos nessas viagens, 
acometidos da chamada “doença marítima”, que imaginamos ser 
desidratação, pelos sintomas descritos pelos descendentes dos imigrantes. 
Muitas mulheres deram à luz a bordo e muitos recém-nascidos não 
sobreviveram. Assim chegavam a nova terra muitos deles cheios de tristeza, 
com a saúde abalada, sem força no corpo nem ânimo no espírito para 
enfrentar a nova vida. Alguns aqui chegados tinham mais de 60 [...], e para 
esses a mudança deve ter sido ainda mais difícil (CARVALHO, 1978, p. 27-
36). 

As dificuldades não se restringiram a viagem, ao desembarcarem se deparavam 

com as promessas não cumpridas, abandono por parte do governo, como fica 

evidente nos relatos do cônsul italiano, Carlo Nagar. Estes relatos foram a base da 

decisão do governo italiano que passou a proibir a imigração para estado em 1895.   

Nagar relata que recebeu cartas que evidenciavam o descaso e as condições a que 

os italianos estavam sendo colocados. A primeira, datada de 26 de fevereiro de 

1895, conta o drama dos imigrantes chegados no “Navio Rosário”, que, depois do 

desembarque no Porto de Vitória, foram  

[...] acolhidos na casa de Emigração. Depois de uma breve permanência, 
nos embarcaram para Benevente; chegamos, fomos instalados em uma 
casa sem telhado, mal coberta, sem portas nem janelas. Deram-nos uma 
esteira molhada e podre que, estendida no chão lamacento deveria nos 
servir como leito.6 

                                            
6 Carta de imigrantes italianos a Carlo Nagar (apud REGINATO, 2004). 
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Os problemas enfrentados pelos imigrantes colonizadores da região não se 

limitaram ao desembarque, conforme exposto anteriormente. O acesso territorial aos 

lotes era muito difícil, pois não existiam estradas e muitas picadas7 foram abertas na 

mata pelos próprios recém-desembarcados. Ferreira (2008) evidencia a grande 

dificuldade em transpor o terreno, sendo que, a maioria dos colonos que se 

localizaram na parte mais íngreme do território teve que transpor a mata fechada e o 

terreno acidentado, para iniciar a nova vida em seus lotes de terra. A Tabela a seguir 

mostra a distribuição populacional na Colônia de Castello na última década. 

Tabela 8 - População da colônia de Castello 1881-1888 

Ano População Ano População 

1881 1.079 1886 1.453 

1883 1.332 1887 2.710 

1885 1.436 1888 2.388 

Fonte: Grosseli (2008). 

Justamente nesta região mais íngreme que os imigrantes colonizaram estavam as 

seções que hoje é conhecida como a vila de Araguaya, objeto deste estudo.   

Consta nos registros do Arquivo Público do Espírito Santo que em fins do séc. XIX 

essa região que hoje é Araguaya eram lotes coloniais numerados a partir do número 

498. Sendo que, do 498 ao 507 pertenciam a seção Alexandrina e a partir do 508 à 

seção Araguay, ambos pertencentes ao Núcleo Colonial de Castello.  

Conforme exposto na planta de divisão de 50 lotes coloniais no Núcleo de Castelo 

em 1883, arquivada no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, e que abrange 

a região que hoje é a vila de Araguaya. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Trilhas abertas na mata inexplorada de forma rudimentar.  
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Figura 3- Mapa número A1416 referente ao atual território da vila de Araguaya 

 

Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo (2019). 

Os primeiros registros de ocupação por imigrantes do território que compreende hoje 

a região da vila de Araguaya são datados de 1883, quando os lotes 505, 506 e 507 

foram apropriados por Domenico Bravin e seus filhos Antonio Domenico Bravin e 

Pietro Bravim, como pode ser visto na Figura 3.  
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Figura 4 - Mapa número A1416 referente ao atual território da vila de Araguaya, com 
foco nos lotes 498 ao 507 

 

Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo (2019). 
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Os colonizadores Domenico Bravin, Antonio Bravin e Pietro Bravin chegaram ao 

Brasil a bordo do navio La France em abril de 1883, desembarcando no Porto de 

Benevente. O pai com 74 anos e viúvo, Antonio, veio com 39 anos e casado com 

Santa Canal, Pietro com 46 anos e casado com Regina, todos naturais de 

Polcenigo, Friuli-Venezia-Giulia. 

A região que hoje é a central da vila e onde estão localizados os principais pontos de 

memória, como os museus e a Estação Ferroviária, faziam parte dos lotes coloniais 

498 ao 503. Sua ocupação é datada de 1885, quando Paolo Lorenzon, recebeu o 

lote de número 498, e seu filho Fioravante Andrea Lorenzon passou a ser 

proprietário do lote de número 500.  

Nas pesquisas realizadas neste estudo buscou-se não somente registros sobre a 

ocupação e desenvolvimento da região, mas também a origem do nome Araguaya, e 

o motivo desta região receber essa nominação. Não foi encontrada de forma 

enfática a explicação para tal nome, no entanto, observou-se nos mapas (ANEXO A) 

que um rio que nasce justamente nessa região recebeu do administrador do Núcleo 

o nome de Rio Araguay Mirim antes mesmo da ocupação pelos imigrantes. É 

necessário enfatizar que neste período o Rio Araguaia (Tocantins) já era um dos 

mais conhecidos e importantes do país, o que permite depreender que Pinto Paca 

como forma de homenagear/referenciar o grande rio, nominou de Araguay mirim 

(Araguaya Mirim) este pequeno afluente do Rio Jucu.  

Sendo assim, acredita-se que o nome Araguay dado à seção colonial e 

posteriormente Araguaya ao local de pesquisa são decorrentes do Rio que nasce 

neste local, refutando teorias do senso comum ou lendas locais sobre o nome da 

vila.  

A ocupação e desenvolvimento da região inicialmente foi lenta e difícil, levando em 

consideração a densidade da Mata Atlântica e a ausência de comunicação com 

outros núcleos ou com a capital. Como observa-se nos relatos de Carlos Nagar:  

[...[rica era a presença de Pau d’arco, Jacarandá, Maçaranduba, Sapucaia, 
Canela, Copaíba, Ipecacuanha e tantos outros recursos naturais que “não 
estão sendo exploradas por falta de vias de comunicação, de mão-de-obra 

e de capital”8   

                                            
8 Carta de imigrantes italianos a Carlo Nagar (apud REGINATO, 2004). 
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Mesmo com essas dificuldades, famílias continuaram ocupando os lotes coloniais 

acreditando que o governo daria algum suporte para desenvolver a região, fato que 

não ocorreu de imediato. O início do século XX apresentava-se pouco promissor 

para os colonizadores dos lotes das montanhas do Espírito Santo.  

No entanto, com o desenvolvimento da atividade cafeeira no Sul do estado e as 

políticas de infraestrutura adotadas pelo governo Muniz Freire, objetivando ligar a 

região de Cachoeiro do Itapemirim a capital do estado e facilitar o escoamento da 

produção pelo porto de Vitória, a região de montanhas pôde vivenciar o 

desenvolvimento que almejavam por meio da construção da linha férrea que ligaria a 

grande produtora de café do ES até Vitória.  

Ribeiro (2008) destaca que uma das principais metas de Muniz Freire, ao assumir a 

presidência do Espírito Santo em, 3 de maio de 1892, era dotar o estado de um 

sistema regular de ferrovias, contudo:  

devido aos poucos recursos, tal iniciativa ficava condicionada às receitas do 
Estado, e a saída inicial encontrada por Muniz foi centralizar toda a malha 
viária em uma única via, que, saindo do porto de Vitória, atravessasse parte 
da região montanhosa do Espírito Santo e atingisse a cidade de Cachoeiro 
do Itapemirim. Um outro ramal deveria de lá sair daquele local e atingir o 
Estado de Minas Gerais (RIBEIRO, 2008, p.114)  

O projeto expansivo de Muniz Freire apresentava-se com impulsionador da região 

da vila de Araguaya, tendo em vista o trajeto da ferrovia, como enfatiza Bittencourt 

(1987, p. 97) “Em fins de 1894, estava locada toda a linha, cujo roteiro partida de 

Argolas (Vila Velha, defronte à área comercial de Vitória), seguindo por Viana, rio 

Jucu, Araguaia, Matilde, Rodeio, Soturno até Cachoeiro de Itapemirim”. 

Porém, a promessa de que a obra seria findada de forma rápida e desenvolveria 

toda a região por onde a malha ferroviária passaria não foi cumprida, tardando o 

desenvolvimento da região de Montanhas do ES. 

Todo o processo de construção da linha férrea ligando Vitória à Cachoeiro passando 

pelas montanhas do ES foi iniciado por empresas privadas, mas, devido ao não 

comprimento dos acordos, coube ao governo tomar para si seu desenvolvimento e 

assumir a obra. Denominando agora de Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo  

Porém, os recursos do Estado não seriam suficientes por si só para a 
efetivação da construção da Estrada de Ferro Sul. Então, Muniz Freire 
dirige-se ao Rio de Janeiro com o objetivo de conseguir financiamento para 
levar adiante a empreitada, onde obtêm uma conferência com o Conde de 
Figueiredo, presidente do Banco Nacional, e expõe o crescimento 
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econômico vivenciado pelo Espírito Santo por causa da cultura cafeeira, 
tornando imprescindível conseguir recursos federais para modernizar a 
infra-estrutura do Estado (RIBEIRO, 2008. p. 118) 

Porém, mesmo com o empenho de Muniz Freire, em fins do século XIX, as obras da 

Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo pouco tinham avançado e seus trilhos mal 

tinham chegado a Germânia, na antiga colônia de Santa Isabel em 1895. 

Durante a expansão da malha ferroviária no Espírito Santo, diversos são os registros 

de acidentes e danos causados pelas obras. Uma das tragédias ocasionadas foi 

justamente o incêndio ocorrido na Igreja Católica da vila de Araguaya, em 1898, 

destruindo o templo religioso construído pelos imigrantes. Coube ao Estado 

indenizar a comunidade em 20 mil réis, mas essa quantia foi paga somente em 

1910, como evidencia a reportagem do Jornal “Estado do Espirito Santo” de 25 de 

janeiro 1910, nº 18. (ANEXO 02) 

Apenas em 13 de maio de 1900 foi inaugurado a estação de Marechal Floriano, e 

dois anos após é que se deu as festividades inaugurais das estações de Araguaya e 

Engenheiro Reeve, em Matilde. Consta na reportagem do jornal “Commercio do 

Espirito Santo” de nº 62, publicado em 18 de março de 1902, que duas locomotivas 

partiram de Vitória com diversas autoridades em direção a essas localidades para 

oficialmente inaugurarem as estações. O trajeto foi feito sem maiores incidentes e ao 

chegarem em Araguaya houve foguetório, o Bispo benzeu a Estação e 

posteriormente prosseguiram para Matilde (ANEXO C). 

A lentidão das obras ferroviárias do estado só foi deixada pra trás após o início da 

atuação da Leopoldina Railway, como evidencia Ribeiro (2008, p. 130-131): 

Porém, o “grosso” dos problemas ferroviários do Espírito Santo só começam 
a ser resolvidos com o início da atuação da Leopoldina Railway no Estado. 
Esta foi uma companhia organizada em Londres em 1897 e autorizada a 
funcionar no Brasil pelo Decreto n.º 2.797, de 14 de janeiro de 1898. Em 
1906, a Leopoldina tratou com o Estado do Estado do Espírito Santo a 
compra da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e de seu prolongamento 
em vias de construção de Viana até Cachoeiro do Itapemirim, cuja 
transação visava ligar a estrada com o Rio de Janeiro, visto que Cachoeiro 
encontrava-se ligado com a Capital Federal desde 1903, quando os trilhos 
da Leopoldina lá chegaram após aquisição do ramal Sul do Espírito Santo 
que foi ligada à Estrada São Eduardo. 

O desenvolvimento populacional e econômico da vila de Araguaya está estritamente 

ligado a construção da linha férrea e consequentemente à Estação Ferroviária, já 

que, as obras eram projetadas e geridas por imigrantes que vieram para o país 

voluntariamente e contratados para a realização deste trabalho. Destaca-se a 
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pluralidade desses imigrantes, muitos deles portugueses, espanhóis, franceses e 

ingleses.  

Após sua inauguração em 1902, a Estação de Araguaya tornou-se um dos principais 

centros comerciais da região de Montanhas do Espírito Santo no início do século 

XX, afinal, o escoamento da produção das regiões como Pedra Azul, Venda Nova, 

Brejetuba, Afonso Claudio, entre outros, era levado para a estação de Araguaya por 

meio das tropas de burro e lá embarcavam para os portos. 

Para Moraes (1989, p. 36),  

Enquanto as tropas tinham como objetivo único o transporte de cargas de 
toda natureza, do interior para os centros comerciais e destes para o 
interior, os tropeiros [...] [também] executavam várias outras tarefas de 
interesse para as populações a que estavam ligados, ou por onde 
passavam [...]. [...] faziam compras, inclusive de medicamentos, 
transportavam numerários e valores, levavam cartas e recados, carregavam 
malas de correio e traziam as notícias mais fresquinhas dos lugares por 
onde passavam [...]. 

O comércio latente na vila de Araguaya no início do século XX contribuiu para que 

imigrantes de regiões vizinhas deslocassem para lá e fincassem moradia, muitas 

delas margeando a linha férrea e os entornos da Estação Ferroviária.  

Fato relevante e curioso é que em 21 de dezembro de 1900 (que por meio da Lei nº 

39 criou-se o distrito de Araguaia) à 11 de novembro 1938 a vila de Araguaya era 

dividida ao meio, na parte norte pertencente ao município de Santa Isabel e parte 

Sul ao município de Alfredo Chaves. 

Figura 5 - Marco divisor que estabelecia a divisão da vila entre os 
municípios de Alfredo Chaves e Santa Isabel 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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A vila de Araguaya, atualmente distrito de Marechal Floriano, era distrito do 

município de Santa Isabel, que em 1921 passou a ser chamado de Domingos 

Martins.  

Com o desenvolvimento econômico e populacional da região, Marechal Floriano foi 

emancipado de Domingos Martins em 31 de outubro de 1991 por meio da Lei 

Estadual nº 4571. Atualmente possui os seguintes distritos: Marechal Floriano e 

Araguaia. Em 1995 através da Lei Municipal nº 140 foi criado o distrito de Santa 

Maria de Marechal. Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distritos da 

Sede, de Araguaia, de Santa Maria de Marechal e de Victor Hugo, este último criado 

pela Lei Municipal nº 848 de 28.08.2008. 

O nome do município é uma homenagem do ex-governador José de Melo Carvalho 

Muniz Freire ao 1º Vice-Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto.  

LEI ESTADUAL DE CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO 
LEI Nº 4.571 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 

Lei:  

Art. 1º - Fica criado o Município de Marechal Floriano, com sede no Distrito 
do mesmo nome.  
Art. 2º - O Município de Marechal Floriano fica pertencendo à comarca de 
Domingos Martins. 
Art. 3º - O Município ora criado passa a ter a seguinte delimitação:  
a) Com o município de Viana:  
Começa no divisor de águas da margem direita do Rio Jucu Braço Sul, 
segue pela linha reta que liga à foz do primeiro afluente da margem 
esquerda do Rio Peixe Verde ou Córrego Morro Baixo, acima do lugar 
denominado Bom Jesus, no ponto de coordenadas geográficas de 
40º37’55’’ de longitude e de 20º27’41’’ de latitude, desce pelo córrego Peixe 
Verde ou Morro Baixo até a foz de um pequeno afluente da margem 
esquerda desse, no ponto de coordenadas geográficas de 40º37’30’’ de 
longitude e 20º25’25’’ de latitude, onde começa o limite com o município de 
Domingos Martins. 
b) Com o município de Domingos Martins: 
Começa onde termina com o município de Viana; segue até a cabeceira do 
pequeno afluente no sentido Oeste, segue margeando estrada que liga Bom 
Jesus à Estação de Domingos Martins, até a ponte sobre o Córrego Costa 
Pereira, na localidade do Sítio Capitão, no ponto de coordenadas 
geográficas de 40º37’46’’ de longitude e de 20º25’16’’ de latitude; segue 
pelo divisor de águas da margem esquerda do Córrego Costa Pereira até a 
foz de um pequeno afluente no Rio Jucu Braço Sul, no ponto de 
coordenadas geográficas 40º38’30’’ de longitude e de 20º24’20’’ de latitude; 
segue pelo divisor de águas entre os Córregos Domingos Martins e Caracol 
até a BR-262, na bifurcação da estrada que liga à comunidade de Maanain, 
no ponto de coordenadas geográficas de 40º38’57’’ de longitude e de 
20º23’07’’ de latitude; segue pelo eixo da BR-262 até a bifurcação com a 
estrada que liga Marechal Floriano à sede de Domingos Martins, no ponto 
de coordenadas geográficas das 40º40’09’’ de longitude e de 20º23’16’’ de 
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latitude; segue pelo divisor de águas a Oeste até encontrar o ponto de 
coordenadas geográficas das 40º41’47’’, de longitude e de 20º23’21’’ de 
latitude sobre o Córrego Braço Sul; segue pelo divisor de águas até a foz do 
Córrego Santa Úrsula, no Rio Jucu Braço Sul, no ponto de coordenadas 
geográficas de 40º43’18’’ de longitude e de 20º23’19’’ de latitude; segue por 
divisor de águas da margem direita desse Córrego até o divisor de águas 
entre os Rios Jucu Braço Sul e Jucu Braço Norte, no ponto de coordenadas 
geográficas de 40º43’54’’ de longitude e de 20º20’52’’ de latitude; segue 
pelo divisor de águas até encontrar o divisor da margem esquerda do 
Córrego Boa Esperança; segue por esse divisor até a foz do Córrego Boa 
Esperança no Rio Jucu Braço Sul; segue pelo divisor de águas da margem 
direita do Córrego Boa Esperança até encontrar o divisor entre os Rios Jucu 
Braço Sul e Jucu Braço Norte; segue por esse divisor até a cabeceira do 
Ribeirão Capixaba; segue pelo divisor de águas entre pequenos afluentes 
do Rio Jucu Braço Sul até encontrar a ponte da BR-262 sobre esse rio, no 
ponto de coordenadas geográficas 40º53’11” de longitude e de 20º24’32” de 
latitude, situada a Oeste do povoado de Victor Hugo, segue por divisor de 
águas da margem esquerda do Córrego dos Rios Jucu Braço Sul e 
Benevente, no ponto de coordenadas geográficas de 40º44’3” de longitude 
e de 20º26’55” de latitude, onde começa o limite com o município de Alfredo 
Chaves; 
c) Com o município de Alfredo Chaves: 
Começa onde termina com o município de Domingos Martins; segue pelo 
divisor de águas entre as bacias dos Rios Jucu e Benevente até as 
proximidades de Araguaya, na linha de cumiadas do Norte da bacia do Rio 
Iriritimirim, segue por um parelelo geográfico que passa a 500 (quinhetos) 
metros, ao Sul da estação de Araguaia na Estrada de Ferro Leopoldina; 
sobe até atingir novamente o divisor de águas entre os Rios Benevente e 
Jucu; segue por esse divisor até o limite com o município de Guarapari;  
d) Com o município de Guarapari: 
Começa onde termina com o município de Alfredo Chaves; segue pelo 
divisor de águas da margem direita do Rio Jucu Braço Sul até o ponto de 
partida.  
Art. 4º - Enquanto não for instalado, o Município de Marechal Floriano será 
administrado pelo Prefeito de Domingos Martins e reger-se-á pelas leis e 
atos regulamentares deste município. 
Art. 5º - Fica fixado em 0,48 (zero vírgula quarenta e oito centésimos), o 
índice de participação devido ao município de Marechal Floriano no produto 
da arrecadação estadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços.  
Parágrafo único – O índice previsto neste artigo vigorará até que seja 
determinado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual o índice percentual do 
novo Município.  
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. Ordeno, portanto, a 
todas as autoridades que a cumpram e a façam cumprir como nela se 
contém.  
O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania faça publicá-la, imprimir e 
correr.  
Palácio Anchieta, em Vitória, 30 de Abril de 1991.  
ALBUINO CUNHA DE AZEREDO 
Governador do Estado. 

Atualmente a vila de Araguaya, distrito de Marechal Floriano, distante 18 km do 

centro do município, apresenta-se como uma típica vila colonizada por imigrantes, 

às margens da linha férrea que ali chegou em fins do século XIX e início do XX. A 

localidade se desenvolveu e hoje é uma comunidade com aproximadamente 980 
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moradores residentes, no entanto, segundo a presidência da Associação Pró-

Melhoramento de Araguaya (SOCIPROMA) aos finais de semana esse número 

aumenta em média 10% devido os sitiantes ou moradores que sobem as montanhas 

para passar os finais de semana. 

A memória dos imigrantes é muito presente no dia-a-dia dos moradores da vila, seja 

através da arquitetura, dos hábitos alimentares, das brincadeiras, dos jogos, do jeito 

de falar e principalmente através dos patrimônios culturais que a comunidade 

possui.  

Araguaya possui hoje, segundo levantamento do escritor e do superintendente do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), senhor José 

Eugênio Vieira, o maior acervo cultural da imigração italiana do Estado de Espírito 

Santo. A vila possui cinco museus oficiais, três grupos de danças folclóricas e um 

coral italiano.  

Acredita-se na potência histórica desses espaços para o desenvolvimento de ações 

educacionais que possibilitem ao educador/educando problematizar questões 

inerentes aos processos migratórios, a pertença identitária e a memória. 

Os estudos acerca da historiografia brasileira necessitam contemplar a História local 

e regional articulada à nacional, onde “A História local deve necessariamente estar 

incluída nos estudos de História, mas não exatamente na ordenação do mais 

próximo ao mais distante, mas de forma a ser problematizada a cada momento de 

estudo“ (BITTENCOURT, 2013, p. 202).  

Dentre o acervo cultural da vila de Araguaya, apresentam-se os espaços de 

memória que são considerados como potenciais para atividades educativas, bem 

como o acervo imaterial da localidade. 

 

3.1.3 O Acervo Cultural da vila de Araguaya 

 

Estudar uma determinada região por meio de seu acervo pressupõe um 

conhecimento que transcende o estudo de paredes, objetos e práticas. É necessário 

entender os entroncamentos antropológicos que entrecruzam esses espaços e dão 

a eles sentidos e significados.  
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A partir de tais definições apresentam-se os principais espaços materiais e imateriais 

que compõe o acervo cultural e memorial da vila de Araguaya. 

Estação Ferroviária de Araguaya: Inaugurada 15 de março de 1902, em 

decorrência da construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, que ligaria 

Vitória à Cachoeiro do Itapemirim, a Estação Ferroviária e seu entorno foram o 

coração da vila por décadas. O terreno onde foi construída a Estação foi doação do 

imigrante italiano Fioravante Andrea Lorenzon, proprietário do lote colonial de nº 

500. 

O desenvolvimento da região deu-se devido à construção da Estação. A expansão 

da localidade ocorreu margeando a linha férrea e seu entorno, sendo que nela 

desembarcava a maioria dos produtos para as vilas vizinhas, o que fez com que 

Araguaya fosse um dos principais centros comerciais da região no início do século 

XX. 

Figura 6 - Estação ferroviária de Araguaya 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Atualmente a Estação conta com uma exposição permanente dos produtos de uma 

das mais antigas empresas do Espírito Santo, a Ferramentas LP, empresa fundada 

por Luiz Prest, imigrante italiano, em 1903. Atualmente produz ferramentas agrícolas 

para todo o Brasil e é uma das empresas que mais empregam os moradores da 

região. Além disso, é ponto para informações turísticas e centro para comércio de 

artesanatos e produtos da região. 
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Acredita-se que a Estação é ponto de partida para um diálogo sobre o 

desenvolvimento das vilas que surgiram com os processos migratórios e sua 

importância na expansão econômica do Estado.  

Ao contar a História sobre a Estação, é possível contextualizar os motivos pelos 

quais ela foi construída, sua historicidade e a necessidade da instalação da linha de 

ferro que ligaria ES à Cachoeiro do Itapemirim. A política expansionista, o ciclo do 

café, e outros conteúdos que permeiam o período em análise podem ser abordados 

neste espaço.  

Fato histórico marcante é a inauguração oficial da linha férrea que ligava o Espírito 

Santo ao Rio de Janeiro em 1910, onde a comitiva presidencial passou e fez uma 

parada na Estação de Araguaya no dia 27 de junho de 1910. Pelos registros 

históricos essa foi a única visita à Marechal Floriano feita por um presidente do país. 

Na ocasião, o presidente era Nilo Peçanha, que veio pessoalmente inaugurar essa 

importante obra da História capixaba. A este fato creditam a possibilidade de diálogo 

sobre os hábitos à época e o contexto dessa visita. 

É necessário destacar o fato de que além da mão-de-obra utilizada na construção 

ser estrangeira, em sua maioria italiana, o material utilizado também foi importado. 

As madeiras são originárias do Mar Báltico (região norte da Europa, circundado pela 

península Escandinava, a Europa continental e as ilhas dinamarquesas), os tijolos 

eram oriundos da Inglaterra, as telhas vieram da França e as pedras lapidadas por 

espanhóis. Torna-se nítida a pluralidade imigrante na sua construção, contribuindo 

para que imigrantes de diferentes nacionalidades fixassem moradia na região, 

alguns temporariamente e outros de maneira fixa. 

A diversidade de nacionalidades é fundante para o desenvolvimento da vila de 

Araguaya, mesmo que a região tenha sido inicialmente ocupada por imigrantes 

italianos, sua expansão deve-se a contribuição de diferentes correntes migratórias. A 

Estação passou por mudanças no decorrer do tempo, rebocaram suas paredes e 

pintaram de diferentes cores, no entanto, a matéria bruta é a mesma. 
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Figura 7 - Interior da Estação Ferroviária de Araguaya 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Centro Cultural Ezequiel Ronchi: Sediado no primeiro prédio construído pelo 

Estado na vila de Araguaya nos idos de 1939/1940, que serviu como colégio ao 

ensino primário durante muitos anos, mas com novas construções e mudança da 

escola para outro espaço, o local foi abandonado.  

Por iniciativa de lideranças da comunidade o local foi reformado com intuito de 

tornar-se um espaço para atividades na comunidade. Diretores de escolas, 

presidência do Esporte Clube Araguaya, lideranças religiosas e moradores juntaram-

se para reformar o prédio, realizando rifas e montando barracas em festas culturais 

para levantar recursos. A contribuição financeira do empresário Natalino Littig, filho 

de Araguaya, foi substancial na realização da obra. Destaca-se que a maioria dos 

envolvidos na organização da restauração do prédio eram alunos que ali havia 

estudado décadas antes. 

Coube a Ana Rita Ronchi escrever o projeto, que inicialmente não objetivava tornar 

o local como museu, mas sim um espaço para cursos, palestras e atividades que 

contribuíssem para o desenvolvimento dos moradores e da localidade. A obra foi 

finalizada em 1995 e recebeu o nome de Centro Cultural Ezequiel Ronchi, que era o 

antigo nome da escola. Diversos moradores começaram a doar artigos de família 

para serem “guardados” no local, sendo na maioria pertences dos imigrantes que 

colonizaram a região em fins do século XIX e início do século XX.  
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Figura 8 - Fachada do Centro Cultural Ezequiel Ronchi 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Em 26 de junho de 2000 tornou-se oficialmente o primeiro museu de Araguaya, 

tendo como curadora a senhora Lucinéia Guimarães, uma das lideranças do 

movimento de reocupação do espaço. Um dia memorável para a comunidade, tendo 

em vista a materialização histórica de um espaço tão simbólico no que diz respeito 

ao desenvolvimento da localidade e seus habitantes, configurando-se como um local 

de memória material e identitária da comunidade. Diversas autoridades estiveram 

presentes na inauguração do Museu, entre elas o cônsul da Itália no Brasil. 

O Centro Cultural possui uma enorme variedade de peças que retratam a vinda dos 

imigrantes para o Brasil, tais como malas, documentos, fotos, roupas, móveis; 

objetos que mostram seus hábitos e crenças, além de documentos que salientam as 

relações sociais, econômicas e políticas que ocorreram do surgimento e 

desenvolvimento de Araguaya até os dias atuais.  

Por meio de Lei Municipal de nº 515/205, o Centro Cultural foi declarado utilidade 

pública de Marechal Floriano, e em 29 de agosto de 2014, através da Lei municipal 

de nº 1.510, o local passou a ser um dos símbolos do município. 

Seu potencial dialógico e educativo é inegável, porém, é preciso focar em 

determinados elementos de seu interior, tendo em vista a grande variedade de itens 

e os diferentes tempos cronológicos.  

Acredita-se no diálogo a partir de peças como as cadeiras inglesas da antiga escola, 

que potencializa as relações comerciais e o papel da Inglaterra nos processos 

migratórios, bem como peças religiosas que retratam a fé dos imigrantes, sendo esta 
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uma prerrogativa cultural basilar na construção da comunidade e no local de 

pertença do imigrante na sociedade brasileira.  

É possível por meio do acervo icnográfico dialogar sobre o patriarcado devido à 

predominância de homens na construção histórica e questionar o papel da mulher 

na sociedade em fins do século XIX e início do século XX.  

Figura 9 - Interior do Centro Cultural Ezequiel Ronchi 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Museu do Esporte: Catalogar os troféus e medalhas, pesquisar e juntar as fotos, 

uniforme, reportagens ou qualquer registro relativo ao esporte da vila foi um trabalho 

árduo para Cezar Tadeu Ronchi Junior, então presidente do Esporte Clube 

Araguaya (em 1997) principalmente quando se tem registro de que o time de futebol 

da vila possui mais 100 anos de fundação.  

Figura 10 - Fachada do museu do esporte 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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A ideia de criação do museu surgiu com o objetivo de concentrar as conquistas 

esportivas em um determinado local, pois os troféus ficavam espalhados por bares, 

mercearias, casas dos atletas e vestiário do clube, o que contribuiu para que 

diversas taças tenham se perdido ou foram quebradas. 

Em 07 de maio 2015, por meio da lei municipal nº 1.612, criou-se o Museu do 

Esporte de Araguaya. A ideia era preservar e mostrar as atividades esportivas, 

principalmente o futebol, dos moradores da localidade e região. 

O museu é situado no histórico prédio onde é o Clube Recreativo de Araguaya, ao 

lado do Centro Cultural e em frente à Estação Ferroviária. Possui toda a História dos 

times da vila, como o Esporte Clube Araguaya e o extinto time de Santo Antônio, 

representando assim hábitos esportivo-culturais dos moradores. Em 2018 o clube 

comemorou seu primeiro centenário, mais um capítulo histórico para a comunidade. 

O Museu do Esporte é entendido como um espaço propicio para abordar as práticas 

esportivas da vila em período de colonização, bem como a importante para 

atividades que aproximem a comunidade das localidades próximas. O acervo 

iconográfico retratando os times masculinos em diferentes temporalidades pode 

oferecer também uma perspectiva analítica a respeito do papel da mulher e o 

espaço que ela ocupava nas comunidades imigrantes.  

Por se tratar de um local com várias premiações (troféus e medalhas), deseja-se 

colocar em debate o papel do esporte e sua potência dialógica enquanto processo 

cultural e paisagem histórica, pois a prática esportiva em diferentes períodos 

históricos, e seus locais de competição como ponto de encontro e as relações 

sociais que se desenrolam a partir destes locais, permitiu perceber que os 

agrupamentos comunitários se estruturavam sem a presença dos meios de 

comunicação e entretenimento que se tem hoje.  
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Figura 11 - Interior do Museu do Esporte 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Casa do Nono: A casinha de estuque localizada as margens da linha do trem e em 

frente à Estação Ferroviária é talvez o retrato mais longínquo do início da 

colonização em solo brasileiro por retratar as primeiras moradias construídas pelos 

imigrantes.  

Idealizada por Ângelo Uliana (1932-2016), filho de imigrantes italianos e atuante 

culturalmente em Araguaya, a casa de estuque foi construída por Admilson Grecco, 

contando com o apoio de toda a comunidade, seu “barriamento” foi feito por meio de 

mutirão. 

Figura 12 - Casa do Nono 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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A construção representa as antigas moradias feitas pelos imigrantes que chegaram 

à região em fins do século XIX. Barro, madeira, cipó e folhas de palmeiras, eram os 

materiais disponíveis na mata e utilizados para construir o abrigo.  

Com o passar do tempo, os imigrantes aprimoraram o telhado, utilizando as 

“tabuinhas”, pequenos pedaços de madeiras que fazem a função das telhas, 

material que não existia na região na época. 

Todas as madeiras utilizadas na obra foram doações da comunidade, e em sua 

maioria são madeiras das antigas casas dos imigrantes. Iniciada em 2013 e 

finalizada em 2014, a Casa do Nono é hoje ponto de encontro para jogos de cartas, 

cantarolas italianas ou até mesmo uma prosa de compadres e comadres. 

Os itens encontrados no interior da casa foram doações dos descendentes dos 

imigrantes, moradores da vila. As roupas, os acessórios, as ferramentas e os objetos 

têm por objetivo retratar como era a vida antigamente. No entanto, a casa traz em 

seu interior algumas “evoluções” que fazem parte das construções atuais, a exemplo 

da água encanada e luz da elétrica. 

Ao lado da Casa do Nono, foi construída a “cancha de bocha”, atividade esportiva 

trazida pelos imigrantes italianos. O espaço é ocupado diariamente por moradores 

da vila e visitantes que podem praticar o jogo de bocha. 

Por meio da Lei municipal nº 1.510 de 29 de agosto de 2014, a Casa do Nono 

tornou-se um dos símbolos oficiais de Marechal Floriano, uma materialização atual 

de uma prerrogativa memorial que define a comunidade e seus sujeitos. Dessa 

forma, entende-se sua potencialidade para colocar em debate questões como 

diferenciação social e valorização do universo do trabalho, pois o modelo de 

construção evidencia a capacidade de dominar a natureza e transformá-la num 

produto que atenda às necessidades do trabalhador imigrante.  

Permitir que os alunos explorem de forma material, sensorial, visual e dialógica as 

possibilidades arquitetônicas oferecidas pela construção tende a potencializar o 

debate sobre (re)conhecimento identitário (ou não) e valor memorial a partir da 

mediação da casa. 

O fato da parte interna da Casa do Nono ser “modernizada” possibilita dialogar sobre 

os processos de mudança nos hábitos e práticas sociais dos imigrantes. O banheiro 

construído em anexo ao espaço, a fim de atender os praticantes do jogo da bocha, 
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evidencia um ambiente que exclui a presença feminina, pois os sanitário são 

dotados apenas de mictórios, que não atende as mulheres. Assim, este espaço 

também se torna um local apropriado e potente para dialogar sobre o papel da 

mulher, bem como o da nona. 

Figura 13 - Casa do Nono e o campo de bocha 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Museu Casa Rosa: Um filho de poloneses, uma filha de franceses, uma linha férrea, 

um português e uma italiana. Pessoas, países, hábitos, culturas e Histórias que 

originam o riquíssimo museu Casa Rosa.   

Situado a menos de 50 metros da Estação de Araguaya e em frente à Casa do 

Nono, este belíssimo sobrado foi construído nos anos iniciais de 1900, por Francisco 

Kanisky, filho de imigrantes poloneses que vieram para a região para trabalhar na 

construção da linha férrea. Morou inicialmente na região que hoje é conhecida como 

Rio das Pedras e no início do século XX mudou-se para de vila de Araguaya, 

quando construiu sua casa (sobrado) com ponto de comércio.  

Posteriormente, em 1911 o sobrado foi comprado pelo português Samuel Rosa, que 

deu o nome ao museu. O local é hoje considerado por muitos a residência que 

melhor retrata os hábitos de uma abastada família de imigrantes que viveram nas 

montanhas capixabas. 

A Casa Rosa é um museu particular criado a partir das lembranças de Samuel Rosa, 

um imigrante português, altamente estudado, poliglota, professor de dança e 

apreciador de arte. Chegou à região no final da segunda metade do século XIX para 
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trabalhar como maquinista da ferrovia Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. 

Samuel Rosa casou-se com Lucia Canal, italiana de Coltura de Polcenigo, região 

norte da Itália, que veio para o Brasil ainda criança, juntamente com sua família.  

Figura 14 - Fachada da Casa Rosa 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Com o desenvolvimento da vila de Araguaya e as “modernizações” arquitetônicas, 

em meados de 1930 a fachada foi alterada, para o “Estilo Eclético”, que permanece 

até hoje. 

O museu apresenta um acervo que retrata a vida há muito esquecida, com objetos 

que se revestem de personalidade e contam a História e a rotina dos imigrantes que 

viveram nas montanhas capixabas. No entanto, o museu revela a História de um 

ângulo pouco apresentado, pois possibilita ver os hábitos e valores de uma família 

que veio para o Brasil em diferentes circunstâncias da maioria dos imigrantes que 

ocuparam as montanhas do ES.  

Acredita-se no potencial educativo deste espaço para dialogar sobre os diferentes 

tipos de imigração para a região. Por estar em frente à Casa do Nono é visível essa 

discrepância social nos processos migratórios, de um lado a representação de 

famílias que vieram e se viraram para construir algum abrigo e do outro, famílias que 

vieram com emprego garantido e mantiveram um padrão de vida nos moldes 

europeus. 
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Tal diferença social é possível ser analisada ainda por ações cotidianas com 

requintes burgueses, como sentar-se à mesa, regra de etiqueta para o uso de louça, 

variedade de vestuário íntimo, peças de luxo e acervo literário.  

Figura 15 - Sala de jantar no interior do Museu Casa Rosa 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

O fato de ter sido construída por um filho de um imigrante polonês, comprada por um 

português que se casou com uma italiana, possibilita o diálogo sobre as diferentes 

nacionalidades dos imigrantes que colonizaram a região e suas contribuições para o 

desenvolvimento, bem como as relações comerciais do Brasil com esses países à 

época.  

Após a apresentação dos bens materiais da vila de Araguaya, faz-se necessário 

descrever o histórico dos bens imateriais da localidade, que em sua maioria 

preservam a memória por meio do canto e danças dos colonizadores italianos que 

chegaram à região pós 1883.  

Coral Italiano Più Bello: Fundado em 1999 o grupo tem por objetivo valorizar, 

resgatar e divulgar através da música a cultura herdada dos italianos, que 

colonizaram a vila de Araguaya. O repertório do coral é composto por cançonetas 

folclóricas italianas deixadas pelos antepassados, cantadas em grande parte no 

dialeto original, de geração a geração. As letras das canções sempre abordam os 

amores deixados na Itália, sua pátria mãe, entoando muitas saudades e paixões. O 
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coral foi declarado patrimônio imaterial do Município de Marechal Floriano em julho 

de 2015, por meio da Lei nº 1.638. Atualmente conta com 25 membros de idades 

entre 10 e 90 anos, que se apresentam nas mais tradicionais festas da região. O 

Coral Più Bello é o grupo cultural com mais tempo de atividades no distrito de 

Araguaya, completando em outubro de 2019, 20 anos de fundação.  

O hábito de cantar canções tradicionais italianas, em diversos dialetos, com 

predominância do Vêneto, era comum na vila de Araguaya até a década de 80. Com 

o falecimento das pessoas mais idosas, o costume perdeu força até, praticamente, 

desaparecer na década de 1990. Diante dessa situação, algumas pessoas sensíveis 

às tradições culturais se uniram no objetivo de formar o Coral Italiano para preservar 

o que era comum na vila. 

É importante salientar que muitos passaram e contribuíram, temporariamente, com o 

Più Bello, inclusive pessoas de outras descendências como alemães, portugueses e 

negros. Diante disso, pode-se caracterizar o coral como uma ferramenta de 

preservação, mas também de integração cultural entre moradores da vila de 

Araguaya independentemente de sua descendência.  

Figura 16 - Coral italiano Piu Bello se apresentando no 4º Festival de 
Corais da Região Serrana - Santa Maria de Marechal, 2018 

 

Fonte: Acervo pessoal de Ana Paula Mill (2018). 

Grupo Folclórico Granelli dei Monti: Declarado patrimônio cultural imaterial de 

Marechal Floriano por meio da Lei nº 1.623 de 03 de junho de 2015, o grupo 

folclórico Granelli dei Monti surgiu no ano de 2005, com o objetivo de iniciar um 

trabalho de resgate da memória cultural dos imigrantes italianos que colonizaram a 
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região, bem como reavivar a autoestima nas novas gerações em ser descendente 

de italianos. Ele foi criado em um momento em que vários grupos de danças 

folclóricas italianas surgiam no estado.  

Figura 17 - Grupo de dança Granelli Dei Monti - 2014 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

O grupo já realizou mais de 150 apresentações nesses 14 anos de atividades, 

realizadas em diversas colônias italianas no Espírito Santo e no Brasil. As danças 

folclóricas italianas são o objeto de estudo e de trabalho do grupo. Além disso, os 

integrantes do Granelli têm a preocupação de preservar o canto popular italiano, que 

até a década de 80 era entoado pelos descendentes dos imigrantes em 

comemorações religiosas, sociais e culturais. 

Grupo Folclórico Piccoli Granelli: Em 2008, devido ao grande interesse dos jovens 

da comunidade, o Granelli dei Monti desmembrou-se e originou o Picolli Granelli, 

que se destina ao trabalho cultural com jovens de 12 a 16 anos, o Granelli, grupo 

adulto e o Piccoli, o grupo juvenil. Assim como o grupo adulto, o Piccoli também é 

patrimônio cultural imaterial de Marechal Floriano através da Lei nº 1.623 de 03 de 

junho de 2015. 

A intenção era de que os mais jovens pudessem iniciar e participar desse 

movimento de atividades culturais, possibilitando, no futuro, o ingresso no grupo 

adulto. O resultado esperado era contato e ação contínuos na preservação e 

manutenção cultural no distrito de Araguaya. 
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Figura 18 - Grupo de dança Piccoli Graneli se apresentando na 18ª 
Italemanha - Marechal Floriano, 2018 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Grupo Infantil de Danças Italianas Piccinini Dei Monti: Assim como os demais 

grupos, o Piccinini Dei Monti também é patrimônio imaterial de Marechal Floriano. 

Este grupo surgiu em 2012 com o objetivo de realizar os mesmos trabalhos que os 

grupos adulto e juvenil, sendo composto pelos pequenos da vila, com idade entre 5 

e 12 anos.  

Figura 19 - Grupo de dança Piccinini dei Monti se apresentando no X 
Encontro da Cultura Italiana de Araguaya - 2018 

 

Fonte: Acervo pessoal de Ana Paula Mill (2018). 
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No Piccinini dei Monti, o trabalho engloba danças folclóricas também, porém, devido 

à limitação de repertório original e de movimentos exigidos na execução das danças, 

decidiu-se por elaborar coreografias mais acessíveis nas composições folclóricas e 

músicas clássicas italianas. A intenção era possibilitar a interação das crianças 

nesse meio cultural, promovendo, também, a inserção social, a convivência em 

grupo e a cidadania.  

Figura 20 - Apresentação dos três grupos de dança de Araguaya na 15ª 
Italemanha - 2015 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2015). 

Em todas as três categorias, o trabalho com as crianças e jovens através da dança 

folclórica italiana é uma forma de possibilitar o contato das novas gerações com a 

cultura de seus antepassados. Para além da preservação da dança, os 

relacionamentos, contatos com outros grupos culturais e até mesmo entre os 

familiares possibilitam o crescimento cultural e social de seus integrantes, 

fortalecendo e criando laços até então não existentes.  

Todo acervo cultural, seja ele material ou imaterial apresentado pela vila de 

Araguaya é por muitas vezes entranhado na prática cotidiana, contribuindo para que 

alguns moradores não entendam isso como potencial educativo, mas sim como uma 

tradição ou memória, que antropologicamente pode ser interpretado por intermédio 

de alguns fatores. 

Conforme o estudo de Zanini (2007), intitulado “Um olhar antropológico sobre fatos e 

memórias da imigração italiana” – a partir do nicho de imigração italiana para o Sul 
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do Brasil, percebe-se algumas características comuns ao perfil do imigrante italiano 

que veio para o Brasil em fins do século XIX e início do século XX.  

Os processos migratórios para a região de Montanhas do Espírito Santo vêm 

atender a demanda de ocupar um espaço em branco, sendo que as populações 

originárias já haviam sido expulsas ou extintas desta região. Assim, os imigrantes 

que aqui chegaram construíram um nicho comunitário e identitário a partir da ideia 

de pertencer a um grupo, não sendo nativo, não sendo mestiço, nem tampouco 

brasileiro, mas sim imigrante. Percebe-se, dessa forma, a manifestação desse “ser 

imigrante” tanto no acervo material quanto práticas imateriais presentes na vila de 

Araguaya. No entanto, qual o objetivo de tantos museus, de tantas manifestações 

culturais? 

Zanini (2007) explica que apenas permanece nas memórias o que constantemente é 

reativado como portador de significação e valoração coletiva. Trata-se de uma leitura 

do passado estruturada sob ótica do presente. Tais espaços de memória servem 

como aparato para validar essa existência. Esse processo de validação garante a 

esses sujeitos o sentimento de pertença comunitária. 

Por ser um local que não pertencia a ninguém e a necessidade deles de se sentirem 

pertencentes a esse lugar, criam-se elementos que os conectem a este espaço, a 

fim de afirmar seus valores sociais, tais como, o patriarcado, a fé, o 

empreendedorismo, o heroísmo desbravador, a liderança familiar.  

Para Colbari (1997) as principais contribuições do imigrante italiano na constituição 

dos alicerces culturais e morais da sociedade brasileira seriam o familismo9 e a ética 

do trabalho, sendo esses valores a base da constituição das comunidades criadas 

por eles regendo o modo de vida e as relações sociais. Destaca-se a fé, ou mais 

especificamente a religião, sendo ela em muitos momentos o único elemento comum 

entre os imigrantes. No passado, era ela também o que os distanciavam do 

incivilizado, neste caso, o negro, o marginal, aquele que não era desejado à época. 

As identidades regionais e locais que traziam com eles eram fonte de 
referência entre os iguais, mas perante os brasileiros eram todos 
genericamente italianos, “gringos”. O encontro com a diversidade nacional e 
o processo de enraizamento em terra estrangeira permitiu a eles 
redefinirem-se (ZANINI, 2007, p. 540) 

                                            
9 Conceito cunhado por Colbari (1997), para definir a necessidade no núcleo familiar para a formação 
identitária de um determinado nicho antropológico.  
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A religião era ao mesmo tempo um elemento limiar e unificador, além de um 

importante suporte emocional, psicológico e até mesmo econômico. Ela foi vital no 

processo de enraizamento daqueles migrantes em terras brasileiras. Segundo Zanini 

(2007, p. 529) “o sentimento daqueles migrantes era o de que, sem a religião, 

afastavam-se da civilização”, além da sociabilidade ocorrer principalmente na missa 

dominical ou festas religiosas.  

Ademais, Gobatto (apud ZANINI, 2007, p. 531) destaca que:  

O imigrante italiano é classificado como muito trabalhador, humilde e 
religioso, apresentando o processo colonizador como uma luta entre o 
homem e a natureza hostil. A religiosidade, naquele contexto, talvez tenha 
se tornado maior do que era na própria Itália, uma vez que por meio dela é 
que extraíam de si mesmo forças para lidar com as adversidades 
cotidianas. Pelas crenças e pelos ritos religiosos lembravam-se de quem 
eram, de onde haviam partido e quais os seus objetivos. 

O enraizamento do imigrante italiano no Brasil foi construído principalmente à noção 

da terra como propriedade, da ordem familiar e dos hábitos ressignificados por eles. 

Por terem saídos da Itália pouco após sua unificação, não era latente o sentimento 

de pertencimento à nação Italiana.  

Eram pessoas culturalmente diversas que, na situação de partida, tornaram-
se genericamente italianos. Na Itália havia rivalidades entre as localidades, 
e a aparente noção de homogeneização cultural se daria no Brasil, quando 
de emigrados italianos passariam a imigrantes italianos (ZANINI, 2007, p. 
536). 

Pautados na categorização do imigrante italiano como empreendedor, trabalhador e 

civilizador, Zanini (2007) considera que os atuais descendentes italianos souberam 

negociar, no mercado de bens simbólicos locais, uma imagem positiva, estimando 

alguns valores como primordiais para a manutenção de uma determinada estrutura 

moral. “Antes, as matas e o espaço vazio; depois, a civilização, o progresso e a 

cultura”, pautados na prerrogativa conjuntural de que o imigrante contribuiu para o 

processo de civilização do Brasil (ZANINI, 2007. p. 535).  

A partir da análise antropológica apresentada, ressalta-se a importância dos fatores 

antropológicos culturais para a reflexão do educador e do educando e entende-se o 

acervo cultural da vila de Araguaya como potente para mediar o ensino da História 

da imigração para a região de montanhas do Espírito Santo e problematizar 

questões relativas à memória, cultura e identidade por meio do diálogo.  
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3.2 CONCEITO DE MEMÓRIA, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADE 

SOCIAL COMO ELEMENTOS AGLUTINADORES DO PROCESSO 

EDUCATIVO 

 

A sociocognição não é um elemento da realidade humana em separado, de sujeitos 

solipsistas, ou ainda, a partir das individualidades e dos fenômenos da 

personalidade, mas sim a construção coletiva de um determinado grupo que cria um 

aparato semiológico para conseguir expressar o si mesmo a partir de elementos 

presentes na memória. Por mais que a memória seja algo presente na elaboração 

do sujeito, que conta a própria a História tendo como circunstâncias o que lembra de 

suas vivências, ela, a memória, é fenômeno grupal, portanto, memória social na 

medida em que partilhada. Trata-se de um fenômeno sine qua non para revelar o 

que uma comunidade nutri, enquanto simbólico, sobre suas próprias expressões. 

Por sua vez a memória social é circunscrita às leituras da realidade que aqui 

denominar-se-ão, Representações Sociais, à maneira de Moscovici, e que frutificará 

nos movimentos de estruturação da gestão da Identidade Social do grupo.  

A conceituação de memória perpassa diversos seguimentos na historiografia 

pautando-se em conjecturas do cotidiano, das relações sociais, das estruturas 

políticas, das diretrizes de dominação do sistema econômico vigente. No entanto, 

conceituar ou significar a memória como elemento primordial da constituição das 

identidades humanas requer uma significação coletiva para a própria noção de 

memória que é intrínseca a conjuntura social.  

Nesse sentido, segundo Jacques Le Goff (1994), a memória é a propriedade de 

conservar certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções 

psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, 

ou reinterpretadas como passadas. Dessa forma a memória social é um dos meios 

fundamentais para se abordar os problemas do tempo e da História.  

Sendo a memória objeto da História, e nela em muitas medidas senhora de 

estruturação enquanto formadora das imagens possíveis de serem contadas, em 

alguns casos pode funcionar como fonte primária para resgate de fatos e períodos 

conduzindo à significação de documentos ou elemento primordial para o trabalho 
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com as múltiplas potencialidades subjetivas e significações das relações com seu 

espaço de inserção. 

Assim, a Memória Social age sobre o que foi vivido, partindo das Representações 

Sociais, e estabelecendo, por intermédio da dialética entre os sujeitos e o mundo, o 

conjunto de elementos que faz florescer o significado do espaço vivido. Há que se 

ressalvar, ainda, que a construção da realidade material, assim como sua formação, 

a partir dessa perspectiva, se dá no campo da consciência e, portanto, está 

impregnada de subjetividade. 

A memória “é composta pelas lembranças vividas pelo indivíduo ou que Ihe foram 

repassadas, mas que são entendidas como propriedade de uma comunidade, um 

grupo”.10 O conceito de memória se universaliza no momento em que o passado 

está distante do presente, logo as pessoas não mais se identificam pela perda dos 

antigos padrões de relacionamento social, a identificação ocorre na medida em que 

os processos sofrem continuidades dialéticas que estabelecem laços entre as 

antigas e novas gerações.  

Partindo desse pressuposto, pode-se entender que “a construção de identidades 

pessoais e sociais está relacionada à memória, já que tanto no plano individual 

quanto no coletivo ela permite que cada geração estabeleça vínculos com as 

gerações anteriores”11.  

A preservação do passado é uma característica das sociedades, visto que, o ato de 

preservar a História funciona como uma orientação para ações conjecturadas no 

presente e projetadas para o futuro. Nesse ínterim, a capacidade humana de se 

historicizar está intrinsecamente ligada à formação de sua identidade subjetiva e 

social. Ao preservar seus patrimônios historiográficos ou desenvolver em si o senso 

de importância da preservação da História, o sujeito passa a constituir as bases de 

suas relações sociais e identificações que os permitem se estruturar enquanto 

comunidade. 

                                            
10 O conceito de memória em Le Goff é destrinchado a partir das formas e desdobramentos das 
mesmas formas nas relações sociais. Não podendo ser entendida como individual, mas coletiva. 
Pois, o homem cria a memória a partir da sua relação com o seu contexto de imersão social. In: LE 
GOFF (1994). 

11 BARROS, Carlos Henrique Farias de. Ensino de História, Memória e História local. Disponível 
em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/junho2013/historia_artigos/barros.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 
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A partir de Le Goff é possível inferir que o ser humano grava em sua mente 

características e aspectos de sua vivência e, por conseguinte, as experiências que 

lhe foram significativas, sendo essa, uma das premissas basilares da identidade. 

Então, por meio das narrativas que são inerentes à Memória Social a identidade se 

constrói por meio da materialização histórica. Segundo Otto (2015, p. 2), “há uma 

relação entre História e Memória; contudo esta é matéria-prima, é objeto de 

investigação da primeira, pois, Memória e História são conceitos distintos”. Essa 

diferenciação é fundamental para estruturar a compreensão sobre as diversas vozes 

que permeiam a construção da memória como ferramenta de manutenção identitária 

e considerar essas diferentes vozes incidem diretamente sobre as diferentes visões 

que atuam no processo de construção e reconstrução da História ou Histórias de um 

determinado grupo. 

A construção de lugares de memória e pertença social são recursos utilizados pelas 

comunidades humanas com a intenção de preservar sua formação identitária da 

ameaça do esquecimento. Nesse sentido, a materialização da memória pode ser, 

por exemplo, associada ao patrimônio histórico, pois a preservação patrimonial 

possui múltiplas potencialidades para estabelecimento de diálogos entre pertença, 

passado e presente, além de sua dimensão simbólica. Otto (2015) afirma que ao 

longo dos tempos alguns grupos políticos na disputa de poder têm manipulado a 

memória segundo seus próprios interesses. Em contrapartida, pode-se afirmar que 

em algumas comunidades, como as fundadas por imigrantes, a memória e suas 

ações sociais para preservação do significado passado são fundamentais para a 

construção e afirmação de uma identidade social que define o grupo como uma 

comunidade que pertence a um passado que lhe é particular, e isso, por sua vez, 

confere uma determinada identidade social. Para Le Goff,  

A memória, na qual cresce a História, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 
dos homens (LE GOFF, 2003, p. 471). 

A discussão das questões relacionadas à Memória e à História só ocorre quando 

vinculadas a alguma experiência humana, nesse sentido, a experiência de ensino é 

um importante fomentador da memória na medida em que possibilidade reconhecer 

o passado que foi construído por seus ancestrais e permite que a memória passe a 

existir mediada pelos laços que criam pertencimento a aquele grupo determinado. O 
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sentimento de pertença social da memória confere aos grupos sua identidade e 

também possibilita a eles um estreitamento de relações sociais embasadas pela 

materialização do passando nas práticas sociais que lhe são contemporâneas.  

Pollak (1989) aumenta a seara dos autores que entendem o sentimento de 

pertencimento e sentido social da memória dos grupos como uma contribuição para 

o estabelecimento de uma identidade social. A partir dessa afirmação, entende-se o 

papel do educador como mediador de processos que promovem a tomada de 

consciência dos educandos por meio de práticas educativas que busquem aprimorar 

os sentidos e que desenvolvam sensibilidades no processo de compreensão da 

memória e da História como lugares que são construídos socialmente, promovendo 

reconhecimento e agudizando as hermenêuticas do seu status quo grupal. Portanto, 

os locais aos quais os educandos pertencem funcionam como elementos formativos 

que auxiliam na construção de sua realidade histórico cultural. 

Henri Tajfel (1982) a partir de sua teoria da Identidade Social, afirma que a 

identidade psicossocial é a percepção de pertença a um grupo e consequentemente 

de não pertencimento a outro. A dialética estabelecida entre o pertencimento e o não 

pertencimento estrutura a maneira como sua identidade formar-se-á, em especial, 

pela constante afirmação e positivação dos valores grupais, e pela negação e 

tentativa de deslegitimação dos pretensos grupos que lhe são exogrupais. Logo, a 

estrutura identitária que culmina na constituição de uma comunidade é explicada por 

Tajfel da seguinte maneira:  

É [...] uma tendência da cognição juntar, em categorias ou grupos, objetos, 
eventos e pessoas de acordo com suas semelhanças físicas, psíquicas, 
comportamentais ou outras. A percepção social consiste em “categorizar”, 
ou agrupar em “categorias”, pessoas possuidoras de características não 
possuídas por outras. As primeiras constituem um grupo, as demais um 
outro que, por essa razão, se distinguem, se contrapõem e, não raro, 
conflitam (TAJFEL, 1982 apud PAIVA, 2007, p. 3). 

A pertença a um grupo pode resultar da escolha da pessoa, mas também de 

imposição externa ou do acaso. Relevante para a pertença é o elemento 

motivacional da autoestima, que inicia, mantém, modifica ou termina o processo de 

adesão ao grupo. Nesse sentido, o processo de construção da identidade social dos 

moradores da vila de Araguaya permeia espaços sociais e culturais que corroboram 

para elevar a autoestima dos descendentes de imigrantes que residem ou 

frequentem nosso objeto de análise. Defender a memória do grupo passa a 
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constituir-se uma apologia simbólica dos valores do si mesmo encarnadas nas 

categorias grupais. 

Tajfel (1982, p. 290) compreende a identidade social como "aquela parcela do 

autoconceito dum indivíduo que deriva do seu conhecimento da sua pertença a um 

grupo (ou grupos) social, juntamente com o significado emocional e de valor 

associado àquela pertença". 

Hall (2000), assim como Tajfel, compreendeu os processos de estruturação da 

identidade como possíveis pela diferenciação, no entanto, considerou a necessidade 

de demarcações simbólicas para conferir sentido à diferenciação. Hall (2000) 

compreende que estas demarcações fronteiriças, no campo simbólico, nunca se 

davam por uma totalização, ou por um ajuste completo, mas sim, abarcavam uma 

sobredeterminação ou uma falta. 

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa 
marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, 
pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. 
(SILVA, p. 39-40, 2004) 

O diferente passa a ser elemento combativo, ora acolhido pelo grupo como elemento 

estrangeiro que permite a cognição, o afeto e a construção da identidade social, ora 

negado ou invisibilizado no intuito de reforçar aquilo que não se é. O princípio de 

compensação tem relação com as operações que fazemos com os seres lógicos ou 

reais, maximizando as similaridades ou as diferenças, para introduzi-los numa classe 

ou dividi-los, por divisão ou multiplicação das dimensões pertinentes em classes já 

existentes (SAQUETTO, 2013). 

Tajfel (1982) explicou que a necessidade de manter as características endogrupais 

intactas ocorre por meio de distorções cognitivas que buscam dar coerência e 

preservar as diferenciações. A simbiose entre as duas identidades se dá, portanto, 

pela necessidade cognitiva de, por intermédio de um respaldo histórico, buscar 

coerência para justificar a negativa exogrupal. Isso acontece diante de uma 

aglutinação estereotípica provocada em identidades sociais do tipo dominada, ou o 

que Deschamps (1982) nomeou por "universo simbólico comum de valores" 

(SAQUETTO, 2013). 

Há que se notar igualmente que se revela no fenômeno um aporte imaterial do 

campo da fantasia, ou ainda, de uma quixotesca alegoria de autodefesa, 
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circunscrevendo um valor aumentado dos próprios afetos com o intuito de ilustrar 

nostalgicamente os elementos identitários de modo a valorizar mais do que 

realmente se é. Veja-se a “saborosa polenta” que circunscreve o imaginário migrante 

como traço identitário de uma Itália que somente existe no positivado simbólico do 

não-italiano, mas descendente.   

A vila de Araguaya, localizada no município de Marechal Floriano, região de 

Montanhas do Espírito Santo, é uma comunidade estruturada sob memórias 

patrimoniais e hábitos culturais que são concernentes a sua identidade social. 

Contudo, outros povos, e circuitos identitários, muitas vezes negados ou 

invisilibilizados, a compõem. É da ordem identitária que essas relações entram, ou 

não, em conflito, ou ainda, se adaptarão. É o caso do sujeito não descendente que 

acolherá o status identitário, por exemplo, ou dos grupos não acolhidos e que se 

sentirão apartados das manifestações culturais. 

Todo o processo de adaptabilidade é resultante da síntese histórica entre os valores 

tradicionais oriundos da Itália e sua relação com o novo ambiente que lhe és posto, 

desde condições geográficas a desafios econômicos e práticas alimentares que 

tiveram que se ressignificar durante o processo de formação de identidade imigrante 

em contato com o contexto social no qual foram historicamente inseridos. 

Para tanto o reconhecimento da formação histórica da identidade do sujeito não é 

um processo automático. Acredita-se que são necessárias práticas educacionais 

sistematizadas que problematizem o ensino de História local apresentando como um 

ponto de partida para a aprendizagem histórica, englobando em seu contexto a 

História material da imigração e a vila de Araguaya como mediação para esse 

processo. Sendo assim, a formação educacional dos discentes poderá contribuir 

para sua tomada de consciência de sua inserção e seu local de pertença identitário 

na historiografia presente e latente na vila enquanto materialidade e nas relações 

imateriais que se dão no campo das práticas culturais e das interações sociais.  

O reconhecimento identitário, ou sua problematização, a compreensão não unitária 

do lugar, os conflitos e os resgates culturais, por parte dos educandos deve ser 

primordial no processo educativo, haja vista que a perspectiva pedagógica, aqui 

defendida, parte da práxis freireana e não é possível que o aluno entenda-se 

pertencente a uma realidade sem que antes ele se reconheça nela ou dela seja 

sujeito questionador. 



84 

Quando alguém se depara com o fenômeno das Representações Sociais como 

apresentadas por Jodelet (2001) afirma-se na busca de uma definição que são as 

representações sociais aquelas que: 

[...] orientam e organizam as condutas e comunicações sociais. Da mesma 
forma, elas intervêm em processos variados, tais como a difusão e a 
assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a 
definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais. Desta maneira, as representações sociais acabam 
por constituir uma série de definições partilhadas gestando uma "visão 
consensual da realidade para esse grupo (JODELET, 2001, p.21]). 

Um dos mecanismos mais importantes no processo de gestão da representação 

social é a objetivação, compreendida como  

o processo através do qual o que era desconhecido torna-se familiar. Ela 
torna concreto o que é abstrato. Transforma um conceito em uma imagem 
ou em núcleo figurativo. (...) As ideias construídas em contextos específicos 
são percebidas como algo palpável, concreto e exterior ao sujeito 
(SANTOS, 2005, p.31). 

Não obstante, como definiria Moscovici (2003), a objetivação pode ser entendida 

como a união entre uma ideia não familiar com a realidade, ou transformando aquilo 

que é puramente intelectual em algo acessível. Eis que esse trabalho necessita 

destes três aportes teóricos em consonância, pois não haveria identidade social sem 

as representações sociais dos objetos migracionais, e estes são possíveis apenas 

pela memória social.  

 

3.3 ENSINO DE HISTÓRIA E CURRÍCULO 

 

Questionamento latente por parte da sociedade, principalmente nos dias atuais, 

aonde o ensino de História vem sendo tratado como desnecessário e, no qual 

indagam o que estudar em História?! E por quais motivos deve-se estudá-la? É 

preciso, em caráter mais reflexivo e necessário que o professor levante algumas 

interrogações no desenvolver da sua prática docente: o que ensinar e aprender de 

História? Por que e para que ensinar e aprender essa disciplina?  

Concorda-se com Caio Boschi ao explanar sobre a importância da História na 

construção como dos cidadãos sujeito: 

Trocando em miúdos, a História serve para que o homem conheça a si 
mesmo - assim como suas afinidades e diferenças em relação a outros. 
Saber quem somos permite definir para onde vamos. Quem sou eu? De 
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onde vim? Para onde vou? Perguntas como essas são uma constante na 
História da humanidade. Por mais sem sentido que pareçam, tais 
indagações traduzem a necessidade que temos de nos explicar, nos situar, 
nos (re)conhecer como humanos e, em decorrência, como seres sociais. 
(Boschi, 2007, p.12) 

Guimarães (2013) destaca que a História permite que as experiências sociais sejam 

vistas e entendidas como um constante processo de transformações, no qual o 

homem é produto e produtor dessas ações. Sendo assim, o estudo da História é 

fundamental para perceber o movimento e a diversidade, e contribuir para que 

comparações entre grupos e sociedades possam ser feitas, mesmo nos diversos 

tempos e espaços. “A História nos ensina a ter respeito pela diferença, contribuindo 

para o entendimento do mundo em que vivemos e também do mundo em que 

gostaríamos de viver” (GUIMARÃES, 2013, p. 41). 

Para tanto, a História tem papel de destaque não somente em ensinar as diferenças 

e contribuir para o entendimento social, ela possibilita ainda: 

(...) entender as organizações das sociedades em seus processos de 
mudanças e permanências ao longo do tempo e, nesse processo, emerge o 
homem político, o agente da transformação entendido não somente como 
um indivíduo, mas também como sujeito coletivo: uma sociedade, um 
Estado, uma nação, um povo (BITTENCOURT, 2010, p.186). 

No decorrer do desenvolvimento da sociedade a História tem recorrido a diferentes 

fontes. A História tradicional ou positivista privilegiava documentos escritos, oficiais 

ou não, além de edificações, sítios arqueológicos e museus. Destacando 

personalidades religiosas, políticas e militares, a História tradicional pautava-se no 

estudo dos fatos seguindo um tempo linear, cronológico e progressista.  

No século XX, por meio da Escola dos Annales, foi ampliado o conceito de fontes 

históricas, sendo agora considerada fonte histórica todas as manifestações e 

evidências das experiências humanas, tais como: escritas, obras de arte, objetos, 

além de fontes orais (entrevistas, depoimentos, narrativas) (GUIMARÃES, 2013).  

Nessa mudança de concepção, como destaca Guimarães (2013, p. 45): 

Os sujeitos não são mais alguns homens, e sim todos: homens e mulheres, 
ricos e pobres, negros e índios, brancos, governantes e governados, 
patrões e empregados. A História não é feita apenas por atores individuais, 
mas por movimentos sociais, pela classe trabalhadora, pelos militantes. A 
História nova preocupa-se também com os acontecimentos do cotidiano da 
vida humana, ligados às famílias, às festas, às formas de ensinar e 
aprender. São estudados o universo cultural simbólico, as religiosidades, as 
mentalidades, os costumes, as diversas manifestações culturais.  
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As mudanças no entender a História e seu papel no desenvolver e construção das 

sociedades passa pela necessidade e importância da disciplina nos currículos 

escolares, uma vez que ela ocupa um lugar estratégico, pois, como conhecimento e 

prática social, pressupõe movimento, contradição, ou seja, um processo permanente 

de (re)construção, um campo de lutas.  

Um currículo de História é sempre processo e produto de concepções, 
visões, interpretações, escolhas, de alguém ou de algum grupo em 
determinados lugares, tempos, circunstâncias. (...) (...) revelam tensões, 
conflitos, acordos, consensos, aproximações e distanciamentos, enfim 
relações de poder (GUIMARÃES, 2013, p. 61). 

Bittencourt (2010) destaca que a História foi incluída nos currículos escolares com 

objetivo explícito de contribuir para a construção de uma identidade nacional, de um 

Brasil visto como Nação e pautando-se exclusivamente em valores aristocráticos, 

omitindo as marcas e heranças da escravidão, silenciando esse grupo e seu 

passado. Entretanto, mesmo com as mudanças curriculares, houve uma 

continuidade na construção da identidade nacional baseando-se principalmente por 

valores de um mundo branco, ocidental e cristão.  

Apesar disto, Guimarães (2013) salienta que as mudanças curriculares no ensino de 

História por parte das escolas, contribuem para o rompimento com as práticas 

homogeneizadoras a acríticas, favorecendo o diálogo com práticas educativas 

pautadas na diversidade.  

Gestores e professores ocupam lugar de destaque para combater preconceitos, 

discriminação e exclusão, oriundos em livros didáticos ou prática social, devendo 

principalmente o professor recorrer a outras fontes que corroboram para uma prática 

docente inclusiva e plural. 

O professor de História não opera no vazio. Os saberes históricos 
escolares, os valores culturais e políticos são ensinados na escola a sujeitos 
que trazem consigo um conjunto de crenças. Significados, valores, atitudes 
e comportamentos adquiridos nos outros espaços educativos. Isso implica a 
necessidade de nós, professores, incorporarmos no processo de ensino e 
aprendizagem variadas fontes, linguagens, suportes e estratégias de 
ensino. O professor, ao diversificar as fontes, possibilita o confronto e o 
debate de diferentes visões, estimula a incorporação e o estudo da 
complexidade da cultura e da experiência histórica (GUIMARÃES, 2013, p. 
69). 

Entende-se o papel do professor de História na aplicação da disciplina e na busca 

por diversificar as fontes históricas a fim de trazer para a prática docente uma 

pedagogia que entende o sujeito como produto e produtor de sua História. Existem 
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profundas falhas no processo educativo que contribui para a alienação do sujeito e 

priva-los de determinados saberes que deveriam ser diluídos nas demandas 

curriculares, pensado nos espaços de educação não formal e na realidade citadina 

como locais, também possui seus privilégios para contribuir com a prática docente.  

 

3.3.1 Ensino de História e Identidade  

 

Como já evidenciado, o ensino de História abarcou o currículo escolar com intuito de 

contribuir para a construção da identidade nacional do Brasil, no entanto, são críticas 

tecidas ao longo dos anos, principalmente por parte dos pesquisadores que se 

dedicam ao ensino. A História de Brasil foi ensinada, e em alguns casos ainda 

permanece dessa forma, entendendo o passado como único e homogêneo, 

deixando de lado ou minimizando a pluralidade social que compõe a nossa 

sociedade.  

Ressalta-se que, embora não seja o objetivo, por mais que a pesquisa desenvolvida 

englobe um determinado período histórico e os processos migratórios - em sua 

maioria europeus - o desenvolvimento da proposta focaliza todos os estudantes, 

descendentes de europeus ou não e sua construção histórica e seu 

(re)conhecimento identitário ou não. 

Para tanto, é preciso entender a importância do ensino da História local no processo 

de formação do sujeito, uma vez que:  

O objetivo fundamental da História, no ensino de primeiro grau (ensino 
fundamental), é situar o aluno no momento histórico em que vive. (...) o 
processo de construção da História de vida do aluno, de suas relações 
sociais, situados em contextos mais amplos, contribuiu para situá-lo 
historicamente, em sua formação intelectual e social, a fim de que seu 
crescimento social e afetivo desenvolva-lhe o sentido de pertencer. 
(ZAMBONI, 1993, p.7) 

Ademais, enfatiza Guimarães (2013, p. 240):  

Ensinar e aprender a História local e do cotidiano é parte do processo de 
(re)construção das identidades individuais e coletivas, a meu ver, 
fundamental para que os sujeitos possam se situar, compreender e intervir 
no meio em que vivem como cidadãos críticos. 

Pensar os processos de difusão e consequente produção de saberes históricos 

pressupõe uma conjecturação entre o saber e seu efetivo espaço no currículo 



88 

escolar, pois muito mais que um determinante ideológico, o conhecimento histórico é 

em si um alicerce de memória, visto que, por meio da transmissão efetiva do 

conhecimento se constituem memórias de processos que determinam as 

identidades individuais e coletivas não pelas vivências mais pelas pertenças que 

esse saber abarca em sua gênese ideológica.  

De acordo com Samuel (1989 apud SILVA, FONSECA, 2017) 

A História local requer um tipo de conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador 
uma idéia muito mais imediata do passado. Ele a encontra dobrando a 
esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o 
seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas nos campos (SAMUEL, 1989, 
p.220). 

A pertença identitária pressupõe que se desenvolva no aluno, a capacidade de se 

situar no tempo histórico por meio da análise dos processos que constituem a 

formação humana no campo social e afetivo. É transpor o coletivismo egoísta e 

bairrista e situá-lo no tempo como produtor e produto da História, tornando-o parte 

constitutiva e efetiva. É tirar a historiografia local do campo dos entusiasmos e 

resignificá-la como algo latente a uma cultura, a um processo de transformação 

natural que incidem diretamente sobre a fomentação da consciência.  

O local e o cotidiano do aluno constituem e são constitutivos de importantes 
dimensões do viver – logo, podem ser problematizados, tematizados e 
explorados no dia a dia da sala de aula, com criatividade, a partir de 
diferentes situações, fontes e linguagens. Assim, o ensinar e aprender 
História não são algo externo a ser proposto e difundido com uma 
metodologia específica, mas sim algo a ser construído no diálogo, na 
experiência cotidiana, em um trabalho que valorize a diversidade e a 
complexidade de forma ativa e crítica. A memória das pessoas, da 
localidade, dos trabalhos, das profissões, das festas, dos costumes, da 
cultura, das práticas políticas no tempo presente e passado está viva entre 
nós. Nós professores, podemos com os alunos, auscultar o pulsar da 
comunidade, registrá-lo, produzir reflexões e transmiti-lo a outros. A escola 
e as aulas de História são lugares de memória da História recente, imediata 
e distante (GUIMARÃES, 2013, p.241-242). 

Salienta-se que o estudo da História local e sua importância no processo de 

construção de identidades não devem ser no sentido de apagar, excluir ou minimizar 

as diferenças. Entende-se que as identidades são processos dinâmicos, deve-se 

então, reconhecer o contexto sócio histórico em que se vive. Contexto este plural 

nos mais diversos âmbitos e marcado por profundas desigualdades sociais e 

econômicas.  
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A História tem o papel de auxiliar o aluno na busca de sentidos para as construções 

e reconstruções históricas. Para tanto, espaço e tempo não são entendidos como 

categorias abstratas, mas preenchidas de historicidade.  

Bittencourt (2010) destaca que dimensão espacial e temporal deve ser enfatizada 

para o estudo centrado na História do Brasil. “Os estudos do Brasil devem 

comtemplar a História local e regional articulando à nacional” (BITTENCOURT, 

2010, p. 201-202). Percebendo a importância do ensino de História local no 

processo de (re)conhecimento identitário, bem como a pluralidade sociohistórica em 

sala de aula é preciso entender e ver diferença como algo essencial, uma vez que:  

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa 
marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, 
pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. 
(SILVA, 2010, p. 39-40) 

Corroborando com essa prerrogativa analítica, Travería (2005, apud GUIMARÃES, 

2013, p. 241):  

Viver a diversidade como uma riqueza, não como uma ameaça; ativar 
mecanismos de identidade e conhecimento do meio próximo ou entorno; 
construir identidades sociais abertas, não excludentes, capazes de dialogar 
com as demais, tornando possível integrar diversas identidades.  

Silva e Fonseca (2007) destacam que o debate historiográfico em consonância com 

o educacional indica, por meio das práticas pedagógicas e dos currículos escolares, 

a necessidade de uma nova configuração do ensino e da aprendizagem da História 

local e regional, possibilitando uma espécie de enfrentamento aos pensamentos 

hegemônicos instituídos pela historiografia oficial.   

Partindo dessa perspectiva, o papel do professor como mediador e formador de 

concepções críticas acerca dos processos históricos que abarcam as vivências e 

experiências dos alunos é fundamental. Além de mediar às discussões para além 

das previsões curriculares, estes devem coordenar as ações, orientar as pesquisar 

com vistas a proporcionar o sentimento de “repensar” a História por meio da releitura 

da historiografia, ensino e pesquisa, sob a ótica de novos signos e significados, que, 

percebam os sujeitos históricos para além do processo de marginalização ou do 

dualismo exposto na relação de dominador e dominado.  

Conforme Silva e Fonseca (2007, p.161) 
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Essa proposta pedagógica requer do professor uma relação crítica com as 
concepções historiográficas e pedagógicas dominantes. Trata-se de 
assumir uma postura dialética que lhe permita captar e representar com 
seus alunos o movimento sócio-histórico e temporal das sociedades, as 
contradições, as especificidades, as particularidades, sem perder de vista a 
totalidade.  

O uso de espaços de memória, impregnados de potencialidades identitárias, podem 

incitar o diálogo no processo de ensino aprendizagem e conceder aos sujeitos 

envolvidos na prática educativa o empoderamento acerca de seu papel na História 

local e como essa mesma História o determina enquanto sujeito social. No entanto, 

é necessário que o professor tenha uma formação docente que lhe capacite para tal 

tarefa, tendo em vista seu papel fundamental como mediador no processo de ensino 

aprendizado.  

 

3.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

HISTÓRIA  

 

Por fazer parte de uma sociedade multicultural, é necessário, como já destacado 

anteriormente, o enfrentamento de práticas discriminatórias e preconceituosas. Para 

tanto, acredita-se no papel fundamental do ensino de História como elemento 

fundamental no processo educativo de sujeitos que saibam conviver e respeitar as 

diferenças múltiplas.  

Salienta-se nesse processo o papel fundamental dos professores, em especial o 

professor de História, primordial na formação de cidadãos críticos e conscientes.  

Os professores tornam-se professores de História aprendendo e ensinando, 
relacionando-se com o mundo, com os sujeitos, com os saberes e com a 
História. Formação e prática não são atividades distintas para os 
professores. Ensinar é confrontar-se cotidianamente, com a 
heterogeneidade e partilhas saberes. Assim, por caminhos distintos, 
movidos por visões teóricas e políticas, o papel do professor de História é 
contribuir para formar o cidadão (GUIMARÃES, 2012, p. 115). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)12, como destaca Guimarães (2012, p. 

244) que 

                                            
12 PCN é a sigla de Parâmetros curriculares nacionais e foram escritos como referenciais e 
orientações pedagógicas para os profissionais docentes da educação. É uma proposta aberta, flexível 
e não obrigatória, que pode subsidiar os sistemas educacionais, favorecendo o diálogo, só tendo 
sentido se traduzir a vontade dos sujeitos envolvidos com a educação das crianças. Sua função é 
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um dos objetivos da disciplina, no ensino fundamental, o desenvolvimento 
da capacidade de ”valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos 
grupos e dos povos como condição de efetivo fortalecimento da 
democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra as 
desigualdades. (GUIMARÃES, 2012, p.144). 

Guimarães (2012) salienta ainda que se faz necessário que professores de História, 

entendendo o desenvolvimento do aluno e seu papel social como sujeito consciente 

e transformador, possam intervir na construção da cidadania e da democracia, 

afinal, a História:  

Como disciplina escolar, seu papel central é a formação da consciência 
histórica dos homens, possibilitando a construção de identidades, a 
elucidação do vivido, potencializando a intervenção, a práxis individual e 
coletiva (GUIMARÃES, 2012, p. 144). 

Se a educação para a cidadania implica lutar contra obstáculos institucionais, 

teóricos e políticos e favorecer a formação de um sujeito consciente e capaz de 

intervir em sua realidade, é necessário que seja constante a formação do docente de 

História, formação essa que englobe a realidade do educando e seu papel como 

construtor da sua História.  

No entanto, a formação continuada proposta ao professor deve mostrar-se viável e 

condizente com a prática educativa a qual se propõe e os conteúdos trabalhados em 

sala. É preciso que ele se sinta apropriado do conhecimento compartilhado e 

empoderado e apto a colocar em prática as possibilidades apresentadas na 

formação.  

Oliveira (2008) destaca que a formação continuada apresente de forma clara quais 

os objetivos em questão e deve ser pensada em três diferentes perspectivas: 

conjuntural, com foco no cotidiano da sala de aula; estrutural, cujo objetivo é pensar 

o espaço escolar; e o holístico, com a meta de pensar a sociedade.  

A perspectiva conjuntural engloba ações que almejam resultados em curto prazo, 

como atividades que facilitem a prática docente. De médio prazo, vislumbra-se a 

perspectiva estrutural, objetivando buscar conhecimento que auxilie o professor a 

trabalhar assuntos interdisciplinares. A perspectiva holística ou de longo prazo 

                                                                                                                                        
contribuir com as políticas e programas de educação, socializando informações, discussões e 
pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da 
educação e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais. Definição disponível em: 
<www.portaleducacao.com.br/mec>. Acesso em: 01 mai. 2019. 
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engloba a escola e tudo ao seu redor, o ser humano e seu comportamento social, 

contribuindo para o professor alçar voos altos e amplos sobre o conhecimento.  

Propomos que um projeto de formação continuada de professores atenda 
às três perspectivas de formação e, principalmente considere que os 
resultados chegam à escola em temporalidades diferentes: curto, médio e 
longo prazo. Acreditamos que esclarecendo a perspectiva da qual a 
atividade foi pensada, equacionam-se o desejo e a satisfação entre todos os 
envolvidos (OLIVEIRA, 2008, p. 230). 

Cientes de que dotado de conhecimento acadêmico e social, o docente é carregado 

de memórias oriundas da sua vivência e experiências que, contribuem para sua 

prática educativa e possibilita potencializar conteúdos que se aproximam dessas 

memórias.  

Miranda (2008) destaca que em termos de conhecimentos educacionais alguns 

aspectos relativos à memória coletiva, como atributo constitutivo dos processos 

identitários e das bases do saber, e que estes podem ser melhor explorados no 

contexto analítico que focaliza as relações entre escola, cultura e saberes docentes.  

A prática docente é remanescente de formação tradicional e baseada tão somente 

em livros didáticos e currículos que inviabilizam as possibilidades de diálogo entre 

conteúdo e memórias latentes nos espaços não formais de educação devem ser 

questionadas, problematizadas e esquecidas. Para tanto, Le Goff (1994, p. 49) ao 

destacar que o “passado não é História, mas o seu objeto, também a memória não é 

a História, mas um dos seus objetos e, simultaneamente, um nível elementar de 

elaboração histórica” corrobora com a potencialidade dos locais de memória para 

novas práticas docente. 

São necessárias novas práticas educativas que valorizem espaços potenciais de 

rememorações, problematizações e (re)conhecimento - individual ou coletivo - que 

contribuindo para o despertar identitário, possa dar voz aos estudantes. Mais uma 

vez é preciso destacar a importância do professor no processo de mediação, e sua 

responsabilidade ao encarar a cidade como um local educativo. Para tanto, destaca 

Miranda (2008) 

(...) as cidades carregam consigo projetos de identidade materializados no 
espaço e revelados sob o signo da lembrança e da perpetuação, ou do 
esquecimento e do silêncio, cabendo aos historiadores (e por que não aos 
professores?) desvelar – ou não, no caso específico dos professores – os 
múltiplos sentidos inerentes à ambiguidade entre lembrar e esquecer 
(MIRANDA, 2008, p.272). 
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E preciso compreender que toda formação continuada deve respeitar e valorizar as 

experiências do docente, destacar seu potencial como mediador, além enfatizar a 

necessidade de novas práticas educativas que aproximem, problematizem e 

possibilitem ao sujeito a intervenção crítica em sua realidade.  

 

3.5 A VILA DE ARAGUAYA COMO ESPAÇO DE DIALOGICIDADE PARA 

ENSINO DE HISTÓRIA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS.  

 

As premissas educacionais brasileiras, pós década de 70, sofreram alterações 

consideráveis em sua matriz básica, conforme se pode observar nas transformações 

das diretrizes e bases da educação e legislações concernentes ao Ministério da 

Educação (MEC). No ínterim das novas premissas educacionais que passam a ser 

utilizadas nas conjecturas curriculares, bem como, o avanço em estudos referentes 

a novas práticas educativas e metodologias de ensino, destacam-se as importantes 

contribuições do professor, filósofo e pedagogo Paulo Freire.  

O pensamento freireano13 conduziu a elaboração de novas abordagens acerca do 

processo formativo dos sujeitos. Freire (2001), considera o âmbito da educação um 

dos espaços privilegiados para os processos de apropriação social do patrimônio, 

pois a escola constitui-se em um eficaz sistema construtor e difusor de 

conhecimento e cultura, ou seja, a escola é capaz de atingir públicos diversos, entre 

os quais se destacam as crianças, os jovens e as famílias das comunidades nas 

quais se inserem.  

Quando o desenvolvimento social é considerado, deve-se frisar que o pensamento 

(dos sujeitos sociais) é formado a partir de uma realidade, de um contexto, de um 

espaço e a relação entre eles. Esse contexto determina as vivências, experiências e 

o saber popular. Embora não exista uma competição ou concorrência entre o saber 

popular e o saber acadêmico, é sabido que existe um processo de diferenciação 

entre esses conhecimentos determinado pelo status quo social. Para Freire, um 

saber não deve se sobrepor ao outro, e o saber acadêmico não deve desvalorizar o 

                                            
13 A corrente educacional pensada por Paulo Freire tomou proporções internacionais. Sendo Freire 
referência no campo das teorias e práticas pedagógicas, o que, engendrou a criação de uma corrente 
político-pedagógica que recebe o seu nome.  
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saber popular, visto que, o saber popular determina a identidade do sujeito e incide 

diretamente sobre sua capacidade de aprender. 

Nesse sentido, pode-se pensar a vila de Araguaya como um potencial espaço 

educativo capaz de mediar diferentes diálogos sobre imigração, memória e 

identidade, além de, possibilitar uma tomada de consciência sobre o ser social - 

produto e produtor da História - e seu papel enquanto agente comunitário, 

contribuindo para a preservação da História local, dos espaços de memória e das 

manifestações culturais.  

O conceito de dialogicidade presente nas obras de Freire contribui para a promoção 

de uma educação problematizadora, crítica e cidadã, onde o educando, consciente 

de sua historicidade possa intervir na realidade e transformá-la.  

Por tratar de uma realidade objetiva em constante transformação, a conscientização 

também não possui um fim em si mesma, mas se constitui, segundo Freire (2001), 

no processo de reflexão e ação no mundo e com o mundo, dialeticamente, ou seja, 

na práxis. 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica. [...] Por isso mesmo, a conscientização é um 
compromisso histórico. É também consciência histórica: é a inserção crítica 
na História, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem 
e refazem o mundo (FREIRE, 2001, p. 30). 

A Teoria da Dialogicidade em Freire (1987) demarca a distinção entre a educação 

bancária e a educação libertadora. Na teoria dialógica freireana, “o diálogo deve ser 

entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. 

É parte de nosso progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres 

humanos”. [...] “os sujeitos se encontram para conhecer e transformar o mundo em 

colaboração. Dizer a palavra, não é privilégio de alguns, mas direito de todos” 

(FREIRE, 1986, p.122-3).  

Assim sendo, no processo de ensino-aprendizagem, aluno e professor são sujeitos, 

e sujeitos dotados de conhecimento, o educador é educando e o educando é 

educador, dialeticamente. O diálogo, que é sempre comunicação, funda a 

colaboração que se realiza entre sujeitos. Por isso, a aula é um encontro de sujeitos 

aprendentes em busca de conhecimento, com relações horizontais entre os 
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indivíduos e centrada no pensar crítico, objetivando a transformação e humanização 

dos sujeitos. 

Em seu pensamento educacional, Freire entende que “O diálogo é o encontro 

amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o 

transformam, e transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” 

(FREIRE, 1980b, p.43). Para sua análise ele apresenta três dimensões do diálogo: 

1) ele é existencial, na medida em que possibilita ao educador e educandos serem 

sujeitos, capazes de compreender a realidade, problematizá-la e modificá-la. 2) 

ético-político, pois demanda respeito à diferença e principalmente no respeito a essa 

diferença que os sujeitos, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. 

Ao viabilizar aos sujeitos a aquisição do conhecimento, entendendo-os como 

sujeitos partícipes, críticos e dotados de saberes. 3) metodológico, pois pensa 

métodos ativos que torna o sujeito capaz de criticizar o ser humano por meio de 

situações desafiadoras. 

As propostas educacionais e práticas educativas trazidas por Freire, propõe 

(re)pensar a contribuição dos espaços na formação humana. Para tanto, em seu 

livro A educação na cidade, Freire (2001) faz um apelo sobre o respeito a diferença 

e como a cidade pode contribuir para tal objetivo, fomentando discussões e diálogos 

em favor da tolerância para com outro. A cidade se faz educativa no momento em 

que os sujeitos, seres históricos, percebem o caráter cultural e sua potência para 

proporcionar reflexões problematizadora das relações sociais e seu processo de 

desenvolvimento. Para que serve a cidade? Para quem é a cidade? O que seus 

bens históricos retratam e quem os possui? 

Enquanto educadora, a Cidade é também educanda. Muito de sua tarefa 
educativa implica a nossa posição política e, obviamente, a maneira como 
exerçamos o poder na Cidade e o sonho ou a utopia de que embebamos a 
política, a serviço de que e de quem a fazemos. A política dos gastos 
públicos, a política cultural e educacional, a política de saúde, a dos 
transportes, a do lazer (FREIRE, 2001, p. 13). 

Entendendo que a relação dialógica dos educandos/educadores com os espaços da 

cidade e a potência do acervo cultural da vila de Araguaya, onde este sujeito, dotado 

de conhecimento prévio sobre a História da imigração para o Espírito Santo, tende a 

dialogar e quem sabe se re(conhecer), neste processo educativo enquanto agente 

da História, sujeito dotado de historicidade e memória.  
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Falar sobre a relação dialógica entre o sujeito e espaço, este último enquanto 

mediador de conhecimento histórico é proporcionar ao aluno uma reflexão sobre 

memória e seu papel enquanto sujeito histórico, transcendendo a prerrogativa 

tradicionalista, cartesiana e positivista, criando assim uma relação dialética entre 

eles. 

Através dessa prática educacional libertadora de Paulo Freire, pode-se pensar a vila 

de Araguaya e seu acervo patrimonial como espaços potenciais para mediar práticas 

educacionais que visem à conscientização e o despertar do sentimento de pertença 

nos alunos atendidos pela rede municipal de educação, assim como nos membros 

da comunidade e visitantes, visto que: 

As cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos de outras 
cidades que as visitam, que não precisamos esconder a condição de judeu, 
de árabes, de alemães, de suecos, de norte-americanos, de brasileiros, de 
africanos, de latino-americanos de origem hispânica, de indígenas não 
importa de onde, de negros, de louros, de homossexuais, de crentes, de 
ateus, de progressistas, de conservadores, para gozar de respeito e de 
atenção (FREIRE, 2001, p. 27-28).  

A prática educacional a qual este trabalho se refere pauta-se na premissa 

historiográfica e na memória local, pois a vila de Araguaya enquanto espaço citadino 

está impregnado de valores e tradições culturais que potencializam reflexões a partir 

da realidade dos sujeitos que transitam, vivem e residem na vila. Contribui assim 

para a reflexão do educando de seu papel enquanto agente social e na preservação 

da memória histórica de sua municipalidade.  

As discussões sobre preservação, memória, identidade e valorização do acervo 

cultural expressam a necessidade histórica de trazer para o centro da reflexão 

leituras e ações de sujeitos até então excluídos da História. A preservação material e 

imaterial se insere no campo de conflito e subjetivações que devem ser muito bem 

trabalhadas pela docência, visto que, a construção errônea de determinados 

conceitos pode acarretar consequências gravíssimas de impacto intelectual e nas 

relações humanas. Nesse sentido, pensar a vila de Araguaya como mediação 

educacional pode contribuir para ações no campo da materialidade e também para 

despertar nos alunos a consciência identitária e de seu papel social.  

O reconhecimento da formação histórica da identidade do sujeito não é um processo 

automático, ele demanda diálogo entre o sujeito e seu local de inserção. Sendo nas 

práticas educacionais problematizadora que ele se materializa. O diálogo entre os 
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sujeitos tende a contribuir para que essa identidade seja preservada, uma vez que 

todos os indivíduos são dotados de historicidade, como enfatiza Freire (1993a, p. 

118): 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um 
com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. 
Nem é favor que um faz ao outro. 

O reconhecimento identitário por parte dos educandos deve ser primário no 

processo educativo, haja vista que, partindo da perspectiva pedagógica da práxis 

freireana não é possível que o aluno entenda-se pertencente a uma realidade sem 

que antes ele se reconheça nela. O diálogo torna-se fundamental para que esse 

processo se desdobre no campo do ensino e se materialize na prática. 

Pensando o potencial dialógico da vila de Araguaya como um espaço educativo 

capaz de mediar as diferentes vozes que incidem sobre o sujeito, no que tange à 

imigração, memória e identidade, e seu potencial papel na conscientização do ser 

social como agente comunitário que crítico, tende a fortalecer a preservação da 

História local, seus locais de memória e suas manifestações cultural, bem como 

problematizá-las. 

O conhecimento de diferentes formas de dialogar com o outro e com o espaço, sem 

que um se sobreponha ao outro, permite estabelecer com este local uma relação 

dialética para promoção da educação cidadã, ou seja, trata-se da máxima de que a 

identidade social que um sujeito compartilha com os membros da sua comunidade 

deve ser assegurada pelo ensino, uma vez que se entende que a territorialização 

cultural e memorial é prerrogativa para uma educação libertária que se deseja 

promotora de autonomia e afetividade. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa produzir, no formato de material educativo, um livro 

sistematizado dos potenciais históricos da vila de Araguaya, com o intento de mediar 

o ensino da História da imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre 

memória, cultura e identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito 

Santo, apresentar-se-á neste capítulo a metodologia de pesquisa, o local, os 

participantes e os instrumentos de produção de dados e análise, produzidos pela 

ação de formação docente e as etapas da pesquisa. 

Como a pesquisa foi desenvolvida no programa de mestrado profissional, este 

trabalho caracteriza-se como qualitativo de caráter de intervenção pedagógica, a 

partir de práticas colaborativas. 

A prática social e os problemas que dela decorrem, são os norteadores diretos das 

pesquisas do tipo intervenção. Segundo Damiani (2013), a sua importância se 

coloca por serem realizadas sobre e com pessoas, fora de um ambiente protegido 

de laboratório. Damiani e Rochefort (2013), destacam ainda, que para não ser 

confundida com um relato de experiência pedagógica ou projeto de ensino ou 

extensão, sobressaem-se as características, características acadêmicas que 

conduzem nosso processo de construção da pesquisa, como referenciais teóricos e 

metodológicos, embasamento bibliográfico, estudo e analise de fontes primárias, 

entrevista com pares, promoção, validação e discussão de resultados da pesquisa 

por meio de ação de formação e disponibilização do produto em espaços 

educacionais. 

A pesquisa de intervenção traz em seus pressupostos a relação dialógica e a 

realização que geram alterações no objeto de pesquisa, nos sujeitos envolvidos e 

que possibilitem mudanças na realidade. Sendo as pesquisas do tipo intervenção 

pesquisas que envolvem planejamento e implementação de interferências que são 

destinadas a produzir avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos que 

dela participam, entende-se este tipo de pesquisa como pertinente a nossa proposta 

de ação educativa na vila de Araguaya.  

Os pressupostos básicos deste modelo de pesquisa são os seguintes: 
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 O objetivo de produzir mudanças, diferente das pesquisas observacionais que 

se restringem em descrever fenômenos; 

 A tentativa em resolver um problema coletivo, onde pesquisadores e 

participantes atuam de modo cooperativo e participativo. Essa tentativa, no 

contexto educacional, envolve tentativas continuadas, sistemáticas e 

empiricamente fundamentadas, visando aprimorar determinada prática; 

 O caráter aplicado, ou seja, dá-se pela prática – Teoria e prática: Práxis; 

 A necessidade de um referencial teórico, não se limitando apenas a ação, 

pois pode ser classificado como ativismo. Atuar na resolução de problemas 

para aumentar o conhecimento dos pesquisadores sobre maneiras de 

enfrenta-los.  

A avaliação dos efeitos dessas interferências se deu na ação de formação realizada 

na Escola Municipal Mauro José Christo, centro de Marechal Floriano, com os 

docentes da disciplina de História que atuam no turno matutino nas turmas de 8º´ano 

do ensino fundamental II.   

A ação de formação foi realizada acompanhando o planejamento dos docentes da 

escola citada anteriormente, no ano de 2018, num período de 2 meses, duas vezes 

por semana, justificado pelo fato de que o professor de História na rede municipal 

possuía apenas duas aulas por turma. Estudou-se o currículo da escola e validou-se 

a ação formativa junto com as turmas de oitavo ano no mês de novembro de 2018.  

Destaca-se que a escolha pela turma do oitavo ano se deu pela proximidade das 

diretrizes curriculares estabelecidas para o terceiro trimestre da disciplina de História 

que trabalham os processos migratórios para o Espírito Santo, no recorte temporal 

adotado por esta pesquisa.  

Sendo o lócus de pesquisa a vila de Araguaya entende-se que seja pertinente uma 

apresentação deste local, bem como, das escolas onde foram aplicados os 

questionários, sendo uma dessas o local onde foi realizada a ação de formação. 

Além dos mecanismos para análise de dados.  

 Vila de Araguaya: distrito do município de Marechal Floriano, localizada na 

região de Montanhas do Estado do Espírito Santo, distante 70 km da capital, 

Vitória. Araguaya possui hoje aproximadamente 980 habitantes residentes, 

sendo que em sua maioria são descendentes de imigrantes italianos que 
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fundaram a vila no final do séc. XIX. Atualmente a vila possui oficialmente 

cinco museus reconhecidos pela municipalidade, com potencialidade de 

mediar o ensino da História da imigração. A comunidade conta com diversas 

manifestações culturais como os grupos de dança folclóricas italianas, 

Piccnini dei Monti, Piccoli Granelli e Granelli dei Monti, além do Coral italiano 

Piu Belo. Os moradores mantêm as tradições culinárias, assim como 

artesanais. Além, da devoção religiosa, que se configura com um elemento 

basilar na construção da identidade. A comunidade possui uma escola 

estadual que atende a demanda de ensino médio de todo o interior do 

Município, bem como uma escola municipal de ensino fundamental para os 

anos iniciais e uma creche.   

 

 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Victório Bravim 

(E.E.E.F.M. Victório Bravim): Localizada na vila de Araguaya, esta escola 

atende alunos da localidade e do entorno, principalmente no ensino médio. O 

processo de criação, autorização, legalização e funcionamento da escola está 

atrelado ao desenvolvimento da vila, sendo que em 1927 iniciou as atividades 

como Escola Singular de Araguaia; em 1975 Resolução.CEE/ES nº 41/75 de 

28/11/75 pelo Ato de Aprovação de 1ª a 4ª série. Em 1985, a Portaria 

Estadual nº 2079, transformou a Escola Singular de Araguaia em Escola de 

Primeiro Grau de Araguaia, com turmas de 1ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental; Em 1986 a escola passou a lecionar para turmas 5ª a 8ª séries, 

e, em 1995 por meio da portaria estadual nº 3166 de 25/08/95, criou-se uma 

classe e Educação Pré-Escolar. 

Em 2000 se extinguiu a todas as classes de Educação Pré-Escolar criadas 

para funcionar em escolas da Rede Pública Estadual; em 2002 foi 

transformada a EPG de Araguaia em Escola de 1º e 2º Graus e criou o 

Ensino Médio nos termos da Lei 9394/96 e Resolução CEB/CNE nº 03/98, 

retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 2002. Em 27 de agosto do 

mesmo ano a E.E.E.F.M. Araguaya passa a denominar-se E.E.E.F.M. Victório 

Bravim, em homenagem ao patriarca da família que dou o terreno para 

construção.  
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Com o objetivo de levantar dados para análise identitária seguindo a hipótese 

de que o acervo cultural da vila de Araguaya ensina e contribui para a 

pertença do sujeito, aplicou-se para os alunos dos 8º e 9º anos do ensino 

fundamental um questionário idêntico ao aplicado aos alunos da E.M.E.F. 

Mauro José Christo, buscando analisar as representações sociais para estes 

dois grupos. 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Mauro José Christo (E.M.E.F. 

Mauro José Christo: a pesquisa foi realizada com os professores da Escola 

Municipal Mauro José Christo, localizada na sede do município de Marechal 

Floriano, Espírito Santo. Essa escola atende alunos do centro da cidade e 

também de alguns distritos municipais que não possuem escolas. A escola 

atende a demanda da educação básica – Ensino fundamental II (6º ao 9º 

ano). No ano de 2017 atendeu 427 alunos distribuídos nos turnos matutino e 

vespertino. A escola conta com dois docentes para ministrar a aulas de 

História, sendo a divisão da atuação nas turmas determinadas pela direção 

escolar. A escola segue o currículo municipal que foi elaborado nos anos de 

2015/2016 por meio de ação de formação realizada pela secretaria municipal 

de educação.  

 Produção de dados: Realizou-se um levantamento de dados históricos 

relacionados à imigração e a colonização da vila de Araguaya, e também dos 

processos coloniais do Espírito Santo. O nicho de colonização ao qual essa 

pesquisa se dedica resultou de um desdobramento no nicho colonial Castello, 

por meio de pesquisa documental no Arquivo Público do Espírito Santo, 

legislações levantadas junto a Câmara Municipal de Marechal Floriano, 

Biblioteca Comunitária de Araguaya, também por meio de relatos memoriais 

dos moradores mais antigos da vila. Além da aplicação de questionários para 

os alunos da região e o estudo analítico do currículo da rede municipal de 

ensino no município de Marechal Floriano.  

Uma ação de formação para sistematização de saberes e para compartilhar a 

pesquisa foi realizada com os docentes da Rede municipal de educação, 

especificamente os da escola Mauro José Christo. Para fomentar e dar 

consistência a coleta de dados, foi aplicado com os alunos da Escola Mauro 

José Christo um questionário diagnóstico acerca da compreensão subjetiva 
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cada discente sobre imigração e possíveis reconhecimento de pertença 

identitária. Como a escola local da pesquisa situa-se na zona Urbana de 

Marechal Floriano, aplicou-se também o mesmo questionário com os alunos 

das turmas de 8º e 9º ano da Escola Estadual Victório Bravim. A necessidade 

de aplicação do questionário justificou-se pelo fato de tratar-se de uma escola 

inserida no lócus de pesquisa, o que permite vislumbrar e analisar possíveis 

discrepâncias e correlações entre a pertença identitária dos alunos atendidos 

pelas duas zonas – Urbana e interiorana. A validação da ação de formação 

em colaboração com os docentes da escola foi via visita mediada à vila de 

Araguaya. 

A análise de dados foi realizada por meio da categorização dos mesmos, 

considerando a metodologia de pesquisa intervenção, visto que um dos 

objetivos desse projeto e retornar para a comunidade florianense com os 

resultados e sugestões de possíveis modificações a serem propostas para o 

ensino de História a partir do referencial Freireano.  

 

4.1 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 Etapa 1 – Produção de projeto de pesquisa: leitura, pesquisas de 

dissertações e teses para construção de diálogo com os pares, levantamento 

e leitura do referencial teórico, metodologia de pesquisa e esboço inicial de 

produto educacional. Período – 06/03 à 26/06/17;    

 Etapa 2 – Organização do Seminário de Humanidades para apresentação dos 

projetos de pesquisa construídos ao longo do primeiro semestre do curso. 

Período – 14/03 à 07/08/17; 

 Etapa 3 – Construção do produto educacional: livro buscando facilitar aos 

professores da região a realização de aulas mediadas na vila de Araguaya. 

Produção de protótipo de material educativo. Período – 05/09/17 à 

31/10/2018; 

 Etapa 4 – Qualificação do projeto de pesquisa. Período – novembro de 2018; 
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 Etapa 5 – Organização e aplicação da formação de professores para 

acompanhar profissionais interessados em parceria com a pesquisa. Período 

– 01/05/2018 à 23/11/2018;  

 Etapa 6 – Protótipo de produto educativo para ser validado e produzido com 

professor em ação de formação. Período – dezembro de 2018.  

 Etapa 7 – Correção do projeto aprovado em qualificação – novembro de 2018 

a março de 2019. 

 Etapa 8 – Finalização da pesquisa por meio de análise de dados e produção 

de relatório – março à abril de 2019.  

 Etapa 9 – Encerramento do texto de dissertação para defesa – abril e maio de 

2019. 

 Etapa 10 – Finalização textual, correção e diagramação da versão final do 

material educativo – abril e maio de 2019.  

Ressalta-se que o presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no 

Conselho de Ética na Pesquisa – CEP – do Instituto Federal do Espírito Santo, sob 

parecer número 2.804.026 de 07 de agosto de 2018 (ANEXO D).  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para proceder com a análise dos dados da pesquisa, foi necessário estruturar o 

presente capítulo em dois momentos. No primeiro momento elaborou-se o estudo 

identitário por meio da análise dos questionários aplicados aos alunos da Escola 

Estadual Victório Bravim, localizada na vila de Araguaya, e na Escola Municipal 

Mauro José Christo, do centro de Marechal Floriano. No segundo momento 

analisou-se os dados decorrentes da ação de formação realizada com os docentes 

da disciplina de História para os 8º anos da E.M.E.F. Mauro José Christo, bem como 

a realização da aula in loco com os referidos alunos.  

 

5.1 ESTUDO IDENTITÁRIO  

 

Os critérios de análise que foram utilizados se basearam no aporte da Teoria das 

Representações Sociais e da Teoria da Identidade Social. Por mais que se possa 

pensar o engendramento destes dois campos teóricos como percursos 

epistemológicos, eles se apresentam também enquanto caminhos metodológicos, 

pois encerram em si uma complexa gama de posturas que vão da produção dos 

dados até a seara das análises.  

Dessa forma, valeu-se das compreensões de discurso que buscaram chegar ao 

núcleo central das Representações Sociais, por uma leitura estrutural, além dos 

processos de ancoragem e objetivação, norteadores da Teoria Clássica 

Moscoviciana. Assim, como as categorias propostas por Tajfel na Teoria das 

Identidades Sociais: causalidade social, justificação e diferenciação. Foram úteis, 

para isso, o software EVOC-2003 (Ensemble de Programmes L'Analyse dês 

Évocations) para a organização, tabulação e análise das questões de evocação. 

Inicialmente foi perguntado quais são as cincos primeiras palavras que vem à 

cabeça de um aluno da região urbana de Marechal Floriano, quando pensam na 

capital do Estado. Esse método de Associação Livre, busca compreender as 

Representações Sociais organizadas em núcleos centrais e periféricos e que 

possibilitou a construção da Tabela a seguir. 
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Tabela 9 - Representação social de "Capital do Estado" para estudantes de uma 
escola da região urbana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 

Vitória 

Assalto-roubo 

Grande 

Praias 

10 

10 

15 

8 

1,600 

2,200 

2,133 

2,000 

Pessoas 8 2,625 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Lugar 

Shopping 

4 

4 

2,000 

1,750 

Carros 

Culturas 

Dinheiro 

Morte 

Muitas 

Poluição 

Prédios 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

3,200 

3,250 

3,000 

2,500 

2,800 

3,200 

3,500 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Observa-se que são elementos centrais, as expressões: “Vitória”, “roubo/assalto”, 

“grande” e “praias”, bem como, os elementos periféricos, “carros”, “morte”, 

“poluição”, “prédios” em frequência menor, mas que embasam a caracterização da 

capital como um local perigoso para esses alunos, sujeitos da pesquisa. Depreende-

se que mesmo inseridos em contexto citadino ou urbano, os sujeitos se apresentam 

como fora do contexto da capital, se compreendem distantes dessa, que se 

apresenta como um universo exogrual, portanto, que passa a ser entendido com 

espanto e admiração, ao mesmo tempo que são ressaltadas características 

negativas.  

O lugar “capital” é acessado pelos shoppings e praias, lugares de muitas pessoas, 

movimentada, com muitos carros, prédios, com uma diversidade cultural grande, e 

aonde circula muito dinheiro. Essa premissa compreensiva não possui propriamente 

um caráter negativo ou positivo, mas com ambivalência que aponta para uma 

neutralidade que tenta dar conta de uma definição da Representação Social da 

Capital. Todavia, os aspectos negativos são apresentados de modo a evidenciar a 

proteção endogrupal, dizendo que numa “cidade pequena”, do interior, ou menor, 

não passam os perigos hodiernos da capital, repleta de violência e morte. Entende-

se, portanto, o lugar em que vivem como uma realidade mais segura, que mesmo 

sendo uma região urbana, com maior concentração de carros e construções, não é 
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igual ao contexto da capital. A justificativa identitária é marcada pela grupalidade 

exogrupal e reforça os elementos de diferenciação social.  

A mesma metodologia e questionamento se deu com os alunos da região interiorana 

do munícipio. A Tabela a seguir apresenta a Representação Social do objeto 

“Capital do Estado” para estes sujeitos. 

Tabela 10 - Representação social de "Capital do Estado" para estudantesde uma 
escola interiorana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 

Grande 

Poluição 

11 

15 

1,818 

1,933 

Pessoas 

Prédios 

9 

8 

2,778 

2,625 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Vitória 

Cidade 

Shopping 

7 

6 

4 

1,429 

1,833 

1,750 

Carros 

Lojas 

Muitas 

Praias 

Roubo 

4 

4 

7 

7 

4 

3,000 

3,500 

2,571 

2,571 

2,500 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Nota-se que a estratégia de negação exogrupal se processualiza de maneira mais 

amena. A justificação e a diferenciação sociais são correlatas ao universo 

psicossocial dos alunos da região urbana, a saber, proteger os elementos 

endogrupais e negar os exogrupais, uma vez que o elemento “roubo” se manifesta 

mesmo que periférico, assim como estando no núcleo central a expressão 

“poluição”. Mas a admiração e o processo de conceituação são centrais neste grupo, 

uma vez que são mais presentes esferas de sentido deste campo semântico. Por 

viveram no interior e próximo de vegetações preservadas, a expressão “poluição” é 

central na análise. 

Os alunos da região urbana de Marechal Floriano foram arguidos em um segundo 

momento sobre as Representações Sociais do objeto “Cultura da Região”, dados 

que compõem a Tabela a seguir: 
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Tabela 11 - Representação social de "Cultura da Região" para estudantes de uma 
escola da região urbana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 

Festas 24 2,417 

Comidas 

Danças 

Italemanha 

16 

12 

8 

2,563 

2,667 

2,750 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Costumes 
7 

5 

2,000 

2,200 

Café 

Cultura 

Estação 

Jeito 

Modo 

Orquídeas 

Pessoas 

Trem 

5 

4 

6 

4 

4 

7 

4 

5 

2,600 

3,750 

3,333 

3,250 

3,000 

3,143 

3,000 

3,8000 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Questionados sobre o que entendem por “cultura da região”, os alunos evocaram de 

forma latente a expressão “festas”, bem como “comidas”, “danças” e a tradicional 

festa do município que homenageia as culturas alemãs e italianas, a “Italemanha”. A 

valorização do município segue por expressões como: “café”, “costumes”, 

“orquídeas” e “flores”. Percebe-se, deste modo, que não existe uma compreensão 

alargada dos objetos culturais senão os povoados pelas festas, enquanto artefatos 

ou fragmentos das expressões da cultura. Denota-se assim, a necessidade de se 

movimentar estudos que possibilitem que a cultura seja melhor compreendida. Os 

resultados desse questionamento podem ser vistos na Tabela 12. 

Tabela 12 - Representação social de "Cultura da Região" para estudantes de uma 
escola interiorana de Marechal Floriano 

(Continua) 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 Comidas 

Culinária 

Danças 

Italianos 

21 

16 

27 

10 

2,476 

2,375 

2,444 

2,400 

Cultura 

Festas 

13 

23 

2,538 

2,522 
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Tabela 12 - Representação social de "Cultura da Região" para estudantes de uma 
escola interiorana de Marechal Floriano 

(Conclusão) 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

   

Alemães 

Estação 

Religião 

Vestimentas 

6 

4 

6 

6 

2,500 

2,750 

3,333 

3,667 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

É notório que o volume das frequências é muito superior entre esses jovens, ou seja, 

percebe-se que os trabalhos comunitários e as ações culturais são, igualmente, mais 

frequentes. As expressões “festas”, “comidas”, “culinária” e “danças” também são 

apresentadas pelos alunos no interior do município, no entanto, destaca-se a 

expressão “italianos” em primeiro plano, e em frequência menor, a expressão 

“alemães”. Enfatizando a negação das diferentes correntes migratórias que também 

vieram para a região e valorizando as etnias no qual a maioria dos alunos é 

descendente. 

A marca semântica comparativa entre os jovens mais urbanos e mais interioranos é 

a de que a cultura é grande maioria das vezes acessada pelas festas e patrimônios 

culturais imateriais dispersos na comunidade, conquanto as marcas culturais são 

mais indeléveis entre os alunos mais interioranos. 

As Representações Sociais do objeto “imigração” para estudantes da escola de 

região urbana de Marechal Floriano, compõem a Tabela apresentada a seguir: 

Tabela 13 - Representação social de "Imigração" para estudantes de uma escola da 
região urbana de Marechal Floriano 

(Continua) 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 

Mudanças 

Pessoas 

Viagem 

14 

20 

8 

2,143 

2,350 

1,500 

Alemães 

Cultura 

Diferentes 

Lugares 

Novidades 

8 

11 

15 

19 

12 

2,875 

2,818 

3,333 

3,000 

3,667 
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Tabela 13 - Representação social de "Imigração" para estudantes de uma escola 

da região urbana de Marechal Floriano 
(Conclusão) 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Aviões 

Italianos 

5 

7 

2,200 

2,429 

Comidas 

Malas 

Portugueses 

Sair 

7 

4 

6 

6 

3,143 

2,500 

4,333 

2,500 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Ao tratar do termo imigração, observou-se que o núcleo central das representações 

sociais para este objeto é formado por ideias relativas a noção de deslocamento, 

tendo em vista as expressões “mudança”, “pessoas” e “viagem”. No entanto, 

observou-se os termos “italianos”, “alemães”, “portugueses” que evidenciam um 

conhecimento do tema, mas sem elementos que pudessem apontar para uma 

aproximação com a realidade imigrante. Uma formação da identidade social 

exogrupal se apresenta, algo diferente da tabela que estruturará a representação 

social dos alunos da região mais interiorana. Essa endogrupalidade está presente na 

tabela a seguir:  

Tabela 14 - Representação social de "Imigração" para estudantes de uma escola 
interiorana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 Alemães 

Italianos 

Mudança 

Pessoas 

Viagem 

8 

12 

12 

15 

11 

2,125 

1,583 

2,417 

1,867 

2,091 

Cultura 

Navios 

Novidade 

18 

8 

15 

3,111 

3,250 

3,467 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Lugar 7 2,429 

Conhecimento 

Diferentes 

Festas 

Vida 

5 

6 

4 

4 

3,200 

3,167 

3,250 

4,250 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

As citações evocadas evidenciam uma aproximação histórica familiar, uma vez que 

ao serem questionados sobre imigração as palavras principais são: “alemãs”, 
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“italianos”, justamente origens da maioria dos questionados. Outro fator que reforça 

esse (re)conhecimento enquanto descendente de imigrantes é a presença no núcleo 

central de evocação as palavras, “mudança”, “pessoas”, “viagem” e em frequência 

próxima as palavras “cultura”, “navios” e “novidades”, termos que se aproximam dos 

processos migratórios em fins do século XIX e início do século XX.  

A articulação entre os artefatos culturais e a imigração em condições de 

endogrupalidade ou exogrupalidade se dariam por representações sociais mais 

íntimas do objeto “meus antepassados” ou doutro modo, quando os elementos 

culturais ou a História da migração repetem ou se misturam com a própria História 

do sujeito por meio de seus antepassados. Deste modo, a justificação social de 

proteção da cultura local como sua, e a diferenciação social, pela valorização e 

positivação ficariam salientadas.  

A seguir apresentam-se as Representações Sociais do objeto “meus antepassados” 

para estudantes da região mais urbana.  

Tabela 15 - Representação social de "Meus Antepassados" para estudantes de uma 
escola da região urbana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 

Avós 26 2,231 

Antigos 

Bisavós 

Pais 

Tios 

8 

19 

10 

9 

2,750 

3,053 

3,000 

3,333 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Alemães 4 2,250 

Família 

Italianos 

Passado 

Pessoas 

Saudades 

Tataravós 

Trabalho 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

2,750 

3,250 

3,250 

3,750 

3,000 

3,000 

3,750 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Ao serem questionados sobre o termo “meus antepassados”, os alunos destacaram 

como núcleo central “avós”. Em frequência um pouco menor, observa-se os termos 

“antigos”, “bisavós”, “pais”, “tios”, “família”, “tataravós”, enaltecendo a aproximação 

de identificação familiar por gerações. Pode-se perceber em frequência bem menor 
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a presença de etnias, tais como “alemães” e “italianos”, que colonizaram em maior 

número a região onde a pesquisa foi aplicada. Compreende-se que a cultura 

imigrante se faz presente nesse grupo, todavia com um caráter muito mais ameno 

que o mais interiorano que possui um campo gravitacional de representações sociais 

e identidade social semanticamente mais próximo no sentido daqueles sujeitos. 

Esse grupo passa a ser entendido como mais exogrupal, ou menos endogrupal do 

que aquele. 

Esta maior endogrupalidade no que se refere a identidade social é mais visível no 

grupo de alunos mais interiorano, como se percebe nas Representações Sociais 

organizadas na próxima Tabela. 

Tabela 16 - Representação social de "Meus Antepassados" para estudantes de uma 
escola interiorana de Marechal Floriano 

 Rang < 2,5 Rang >= 2,5 

F
re

q
u
ê
n
c
ia

 >
=

8
 Avós 

Cultura 

Família 

Italianos 

10 

8 

9 

10 

2,300 

2,125 

2,444 

2,000 

Bisavô 

Descendentes 

8 

8 

3,000 

3,125 

4
 <

=
 F

re
q
u
ê
n
c
ia

 <
 7

 

Alemães 

Dificuldade 

6 

4 

1,833 

2,000 

Imigrantes 

Pessoas 

Vestimentas 

5 

6 

6 

2,800 

3,167 

3,333 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Foi possível perceber por meio da análise das respostas uma defesa endogrupal ao 

destacarem os termos “avós”, “cultura”, “família” e “italianos”, reforçando a 

aproximação histórica não somente por laços familiares, mas sim por elementos 

culturais. Ao citarem a palavra “descendentes” pode-se entender como um 

reconhecimento histórico familiar com os processos migratórios para a região, bem 

como a conscientização de como isso ocorreu ao citarem palavras como 

“dificuldades” e “vestimentas”. Este grupo como já citado, possui maior proximidade 

com o fenômeno imigratório e da cultura herdada por seus antepassados. 
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Fato é que se pode afirmar que a vivência em espaços que mantém mais viva a 

memória cultural, ou que faz locução aos valores históricos do local, compromissa as 

Representações Sociais ao sentido psicossocial e histórico-cultural do local. Quando 

a educação faz mais íntimo os conteúdos acadêmicos reificados, a vivência do 

sentido histórico se faz mais prenhe de sentido.   

 

5.2 ESTUDO EDUCACIONAL 

 

A ação de formação contou com a participação dos docentes ativos na Escola 

Municipal Mauro José Christo, local escolhido para sua realização. No processo de 

produção dos dados contou-se com a seguinte organização: 1) Apresentação da 

ação de formação, os participantes do processo e o cronograma de realização das 

atividades. 2) Uma exposição sobre a escola e o currículo com vistas a justificar o 

lócus de aplicação. 3) Exposição das impressões iniciais dos participantes da 

pesquisa sobre a temática estudada e seus conhecimentos prévio acerca da História 

da imigração para esta região.  4) Descrição detalhada da ação de formação, seus 

processos de aplicação e transformação decorrentes da formação, a partir das 

impressões dos docentes participantes. 5) Análise final dos dados obtidos a partir da 

ação de formação, da aula in loco e dos relatórios produzidos pelos docentes 

participantes.  

 

5.2.1 Apresentação da Ação de Formação  

 

Objetivando a construção de um material educativo, que possa contribuir para a 

realização de aula in loco na vila de Araguaya e o uso de seu acervo cultural como 

mediador da História da imigração para as montanhas do Espírito Santo em fins do 

século XIX e início do século XX, afim de, gerar problematizações sobre memória, 

cultura e identidade, essa pesquisa pautou-se na validação desse material por meio 

de uma ação de formação. 

Atendendo a um dos objetivos específicos, realizou-se um acompanhamento 

pedagógico com os professores da disciplina de História da Escola Municipal de 
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Ensino Fundamental Mauro José Christo, localizada no centro de Marechal Floriano 

– ES. Buscou-se problematizar questões históricas-teóricas-práticas acerca da 

imigração para o Espírito Santo, objetivando refletir sobre as práticas educativas 

vigentes, bem como, apresentar os referenciais que dialogam com essa pesquisa, 

intitulada: A IMIGRAÇÃO EM DIÁLOGO COM O ENSINO DE HISTÓRIA: AS 

POTENCIALIDADES DA VILA DE ARAGUAYA PARA MEDIAR AS DISCUSSÕES 

SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE, para então, junto a eles, validar o 

material educativo. 

Para tanto, seguindo a hipótese levantada, intitulou-se a ação no questionamento 

inicial da nossa pesquisa: A VILA DE ARAGUAYA EDUCA? AS 

POTENCIALIDADES DO ACERVO CULTURAL PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DA 

IMIGRAÇÃO/ES.  

A ação de formação com carga horária de 16 horas, sendo 8 presenciais e 8 não 

presenciais, foi estruturada em seis encontros, seguindo o referente cronograma: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Atividades presenciais: 08 horas 

 1º Encontro (1hora) – Apresentação das propostas do projeto, bem como o 

tema de pesquisa e da ação de formação (contrato pedagógico). 

Apresentação dos formulários de autorização e consentimento para 

participação na pesquisa. 

 2º Encontro (1hora) – Estudo do currículo para o 8º ano do ensino 

fundamental, análise do referencial bibliográfico e aproximações com o tema 

de pesquisa. 

 3º Encontro (1hora) – Introdução com breve apresentação sobre a 

historiografia do ES no século XIX e início do século XX e as diferentes fases 

da imigração, embasando assim o desenvolvimento de atividade escrita 

teórico-prática acerca do acervo cultura de Araguaya e suas potencialidades 

para mediar o ensino de História da imigração para o Espírito Santo. 

 4º Encontro (1hora) – Construção colaborativa de plano de aula para a 

realização do 6º encontro, tendo como um dos aportes o material educativo, 

para possibilitar aos docentes participantes, caso seja de seu interesse, 
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inferências, críticas e sugestões ao material apresentado pelo pesquisador. O 

plano de aula abordou a imigração para o ES, partindo do currículo municipal 

pensando nas potencialidades da vila de Araguaya como um espaço que 

educa.  

 5º Encontro (1hora) – Avaliação, validação e disponibilização da versão do 

material educativo.  

 6º Encontro (3horas) – Realização de visita mediada com os participantes da 

ação e alunos das turmas de 8º ano em que os docentes lecionam.  

 

Atividades não presenciais (8 horas)  

 Leitura de bibliografia específica (03 horas); 

 Produção escrita de questionário referente à ação de formação e suas 

inferências pessoais sobre a experiência (01 hora); 

 Relatório final da ação (04 horas). 

Da certificação: o professor participante recebeu um certificado de 16 horas emitido 

pela secretaria municipal de educação de Marechal Floriano, em parceria com 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).  

Outras informações: O acompanhamento pedagógico foi realizado nas datas e 

horários acordados previamente com a coordenação pedagógica da E.M.E.F. Mauro 

José Christo, na sala de reuniões da referida escola. Todo o material utilizado foi 

custeado pelos pesquisadores.  

A estrutura da ação de formação foi elaborada pelos pesquisadores e discutida com 

a equipe pedagógica da referida escola e com os participantes. 

 

5.2.2 A escola e o currículo  

 

O desenvolvimento do acompanhamento pedagógico com os docentes de História 

na E.M.E.F. Mauro José Christo deve-se ao fato da escola estar localizada no centro 

de Marechal Floriano, distante 18 quilômetros do lócus de pesquisa, a vila de 

Araguaya.  
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Cabe enfatizar que por se tratar de uma pesquisa que busca analisar conceitos de 

memória, pertença e identidade, além de, abarcar o potencial educativo da vila de 

Araguaya, o desenvolvimento da ação com docentes e estudantes que não possuem 

contato permanente com o lócus é relevante para os dados a serem analisados 

nessa pesquisa.  

Dialogando com a demanda curricular municipal para o 8º ano do ensino 

fundamental, na qual engloba o ensino dos processos migratórios para o município e 

para o estado, bem como, seu surgimento e formação identitária e cultural; a equipe 

pedagógica destacou a importância da pesquisa, tendo em vista a dificuldade de 

materiais que abordam o tema e o fato de nunca terem tido uma ação de formação 

com esse objetivo. 

Após apresentação da pesquisa de mestrado ao corpo pedagógico da E.M.E.F. 

Mauro José Christo e o interesse por parte deles para que a ação de formação fosse 

desenvolvida na referida escola, abriu-se a possibilidade de os docentes de História 

participarem, de forma voluntária, do acompanhamento pedagógico.  

Figura 21 - Professores de História e Diretor da E.M.E.F. Mauro José 
Christo (Marechal Floriano) 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 



116 

Supondo que sujeitos que transitam, ocupam e relacionam-se com o acervo cultural 

da vila de Araguaya e que tendem a identificar-se e entender seu papel de 

construtor da História, e o fato de que o estudo busca realizar uma comparação para 

analisar o sentimento de pertença identitária, a ação na referida escola possibilitou 

encontrar essa discrepância levantada entre os discentes da zona urbana (E.M.E.F. 

Mauro José Christo) e os discentes da vila de Araguaya (E.E.E.F.M. Victório 

Bravim). 

O interesse da direção e equipe pedagógica, as hipóteses elencadas e a procura por 

parte dos docentes da disciplina de História foram fundamentais para que a ação de 

formação, A VILA DE ARAGUAYA EDUCA? AS POTENCIALIDADES DO ACERVO 

CULTURAL PARA O ENSINO DA HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO/ES, fosse 

desenvolvida na E.M.E.F. Mauro José Christo.  

 

5.2.3 Perfil dos participantes da ação  

 

Após apresentação para a direção e equipe pedagógica, a manifestação de 

interesse por parte da escola e dos docentes, decidiu-se que a ação seria 

desenvolvida na E.M.E.F. Mauro Jose Christo juntamente com os seus docentes de 

História. Participaram do acompanhamento pedagógico dois professores que 

lecionavam História no turno matutino para as turmas de 8º ano e se voluntariaram a 

participar da pesquisa.  

Respeitando o acordado por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE – (Apêndice 3) onde houve comprometimento em não divulgar nomes, 

passou-se a chamá-los de professor(a) 1 e professor(a) 2 para fins de citações e 

observações.  

O professor(a) 1, docente há menos de 5 anos, é graduado em História desde 2013, 

têm 25 anos de idade e possui pós graduação em Artes e Educação. Já o 

professor(a) 2, trabalha com educação há mais de 10 anos, graduou em História em 

2014 e é especialista em Cultura Afro-brasileira, têm 45 anos de idade.     
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5.2.4 Aplicação da ação de formação  

 

Em acordo com os referencias teóricos adotados, iniciou-se a formação dialogando 

com os professores sobre os meios mais favoráveis para o desenvolvimento da ação 

de formação, o que se chamou de contrato pedagógico e pautou todo o desenvolver 

do acompanhando.  

No primeiro encontro, realizado em 19/10/2018, no local pré-estabelecido pela 

equipe pedagógica da E.M.E.F. Mauro José Christo e contando com a presença 

desta equipe, apresentou-se o projeto de pesquisa e discorreu-se sobre a formação 

que estava sendo proposta, salientando a importância da participação deles para a 

validação do material educativo que seria discutir e as possibilidades educativas do 

acervo cultural da vila de Araguaya levantadas pelos participantes. 

Figura 22 - Primeiro encontro da ação de formação na E.M.E.F. Mauro 
José Christo 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Os formulários de autorização e consentimento para participação na pesquisa foram 

definidos e as datas de realização dos próximos encontros marcadas. Após a 

aplicação do questionário inicial de pesquisa as dúvidas sobre a metodologia da 

pesquisa dos participantes foram sanadas. Também receberam os textos para 
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atividade não presencial, sobre o qual traziam os referenciais da pesquisa e temas 

discutidos e que seriam as pautas do próximo encontro.  

O segundo encontro ocorreu em 24/10/2018 e focou em analisar o currículo para o 

8º ano do ensino fundamental, as aproximações com a pesquisa e diálogos sobre os 

conceitos – imigração, memória, cultura e identidade – temas centrais que foram 

adotados. 

Em 17/11/2018 estudou-se sobre a historiografia do Espírito Santo, principalmente 

em fins do século XIX e início do século XX, os processos migratórios para o Estado 

e as diferentes fases da imigração. Dialogou-se sobre o surgimento do município de 

Marechal Floriano e os locais potenciais em Araguaya para mediar o ensino da 

História desses processos migratórios para o ES. 

No quarto encontro, ocorrido também em 17/11/2018, foi construído de forma 

colaborativa o plano de aula para a realização da visita à vila de Araguaya, no qual, 

o material educativo proposto por esses pesquisadores e que seria validado no 

quinto encontro seria utilizado. 

O plano de aula, seguindo as demandas curriculares, pautou-se em estruturar as 

obrigações e necessidades para que a visita pudesse ser realizada. As autorizações 

dos pais, o meio de transporte, lanche e principalmente, as atividades pedagógicas 

que seriam desenvolvidas no momento da visita.  

Figura 23 - Visita dos professores participantes da ação à vila de 
Araguaya 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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Com o intuito de familiarizar os professores, já que um deles não conhecia a vila de 

Araguaya e, dialogando com as demandas emanadas pelos referenciais teóricos da 

necessidade que os mediadores tenham contato com o local visitado antes de levar 

os alunos, realizou-se uma visita com os participantes da ação de formação com 

consequente estruturação da aula que seria desenvolvida posteriormente. Neste 

encontro houve entrega do material educativo para leitura, análise e possíveis 

inferências a serem apresentadas na próxima data de formação. 

Focalizando em analisar o material educativo proposto, o quinto encontro ocorreu 

em 21/11/2018, e de maneira colaborativa discutiu pontos centrais, tais como o 

conteúdo histórico presente no material, as atividades sugeridas entre outros 

aspectos estruturais do livro, além de acertar as necessidades para realização da 

aula in loco (6º encontro). 

O último encontro, ocorrido em 23/11/2018, foi marcado pela realização da aula de 

campo/visita mediada juntamente com os professores que participaram da ação de 

formação, equipe pedagógica e alunos das duas turmas de 8º ano em que os 

docentes lecionavam. O momento em que os participantes da ação de formação, 

utilizando como suporte o material educativo desenvolvido e aprimorado em parceria 

com eles, as reflexões e informações compartilhadas no acompanhamento 

pedagógico subsidiaram a visita.  

 

5.2.5 Análise final dos dados da ação de formação 

 

Pautados pelos questionários aplicados, relatórios confeccionados e pelos 

professores, áudios captados nos encontros, vídeos da visita e anotações feitas 

durante todo o processo, discorrer-se-á sobre os dados produzidos durante a ação 

de formação realizada com os docentes da disciplina de História da E.M.E.F. Mauro 

José Christo. 

Ao responder o questionário inicial de pesquisa, os professores explanaram sobre as 

fontes que utilizam para planejar as aulas no que tange sobre o tema imigração, o 

professor(a) 1 destacou “geralmente utilizo livros didáticos sobre o ES, também 

conto com um pequeno acervo pessoal de livros sobre o estado. Utilizo ainda dados, 

fotos, mapas, entre outros disponíveis no site da APEES (Arquivo Público do Estado 



120 

do Espírito Santo)”. O professor(a) 2, por sua vez, enfatizou que também recorre a 

livros, publicações de artigos e pesquisa na internet, além disso, salientou “recorro a 

relatos informais de pessoas com mais idade”.  

Ao conversarem durante a ação de formação sobre os materiais disponíveis na 

escola sobre o tema Imigração para as Montanhas do ES, o professor(a) 1 enfatizou 

que “existem poucos materiais, em sua maioria produções antigas e 

desatualizadas”, “eu que estou trabalhando no município pela primeira vez, tenho 

encontrado dificuldade de materiais que falem sobre a ocupação da região pelos 

colonos”. Segundo o professor(a) 2 “por eu morar na região a muitos anos, e ser 

descendentes de italianos, muito da História do município eu cresci ouvindo”.  

Quando perguntados se sentiam seguros ao preparem as aulas sobre questões 

identitárias oriundas dos processos migratórios, o professor(a) 2 disse que “há 

bastante registros que identificam a presença ou passagem imigratória no nosso 

estado”, no entanto, o professor(a) 1 salientou que em partes se sente seguro, “há 

diversos materiais sobre o assunto, contudo, possuem linguagem acadêmica, e por 

vezes utilizá-los no ambiente escolar é difícil”.  

Indagados sobre qual a maior dificuldade/desafio para organizar ações de ensino 

sobre imigração para o ES e desdobramentos históricos da vida imigrante no 

contexto historiográfico capixaba o professor(a) 1 novamente destacou que “o ES 

possui muitas obras sobre imigração, todavia, essas obras ficam restritas ao 

contexto que analisa, assim, a maior dificuldade é sobre o acervo, que em sua 

maioria não possui linguagem didática”. Segundo o professor(a) 2 “é desafiante 

realmente fazer ligações históricas das nossas raízes, porque ela é bem 

diversificada, é necessário filtrar o que realmente se busca. No desdobramento 

histórico, muitos fatores influenciaram nas mudanças, a emancipação política, por 

exemplo, afeta a construção de uma identidade/memória de um povo, porque 

precisa se redesenhar/reconstruir novamente sua cultura, seus costumes”. 

Questionados sobre qual a importância dada a imigração para o ES, identidade e 

memória em seu planejamento anual, ambos enfatizaram que devido ao fato de o 

currículo trazer tais temas apenas no último trimestre, época com muitas atividades 

e recuperações, o conteúdo é discutido de forma rápida. “Estudar e conhecer a 

História e formação do ES, no meu ponto de vista, é de extrema importância para a 
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formação de identidade, construção de raízes, contudo, devemos seguir o currículo 

que às vezes não contempla esse eixo” explanou o professor(a)1.  

Na discussão sobre currículo municipal na ação de formação, os professores 

destacaram que nos dois primeiros trimestres o foco é apenas sobre História geral, 

no terceiro em História do Brasil e somente no último em História do ES, e que não 

existe diálogo curricular durante os temas. “Fica mais da metade do ano estudando 

História geral e apenas um trimestre para o ES, a gente não consegue trabalhar 

mapas, relações dos povos, o ano tá acabando e tem ainda as recuperações” 

enfatiza o professor(a)1. “Não tem muita coisa pra ajudar, no site do município na 

internet tem uma página e só” disse o professor(a)2, destacando ainda que “a gente 

faz em duas ou três aulas só, porque a gente não tem uma História muito grande em 

registro”. No entanto, segundo o professor(a) 2 “A gente tenta seguir o currículo o 

máximo possível, mas a gente tenta fugir um pouco também para tentar produzir 

algo interessante para os alunos”. Chamando atenção ao fator tempo novamente 

este professor diz que “a gente não consegue ir a fundo, a gente dá uma pincelada”, 

a rigidez curricular é observada em sua fala quando diz das cobrança institucionais, 

“tem aquela História de que tem que seguir o currículo pois o aluno pode mudar de 

escola e é preciso chegar lá e ter visto o conteúdo” finaliza o professor(a) 2.   

Sobre a importância dada aos conteúdos que envolvem a História Geral e se a 

mesma atenção é dada a História local o professor(a)1 enfatiza, “eu acho que falta 

espaço para a História local no currículo e tempo para trabalhar esse tema”, e critica 

a divisão de carga horária dada a disciplina de História, “eu acho que deveriam ser 3 

aulas de História, e não só duas, nisso poderia mudar o currículo”, no entanto, 

ressalta que “o currículo foi mudado, melhorou e a gente consegue fechar todos os 

conteúdos, mesmo que passando rápido por uns, tem muito do macro, e pouco do 

micro”. Assunto pertinente e importante levantado pelo professor(a) 1 é que “no 

início do ano a gente trabalha a revolução industrial, por que não trabalhar como 

isso afetou aqui? A gente faz isso, mas o currículo não cobra isso”. 

Pode-se perceber, por meio das falas dos participantes, a dificuldade em obter 

material com linguagem didática sobre os processos migratórios para o ES em fins 

do século XIX e início do século XX, por mais que a temática conste no currículo 

municipal. É evidente ainda a discrepância de relevância dada ao conteúdo da 
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História Local quando comparado com a História Geral em aspecto temporal de 

aplicação.  

Conforme o exposto percebe-se que a temática imigração ocupa espaço no currículo 

do município, no entanto, as fontes documentais disponíveis para pesquisa são 

escassas e de difícil acesso. Além disso, é latente por partes dos professores a 

necessidade de oficializar por meio do currículo o diálogo entre os conteúdos da 

considerada História Geral e a História Local, não tratando uma como resultante da 

outra.  

Trazendo para debate a correlação entre memória, História e cultura imigrante no 

ES, observou-se a consciência dos professores na importância dos diferentes povos 

na construção histórica do povo capixaba, como enfatiza o professor(a)1 “a História 

do ES foi construída por diversos povos (indígenas, europeus, africanos), e resgatar 

essas informações por meio de memórias é uma forma de deixar viva a contribuição 

desses povos”. “Pode-se relacionar as práticas de costumes por esses grupos, 

mantendo assim suas origens, ou seja, nossas origens” colabora o professor(a) 2. 

Ao analisar os materiais didáticos disponíveis para os docentes, acompanhado dos 

relatos acima descritos, percebe-se claramente a necessidade de novos meios que 

possibilitem apropriação dos conteúdos e práticas educativas que contribuem para 

assimilação dos temas estudados.  

Perguntados no início da formação se consideraria a vila de Araguaya como um 

espaço que possibilitaria o diálogo entre imigração, memória, cultura e identidade, 

os professores disseram que sim, no entanto, o professor(a) 1 enfatiza que “eu não 

conheço, apenas ouvi dizer, preciso conhecê-la para depois fazer essa afirmação, 

me falaram que as fontes materiais dispostas na vila são riquíssimas”. Por conhecer 

a localidade, destaca o professor(a) 2 “sim, há mediação, pois a disciplina aborda 

também a colonização italiana em nosso município, a cultura lá é muito forte, sendo 

percebida na comunidade através as manifestações, culinária, vestuários, entre 

outros”.  

Como atividade da ação de formação, realizou-se uma visita aos locais que foram 

entendidos como mediadores na vila de Araguaya e discutido suas potencialidades 

educativas. Durante esta visita observou-se por meio da fala do professor(a)1, que 

não conhecia o local sua surpresa com o que encontrou, “eu não imaginava que 
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tivesse tanta coisa assim, são muitos pontos, é preciso estudar bem antes de trazer 

os alunos”, e continuou, “será interessante eles observarem e verem que isso conta 

a História do Espírito Santo, a História deles, a nossa História”.   

No primeiro encontro ao buscarem as expectativas e a relevância quanto ao curso, 

foram perguntados se eles achavam importante uma ação de formação que 

trouxesse como tema “A Imigração em Diálogo com o Ensino de História: As 

potencialidades da vila de Araguaya para Mediar as Discussões sobre Memória, 

Cultura e Identidade”. O professor(a) 1 respondeu que “sim, o município de Marechal 

Floriano possui um acervo histórico riquíssimo e tendo a possibilidade de trabalhar 

memória e identidade com professores e consequentemente com os alunos, isso 

nos oportuniza uma nova forma de enxergar a História e construir conexões com o 

passado, trazendo também a valorização dos espaços”.   

Em seu relato, o professor(a) 2 relatou que “ sim, porque os laços culturais são fortes 

e bem presentes na vida da comunidade. O professor está diretamente ligado a 

sociedade, contribuindo para a preservação e valorização da cultura”.  

Percebeu-se assim a alta expectativa quanto à ação, bem como a consciência da 

importância do papel do professor ao possibilitar diálogos entre os diferentes 

espaços educativos.  

Tendo como foco central da ação de formação o diálogo no aperfeiçoamento do 

material educativo proposto, bem como sua validação como aporte teórico para 

realização de aulas extra sala de aula, destacou-se as seguintes observações dos 

professores a respeito do material educativo: Salienta o professor(a) 1 “no que se 

refere ao material “Araguaya – Potencialidades históricas e educacionais nas 

montanhas capixabas”, podemos destacar que os textos apresentados auxiliam no 

domínio da leitura, uma vez que dinâmicos e com linguagem acessível, o material 

articula bem o uso de texto e imagens, fazendo uso fotos atuais, bem como do 

século XX”, “eu colocaria mais fotos, acho que materializa bem o quanto o local é 

potente pedagogicamente falando”. “O conteúdo é claro e objetivo, além de ser 

amplo, sua linguagem facilita a compreensão do leitor, permitindo assim novas 

reflexões, uso de imagens transmite mensagens, provoca no leitor/observador a 

possibilidade de viajar no tempo e refletir sobre o que é apresentado” destaca o 

professor(a) 2. 
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Este relato permitiu considerar que o conteúdo presente no material educativo é 

relevante e dialoga bem em estrutura didática montada. Além do que, o texto 

apresenta-se de forma acessível ao docente e possibilita novas reflexões.  

Questionados sobre a potência do material para auxiliar o docente, diz o 

professor(a) 1 que “a abordagem do material educativo apresenta implícita e 

explicitamente ideias como cultura, História, memória e identidade que são 

princípios primordiais na construção dos sujeitos”. Já o professor(a) 2 disse que “o 

material é instigante, possibilita ao professor levar os alunos a pensarem e agirem 

com respeito, tendo consciência dos fatores que envolvem a descendência de uma 

pessoa ou da própria sociedade, independente de fazer ou não parte de um grupo 

específico”. Além do mais, “o material é estruturado, com teorias alinhadas e com 

um bom nível de percepção lógica, podendo provocar reflexões críticas nos dois 

níveis, dependendo de acordo com a visão de cada leitor”.  

Ao buscar produzir um material educativo que seja atual e próximo do docente, 

acertou-se ao inserir no corpo textual interrogações de temas polêmicos ou senso 

comum no processo migratório através do “Fato ou Fake?”, como destaca o 

professor(a) 1 “eu gostei mesmo foi do fato ou fake?, fazer o questionamento e 

problematizar em cima dele é instigante para os alunos”, “vemos algumas mentiras 

que contadas várias vezes acabaram virando verdade, ou mesmo fatos que a 

História não enfatiza, como é o caso da política de embranquecimento da 

população”.   

As propostas de atividades a serem desenvolvidas com os alunos ao final de cada 

temática mostram-se interessante, uma vez que “a proposta de atividades ao final de 

cada capítulo demonstra a intencionalidade educativa, é um ótima maneira de refletir 

sobre o tema que acabamos de estudar”, salienta o professor(a) 1.  

Por fim sobre o material educativo relata o professor(a) 1 que “a escassez de 

material didático sobre a História do Espírito Santo é perceptível e a proposta deste 

material didático a respeito dos processos imigratórios, mais especificamente para 

as montanhas capixabas, fecha uma lacuna que dificulta o trabalho dos docentes 

que atuam na região. Levando em consideração o contexto pedagógico e/ou a 

proposta do currículo municipal, que abordam no terceiro trimestre a imigração para 

o Brasil, o material apresenta os processos migratórios do final do século XIX e 
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início do século XX no distrito de Araguaya no Município de Marechal Floriano, 

dessa forma há um recorte, além de partir do aspecto macro para o micro História”. 

Continua ainda dizendo que “o material apresenta fidelidade ao aporte teórico, uma 

vez que utiliza o meio como construtor de novos conhecimentos, sendo estes 

conhecimentos histórico-culturais de relevância social, dialogando com a realidade 

dos alunos, ao mesmo tempo em que respeita a experiência dos estudantes”. 

As falas positivas quanto ao material educativo continuam por parte do professor(a) 

2 sustentando que “o material é estruturado com riquíssimas informações, levando o 

leitor a percorrer todo o texto com segurança e compreendendo suas etapas, é 

contextualizado, faz compreender a trajetória da formação da localidade ou de uma 

determinada região, representadas por nós como sociedade ao longo dos anos”. 

Além disso, “proporciona novos conhecimentos, desperta novos olhares em 

diferentes momentos na formação de nossa sociedade”. “O material é popular, 

dialoga com nossa cultura, fazendo pensar sobre a riqueza cultural que 

pertencemos, ao mesmo tempo é sensível, aborda fatos de grupos respeitando a 

importância de todos na formação de nossa sociedade”. 

No entanto, mesmo diante de muitos elogios, observou-se a necessidade de 

expandir algumas informações, principalmente dos processos migratórios para o ES, 

tendo em vista comentários como o feito pelo professor(a) 2, onde diz que “são 

muitas datas, eu me perco no meio de tantas informações”. Para resolver tais 

lacunas, optou-se por negritar as datas relevantes no material.  

Ficou evidenciado a necessidade de trazer reflexões sobre a importância do ensino 

de História e o papel fundamental do professor enquanto educador/educando na 

construção dialógica de pertencimento e (re)conhecimento.  

Pode-se concluir que o material educativo “Araguaya – Potencialidades históricas e 

educacionais nas montanhas capixabas” apresenta-se como um importante 

instrumento para auxiliar o docente da disciplina de História nos temas como a 

imigração para o ES em fins do século XIX e início do século XX, memória e 

formação identitária. Como destaca o professor(a) 1 em seu relatório final que “O 

material educativo apresentado foi utilizado como apoio para realização das aulas 

sobre o processos imigratórios do século XX e serviu de base para a aula in loco. O 

material expõe de maneira dinâmica, objetiva e clara a História e as potencialidades 
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de discussão da Estação Ferroviária de Araguaya, do Centro Cultural Ezequiel 

Ronchi, Museu do Esporte, Casa Rosa e a Casa do Nono”. 

Após análise, críticas e sugestões relativas ao material educativo pautou-se em 

planejar a realização da aula in loco com os alunos, tendo em vista a apropriação 

dos espaços por meio de visita realizada anteriormente e os debates conceituais 

historiográficos. Coube apenas estruturar os recursos didáticos que seriam 

necessários e a logística para transporte e alimentação.  

Figura 24 - Realização da aula in loco com os alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental da E.M.E.F. Mauro José Christo 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Ao realizar a visita à vila de Araguaya, pode-se observar a centralidade dos 

professores ao explanarem sobre o período histórico e a intencionalidade educativa 

da atividade, como destaca o professor(a) 2 “não é um passeio, é a observação de 

uma construção histórica decorrente dos processo migratórios para o ES”. “Fiquem a 

vontade para observar, e imaginem isso em processo de construção” destaca o 

professor(a) 1, instigando nos alunos a percepção dos detalhes.  

Destaca-se que os professores iniciaram a visitação na Estação Ferroviária, 

contextualizando sua construção e importância no desenvolvimento da região. Ao 

questionarem os alunos sobre os materiais utilizados na construção, tendo em vista 

as relações comerciais da época e enfatizarem que não eram materiais brasileiros, 

destaca-se a resposta de alguns alunos: “eles não trouxeram essas pedras da Itália 
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né?”, “só não pode ser da China”, “no mínimo deve ser do Continente Europeu”, 

“sério que essas telhas são da “França”. É importante frisar algumas colocações dos 

alunos que contribuem para compreender a assimilação de conteúdo estudado em 

sala de aula com a construção da vila, “tem muita coisa da Inglaterra né?”, “então o 

café foi importante da construir a linha férrea”, “as estações do município são iguais 

por que foram construídas na mesma época”, “o Brasil todo tava em construção”. “O 

povoamento ocorreu próximo à linha férrea, vocês já viram isso no 6º ano quando 

estudamos sobre surgimentos de cidades nas margens dos rios, lembram do Rio 

Nilo? Aqui foi próximo a linha” enfatiza o professor(a) 2, ao falar sobre o crescimento 

do município margeando a Linha férrea e o Rio Jucu. 

“A estação então era ponto de referência”, “era ponto de comércio também, né?”, 

questionaram alguns alunos sobre o papel da estação da época. “na época a 

estação era um local moderno, de grande movimentação, de muito comércio” 

dialoga o professor(a) 2. 

Figura 25 - Alunos no interior da Estação Ferroviária 
de Araguaya durante aula in loco 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 
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Observou-se que os professores possibilitaram aos alunos antes de iniciarem os 

diálogos históricos que pudessem olhar, aproximar-se e familiarizar-se com o 

ambiente, permanecendo alguns sentados nos trilhos para diálogo histórico. 

Por escolha dos professores, o segundo ambiente a ser visitado seria o Centro 

Cultural Ezequiel Ronchi, no entanto, o local passou por uma reforma de urgência e 

no dia da visita estava fechado. “Esse prédio foi a primeira escola da localidade, o 

acervo histórico aqui dentro é muito rico, eu vim aqui antes e fiquei impressionada” 

disse o professor(a) 1. “Eu já vim, tem até animal empalhado ai dentro”, ressaltou um 

aluno, “como não é longe, quando vocês puderem, venham com a família, vale muita 

a pena”, destaca o professor(a) 1.  

Figura 26 - Fechado para reforma, um dos professores explicou sobre 
o centro cultural para os alunos 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

“Temos ai dentro diversas imagens de santos, o que mostra a importância da 

religião...” enfatiza o professor(a) 1 ao discorrer sobre os processos migratórios e a 

religião nesse contexto. “A igreja era ponto de encontro, de troca de informação, de 

saber as novidades, as fofocas” brinca o professor(a) 2.  

“Nós somos o povo brasileiro, mas qual a importância desses imigrantes para 

sermos o que somos?”, “se hoje eu gosto hoje de uma música mais agitada, pode 

ter a influência dos italianos, se eu gosto mais de batidas, pode ter influência dos 

africanos” destaca o professor(a) 1 ao dialogar sobre hábitos e construção 

sociocultural.  
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“a restauração não é feita somente pro pedreiros, mas por diversos profissionais, 

não é trocar o velho pelo novo, é restaurar, é cuidar” chama atenção o professor(a) 1 

ao explicar para os alunos os motivos do Centro Cultural estar fechado e enfatiza 

novamente a importância deles voltarem e visitar.    

Ao lado do Centro Cultural fica o Museu do Esporte, e foi justamente para ele que os 

professores foram com os alunos. “Entrem lá, observem as fotos, os registros, olhem 

bem e depois vamos conversar” enfatizou o professor(a) 1.  

Após alguns minutos o professor(a) 1 convidou os alunos para dialogar e levantou o 

seguinte questionamento: “quantos troféus de mulheres temos aqui?” “nenhum”, “eu 

vi um”, responderam alguns alunos. “Qual o papel das mulheres no início do 

século?”, “a gente vive numa sociedade que merece e de ser igualitária”, continua o 

diálogo o professor(a) 1 com os alunos.  

Figura 27 - Alunos no interior do Museu do Esporte 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Na visita mediada ao museu do esporte, percebeu-se que o diálogo estava 

concentrado no papel da mulher na sociedade, do período da imigração aos dias 

atuais, bem como as formas de lazer e convívio social.  

O terceiro espaço a ser visitado foi a Casa do Nono, onde mais uma vez os 

professores pediram para os alunos observarem a forma como ela foi construída, o 

que possuía em seu interior e as informações ali presentes. Coube aos professores 
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dividirem as turmas em grupos devido o pequeno espaço. “Meninas, vocês serão o 

primeiro grupo a visitar, os meninos irão depois”, dividiu intencionalmente o 

professor(a) 1. 

Figura 28 - Alunos no interior da Casa do Nono 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

“Porque aqui dentro é rebocado e lá fora não?” questionamento inicial de um dos 

alunos que subsidia o diálogo sobre as construções da época presente no lado 

externo, e dentro da casa um ambiente mais atual, como a luz, agua encanada. 

Enfatizando que ali hoje é um local pra ponto de encontro de encontro da 

comunidade.  

“Vejam o banheiro que moderno que é” enfatizou o professor(a) 1, “é um banheiro 

normal” disse uma aluna, retrucou outra “pera, eu não consigo usar esse banheiro”. 

“Todo mundo observou que o mictório é masculino, uma mulher não consegue usar” 

enfatizou o professor(a) 1, “isso é machismo” gritou uma aluna, indignada por ser 

uma construção nova e que exclui as mulheres. “Ainda tem preconceito com as 

mulheres, que só os homens podem, que a gente tem que ficar limpando”, “o pior 

que tem muitas mulheres que também pensam assim”, sustenta outra aluna. 

Impulsionando mais uma vez o debate sobre o papel da mulher e sua 

representatividade. 
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Figura 29 - Alunas observando o banheiro da Casa do Nono 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

Ao visitar a parte externa e em específico o banheiro, dessa vez com os meninos, 

quase que eles não notaram a ausência de um vaso, “as meninas não conseguem ir 

aqui”, enfatizou apenas um aluno. O professor destacou que, “é um banheiro 

moderno em seu interior, naquela época não tinha esse tipo de mictório, por que não 

colocaram um vaso para que as mulheres também possam usar?”, e continuaram o 

debate sobre machismo.  

Ao analisarem o uso do barro, de cipós, madeiras sem lapidação e formato da 

construção, ficou evidente a dificuldade na construção de moradia à época, 

“professor, mas o teto não era de madeira, não tinha telha” enfatizou um aluno, 

“eram folhas de coco, usavam o material que a natureza dava”, responde um dos 

professores. 

“Professor, meu avô têm umas ferramentas dessas lá em casa”, “a casa da minha 

avó também é alta assim, não é colada no chão”, “meu pai já me contou que as 

casas eram feitas assim”, falas como essas, ditas pelos alunos, expressam uma 

proximidade com elementos imigrantes e pautou os professores a ouvirem os relatos 

pertencentes aos alunos. 

O último espaço a ser visitado foi o Museu Casa Rosa, e como o limite é de 12 

visitantes por vez, coube aos alunos se organizarem em grupos, e aos professores o 

revezamento na mediação da visita, enquanto um ia com os alunos, o outro ficava 

com os demais.  
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Por tratar-se de um Museu particular, com regras específicas e variadas peças, o 

professor orientou os alunos a entrarem nos cômodos, observarem os detalhes e 

retornarem para a sala, “olhem os quartos, a sala de estar, a cozinha e retornem 

para a sala de jantar para conversamos”, disse o professor(a) 2.  

Figura 30 - Alunos no interior da Casa Rosa 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2018). 

“Quanta coisa chique, eles eram ricos né?”, “tem um monte de boneca ali”, “tem um 

negócio de música”, “um monte de livros e roupas nos quarto”, “lá em casa tem uns 

negócios desses também”, disseram alguns alunos, dando embasamento para o 

diálogo sobre os diferentes estilos de imigração para a região de montanhas.  

“Vocês viram que temos o quarto do casal, o quarto dos filhos, a prataria na 

cozinha”, “era uma realidade diferente dos imigrantes que moravam em casas como 

as da Casa do Nono”. Destaca o professor(a) 1 e continuou dialogando com os 

alunos sobre a diferença entre a Casa do Nono e a Casa Rosa.  

Por meio das observações feitas durante a visita mediada a vila de Araguaya e seus 

espaços de memória, pode-se analisar a importância desses locais para 

problematizar questões em diferentes âmbitos históricos, não somente o processo 

migratório para a região.  
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Partindo do contexto histórico da imigração, observou-se a pluralidade de temas 

decorrente desse diálogo, a interlocução entre saberes adquiridos em estudos 

anteriores e temas atuais enaltece a consciência crítica do educando e potencializa 

nele a inferência em debates polêmicos e necessários à sua criticidade.  

Pode-se concluir que a aula in loco reforçou a hipótese de que a vila de Araguaya 

ensina e potencializa o debate inerente a memória e identidade. Destacou-se ainda 

o fato dos professores terem seguido a sugestão de roteiro educativo, bem como o 

uso do material educativo durante o processo de visita.  

Uma situação que reforçou a importância da ação de formação, bem como o 

material educativo foi o fato de os professores terem problematizado diversos temas 

recomendados, e nos ambientes outrora apresentados. 

Percebeu-se ainda a necessidade de enfatizar e destacar o papel central do 

professor na mediação em todo processo de ensino-aprendizagem, pois foi 

percebido certa dispersão de alguns alunos. Diversas vezes coube ao professor 

lembrar o objetivo da visita e destacar determinado ponto histórico. 

O papel do professor ao abordar temas como a pluralidade étnica na construção 

social e a importância de todos no desenvolvimento não só de locais onde a 

concentração de determinada corrente migratória se faz presente, mas como um 

todo é essencial. É preciso que todos os alunos entendam que aquilo é referente ao 

seu processo histórico, que todos têm seu espaço e contribuição.  

Fator estimulante para os alunos e que chamou atenção foi o fato deles registrarem 

por meio de fotos e vídeos os locais visitados e os detalhes que gostariam de 

enfatizar na produção da atividade pós-aula in loco. Demostrando assim a relevância 

das atividades sugeridas em nosso livro, atividades que dialogam História e 

tecnologia.  

Reafirmou-se a confiança no potencial educativo da vila de Araguaya, por meio das 

colocações dos professores, como destaca o professor(a) 1 que “na realização da 

aula in loco com os estudantes, as possibilidades apresentadas na vila de Araguaya 

vão além do debate sobre a imigração italiana na região, abrangendo a discussão 

sobre a participação dos indígenas e negros bem como de outros povos imigrantes, 

como alemães, na formação da vila e que também deixaram marcas de sua cultura 

na construção histórica do distrito”.  
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É relevante destacar ainda a importância da ação de formação desenvolvida com os 

professores e a dedicação dos mesmos em todo o processo dialógico envolto na 

pesquisa, a disponibilidade e interesse demostrada por eles foi essencial para a 

riqueza dos dados obtida durante o processo.  

Após a realização do sexto e último encontro, a aula in loco, retornamos a escola e 

ao realizar contato com e direção e equipe pedagógico fomos informados dos 

comentários positivos feitos pelos professores a eles e aos demais professores, 

além da empolgação por partes dos alunos em contar como havia sido a aula.  

Os professores que participaram da ação de formação evidenciaram ainda que o 

retorno foi extremamente positivo, que os alunos haviam adorado e dialogado de 

forma incrível a relação entre os assuntos estudados em sala e os debates surgidos 

no momento da aula na vila de Araguaya, enaltecendo assim a positividade de 

novas práticas educativas no processo de ensino-aprendizagem. 

Destaca-se ainda o comentário de um dos alunos ao dizer que “eu nunca tinha ido a 

Araguaya, mas lá conta tanta coisa da nossa História, gostei” feito a um dos 

professores e que evidencia a hipótese do potencial educativo do lócus de pesquisa.  

Houve relevância e sucesso de toda ação de formação através das colocações dos 

professores que participaram, como diz o professor(a) 1 que “eu gostei muito da 

formação, e como não sou do município de Marechal Floriano o curso ampliou meus 

conhecimentos e me fez ter um olhar diferente sobre o distrito de Araguaya, além de 

despertar esse olhar para a cidade como meio educativo”. “O curso contribui muito 

para a formação docente, uma vez que o pesquisador Usalio Pivetta, nos apresenta 

características enriquecedoras sobre a construção histórica da vila de Araguaya, 

com ênfase na imigração italiana, ampliando assim nosso olhar sobre o meio que 

nos cerca e as potencialidades do mesmo” Tal falar contribui para a necessidade de 

formação continuada para professores de História objetivando o uso de espaços não 

formais e diálogo com os ambientes no qual a escola, os alunos, a sociedade de 

modo geral está inserida.  

Continua o professor(a) 2 “a ação de formação contribui muito, interligou teoria e 

pratica, envolvendo educador e educando, educando e educador. Trabalhar essas 

potencialidades culturais de nosso município, região e do nosso estado, fortalece a 

identidade cultural e mantém viva também a memória local”. Pode-se destacar por 
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meio da colocação do professor(a) 2 a relevância em projetos que entendem a 

História local como basilar na formação social, cultural e identitária do sujeito.  

Salienta-se também que após o término da ação em dezembro de 2018, a gestão da 

Escola onde a atividade estava sendo desenvolvida informou que a atividade foi, 

estava sendo e seria um fato histórico para o município de Marechal Floriano e 

principalmente para a E.M.E.F. Mauro José Christo, que após oito anos de atividade 

seria extinta pelo poder público municipal no final de 2018 (Segundo a direção da 

escola, após estudos financeiros por parte da municipalidade, o auto custo para 

manutenção, muito em função do prédio ser alugado, e principalmente a reforma da 

Escola Estadual localizada no centro do município e com capacidade ampliada, o 

estado e o município chegaram a um acordo sobre a realocação dos estudantes da 

rede municipal para a rede estadual de ensino). 

Fica a felicidade em ter desenvolvido a pesquisa em uma escola tão bem gerida e 

comprometida eticamente no desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

respeitam o conhecimento do aluno e dialoga com novas possibilidades, 

favorecendo a tomada de consciência e intervenção crítica na realidade.  

A Secretaria Municipal de Educação foi procurada em abril de 2019 e até o referido 

o mês a Lei que extingue a E.M.E.F. Mauro José Christo ainda não havia sido 

votada, aprovada e sancionada pela municipalidade, ou seja, no papel a escola 

ainda existe, na prática não mais. Os alunos foram realocados em outras escolas e o 

prédio devolvido aos proprietários.  
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Segundo a Capes, o Mestrado Profissional tem aplicação e avaliação específica, 

sendo que “O trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais 

da área de atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e a 

finalidade do curso, podendo ser apresentado em diversos formatos” (CAPES, 

2013). 

Sendo um dos objetivos desta pesquisa propor um material educativo na forma de 

livro, buscando auxiliar aos professores na realização de aulas mediadas pela vila 

de Araguaya para o ensino de História, problematizar questões relativas a memória 

e identidade, produziu-se um material educativo em colaboração com os professores 

da rede municipal de Marechal Floriano, por meio da ação de formação.  

Os públicos-alvo do material educativo são os professores de História da região de 

montanhas do ES, docentes de outros municípios que queiram realizar atividades na 

vila, ou interessados pela temática abordada na pesquisa. O produto foi validado 

com os sujeitos participantes da pesquisa. A primeira validação ocorreu com os 

professores por meio da ação de formação. O segundo momento de validação foi 

feito com os professores titulares e os alunos do 8º ano, por meio de realização de 

aula in loco, no mês de novembro de 2018. 

O objetivo do material educativo é colaborar com as práticas educacionais que 

contribuam com a formação integral dos sujeitos durante o processo de ensino 

aprendizagem, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes.  

No processo de elaboração de um material educativo é necessário refletir sobre qual 

é a real intenção do material e sua finalidade, para isso alguns eixos devem ser 

analisados, como destaca Kaplún (2011), que apresenta três eixos para analisar ou 

produzir materiais educativos: o eixo conceitual, o eixo pedagógico e o eixo 

comunicacional. 1) O conceitual refere-se ao conteúdo do material, sua seleção e 

sua organização. 2) Já o eixo pedagógico pressupõe uma análise prévia dos 

destinatários da mensagem, a identificação de suas ideias construtivas e os 

possíveis conflitos conceituais a serem provocados na investigação diagnóstica. 3) 

O comunicacional propõe uma maneira concreta de relação com os destinatários 

para favorecer sua aprendizagem.  
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O que é um material educativo? Um material educativo cumpre alguma função em 

um processo de aprendizagem? Por que e para que produzir materiais educativos? 

Já não existem pesquisas e produções? Como realizar buscas em bancos digitais? 

Meu material cumprirá alguma função? Ele é necessário? Questionamentos como 

esses são necessários para o desenvolvimento de um material educativo, como 

destaca Kaplún (2011), que chama atenção de que para que seja um bom material 

educativo, é necessário que ele tenha contextualização local e temporal, com 

finalidade bem definida.  

Um dos questionamentos mais importantes a ser feito é: Qual a função de um 

material educativo e como será utilizado? O material pode ser um instrumento de 

informação, potencializador de discussões, gerador de reflexões e quando utilizado 

no contexto educacional deve ter um educador como mediador, para auxiliar de 

forma exitosa no processo de aprendizagem, pensando a necessidade de finalidade 

do material educativo para cada situação educacional. O material educativo deve ser 

desenvolvido em parceria por uma equipe técnica e uma pedagógica, para que os 

conceitos didáticos sejam alinhados. 

Kaplun (2011) destaca ainda a necessidade de conhecer, investigar e aproximar-se 

do contexto do destinatário do material educativo. É muito mais que nomear ou 

classificar todo o processo de criação de um material educativo. É um processo 

pedagógico e é um processo criativo, por isso, o fato de trazer áreas de 

conhecimento diferentes enriquece o material, além de utilizar de elementos tais 

como gráficos, desenhos, imagens e outros.  

Alguns questionamentos que Kaplun (2011) salienta sobre o material educativo é a 

necessidade de atenção. A esse respeito destacam-se algumas dúvidas que devem 

ser observadas: Quais são os itinerários pedagógicos que nossos materiais 

propõem? Que recursos pedagógicos eles usam, como eles organizam conteúdo? 

Kaplun adverte que muitos materiais educativos são criados sem apresentar 

objetivos claros, sem fundamento claro, sem a preocupação com o produto final, 

podendo, por vezes, transformar a informação que se tem ou apresentar sem 

qualquer problematização prévia e sem estimular o desejo de conhecê-la.  

O material educativo é desenvolvido com um objetivo e com um público-alvo 

específico, ele não é feito apenas “para nós e por nós”, por isso, todo o processo 

criativo de sua elaboração tem que ser focado na coletividade. É necessário diálogo 
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e coerência neste processo para que o material se torne atrativo, instigante e claro. 

Não se pode optar por um material carregado de texto apenas, ou abarrotado por 

imagens sem significados e assimilação com o conteúdo. O sucesso no processo 

criativo é buscar a harmonia entre os objetivos pedagógicos, estéticos, técnicos e 

econômicos. 

O material educativo só estará pronto quando validado por meio de uma prática 

pedagógica. Kaplún (2011) destaca ainda que um bom material nasce da prática 

educativa, logo, será bom quando preencher uma necessidade, não se ignorar os 

custos econômicos e tiver campo para validação e posterior utilização do material 

em um determinado contexto. 

Portanto, o material educativo desenvolvido por esta pesquisa foi validado em ação 

de formação especifica, visando divulgação e disponibilização do livro nas escolas 

da rede para que seja utilizado em atividades de ensino que busquem utilizar o 

espaço da vila de Araguaya como mediador dialógico do ensino de História da 

imigração para as montanhas do ES. 
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7 ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

Considerando que o propósito dessa dissertação é de colocar em diálogo o ensino 

de História da imigração para o Espírito Santo em fins do século XIX e início do 

século XX, com o acervo cultural da vila de Araguaya, distrito de Marechal Floriano, 

região de montanhas do estado, o presente trabalho foi construído a partir da 

seguinte hipótese: a vila de Araguaya ensina, mas o que ensina? Como ensina? E 

por que ensina? Através do conceito de dialogicidade da pedagogia Freireana 

produziu-se um estudo para responder como Araguaya pode mediar o ensino da 

temática em diálogo com os espaços de memória que reafirmam a identidade 

imigrante no contexto sociocultural da vila, evidenciando as relações presentes na 

construção histórica do povo capixaba, bem como seus conflitos.  

O objetivo foi produzir, no formato de material educativo, um livro sistematizando os 

potenciais históricos da vila de Araguaya, com o intento de mediar o ensino da 

História da imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre memória, cultura 

e identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo.  

Para tanto, fez-se necessário uma incursão histórica sobre os motivos e processos 

relativos à imigração capixaba, bem como o surgimento dos nichos coloniais anterior 

ao surgimento da vila de Araguaya.  

Neste sentido, foi necessário pensar em imigração para o Brasil a partir da vinda de 

Família Real Portuguesa e sua corte em 1808, onde por meio da criação de uma 

“estruturação burocrática” mínima no país, Dom João esboçou um “tímido” programa 

de imigração. No Espírito Santo, tal projeto teve início quando a monarquia criou 

uma colônia com 50 famílias de açorianos em Viana, região próxima à capital da 

então província, Vitória.  

Após um longo período de ostracismo, a imigração entrou em destaque meados do 

século XIX, quando as autoridades governamentais buscaram criar colônias nos 

chamados “vazios demográficos” e em áreas até então pouco exploradas 

economicamente. Somando a isso tem-se a aprovação da Lei Áurea, assinada em 

maio de 1888 e que apresentou um novo cenário para o país e fez com que o 

governo central e suas províncias adotassem novas estratégias para atrair europeus 
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e criar novos núcleos coloniais, objetivando suprir a carência de mão-de-obra 

exigida pelas atividades agrícolas.  

Conforme Rocha (2000) a primeira Colônia criada no ES foi Santa Isabel em 1847. 

Seguida pela Colônia de Rio Novo em 1854. Em 1857, às margens do rio Santa 

Maria, foi fundada a Colônia de Santa Leopoldina, estabelecendo assim o 

entroncamento que seria as raízes dos processos de ocupação territorial capixaba 

pelas famílias imigrantes.  

No entanto, não se pode desassociar os processos de ocupação do ES da expansão 

econômica cafeeira, ciclo econômico que ganha fôlego a plenos pulmões em fins do 

século XIX e principalmente no início do século XX. A prosperidade gerada pelo café 

foi responsável pelas políticas estruturais brasileiras que cuminam no layout das 

nossas cidades e vilas.    

No contexto do ciclo cafeeiro a política elaborada e desenvolvida por Muniz Freire 

teve papel fundamental. Segundo o Muniz (1997)  

a vinda de germânicos e italianos para ocupar as terras, pretensamente 
virgens, e participar do processo de transição da mão-de-obra escrava para 
a livre foi [...] decisiva para a adoção de novas formas de vida e de novas 
relações de trabalho, iniciando um processo de reformulação das 
mentalidades [...] e teve um impacto no processo de construção da 
sociedade capixaba (MUNIZ, 1997, pág. 22). 

Mas, cada nicho colonial não passou por um processo de generalização 

ocupacional, tendo cada núcleo enfrendado suas próprias condições que perpassam 

desde o campo de sua fundação até sua solidificação enquanto vila e espaço 

comunitário. Interessou nesse processo a ocupação do Núcleo Colonial Castello, em 

específico a região que hoje compreende a vila de Araguaya.    

O Núcleo Colonial Castello, criado a partir de uma faixa territorial da Colônia de Rio 

Novo tinha por objetivo no ato de sua criação acolher os emigrantes italianos que 

ainda chegariam ao Brasil . O Núcleo foi emancipado em 1881. 

Em sua maioria, os imigrantes que colonizaram a região de montanhas do estado, 

oriundos em grande parte do norte da Itália desembarcaram no porto de Benevente, 

atual município de Anchieta. Compete destacar que embora a historiografia 

tradicional relate de maneira romântica os processos migratórios para o Brasil, é 

sabido que as condições de vida as quais essas famílias foram submetidas eram 

péssimas e em alguns casos beirando o abandono por parte do governo. 
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Essa é a historicidade que impregna, molda e estrutura o surgimento da Vila de 

Araguaya, distrito de Marechal Floriano. O surgimento da vila de é decorrente da 

ocupação pelos imigrantes da parte montanhosa do Núcleo Colonial Castello. Toda 

História do processo ocupacional determina a complexidade das relações memorias 

que são construídas entre os sujeitos e os espaços que eles ocupam. A memória 

dos imigrantes é muito presente no dia-a-dia dos moradores da vila, seja através da 

arquitetura, dos hábitos alimentares, das brincadeiras, dos jogos, do jeito de falar e 

principalmente através dos patrimônios culturais que a comunidade possui e que 

serão apresentados como potenciais locais de diálogo com a imigração para o 

Espírito Santo. 

Para além da relação memorial, o desenvolvimento de Araguaya possui uma relação 

intrínseca com o desenvolvimento da atividade cafeeira no Sul do estado e as 

políticas de infraestrutura adotadas pelo governo Muniz Freire, que objetivaram ligar 

a região de Cachoeiro do Itapemirim a capital do estado e facilitar o escoamento da 

produção pelo porto de Vitória. A região de montanhas pôde vivenciar o 

desenvolvimento que almejavam por meio da construção da linha férrea que ligaria a 

grande produtora de café do ES até Vitória.  

A construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e sua inauguração em 1902 

levou Araguaya a ser um dos principais centros comercial da região de Montanhas 

do Espírito Santo no início do século XX, afinal, o escoamento da produção das 

regiões que hoje são Pedra Azul, Venda Nova, Brejetuba, Afonso Claudio, entre 

outros, era levado para a estação de Araguaya por meio das tropas de burro e lá 

embarcavam para os portos.  

Decorrente da historiografia cultural e econômica, hoje a vila de Araguaya conta com 

um acervo de cinco museus oficiais: Estação Ferroviário, Centro Cultural Ezequiel 

Ronchi, Museu do Esporte, Casa do Nono e Casa Rosa; três grupos de danças 

folclóricas: Granelli dei Monti, Piccoli Granelli e Piccinini dei Monti; e um coral 

italiano: Più Belo, o que evidencia uma necessidade de afirmação identitária por 

intermédio da valorização e resgate memorial.   

Nesse sentido, Jacques Le Goff (1994) faz lembrar que a memória é a propriedade 

de conservar certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de 

funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações 

passadas, ou reinterpretadas como passadas. Dessa forma a memória social ou 
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coletiva é um dos meios fundamentais para se abordar os problemas do tempo e da 

História.  

Constata-se que embora haja atrelamentos entre História e memória, a memória em 

si não é por excelência um documento histórico, mesmo se construindo a partir da 

realidade material. Sua formação se dá no campo da consciência e por tanto está 

impregnada de subjetividade, mas, apresenta-se como fundamental no processo de 

identificação do sujeito como ser dotado de historicidade. 

Nesse processo de (re)conhecimento entender os motivos pelos quais se deve 

lembrar, pressupõe afirmar que em algumas comunidades, como as fundadas por 

imigrantes, a memória e suas ações sociais para preservação do significado 

passado são fundamentais para a construção e afirmação de uma identidade social. 

Concorda-se com Henri Tajfel (1982) quando diz que  

[...] uma tendência da cognição juntar, em categorias ou grupos, objetos, 
eventos e pessoas de acordo com suas semelhanças físicas, psíquicas, 
comportamentais ou outras. A percepção social consiste em “categorizar”, 
ou agrupar em “categorias”, pessoas possuidoras de características não 
possuídas por outras. As primeiras constituem um grupo, as demais um 
outro que, por essa razão, se distinguem, se contrapõem e, não raro, 
conflitam (TAJFEL, 1982 apud PAIVA, 2007, p. 3). 

Hall (2000) destaca que a dependência da diferença no (re)conhecimento identitário, 

bem como na sua problematização, apresenta-se como primordial no processo 

educativo pautado na perspectiva pedagógica da práxis freireana, elencando o aluno 

como pertencente a uma realidade na qual ele possa se reconhecer ou não, mas 

sempre questionando-a e modificando-a.  

Assim sendo, a História permite visualizar e entender que as experiências sociais e 

os processos de transformações na sociedade é fundamental para perceber o 

movimento e a diversidade ao longo do tempo e em diferentes espaços. “A História 

nos ensina a ter respeito pela diferença, contribuindo para o entendimento do mundo 

em que vivemos e também do mundo em que gostaríamos de viver” (GUIMARÃES, 

2013, p. 41). 

Pautados nas questões apresentadas entende-se a notoriedade da disciplina nos 

currículos escolares, uma vez que ela ocupa um lugar estratégico, pois, como 

conhecimento e prática social, pressupõe movimento, contradição, ou seja, um 

processo permanente de (re)construção, em diversificados campo de lutas.  
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Entende-se que o papel da História na formação do sujeito ocupa um papel de 

centralidade em sua formação identitária e para tanto se faz necessário e 

fundamental o resgate da historiografia local, não apenas em espaços curriculares, 

mas também na dinâmica da práxis dentro e fora da sala de aula, favorecendo o 

diálogo entre escola, cidade e sujeito.  

Concorda-se com Guimarães quando ela diz que  

ensinar e aprender a História local e do cotidiano é parte do processo de 
(re)construção das identidades individuais e coletivas, a meu ver, 
fundamental para que os sujeitos possam se situar, compreender e intervir 
no meio em que vivem como cidadãos críticos (GUIMARÃES, 2013, p.240). 

Apresentadas as questões de pesquisa e a incursão historiográfica pelos processos 

migratórios para o ES, com vistas a contribuir para práticas educativas libertadores 

em espaços citadinos partindo da prerrogativa pedagógica freireana.  

Toda a pesquisa foi desenvolvida a partir da hipótese fundamental de que: Araguaya 

ensina? Se ensina, o que ensina? E como ensina?  

Para responder essas questões realizou-se um estudo dos espaços de memória da 

vila, o processo de surgimento e construção da localidade, além de uma ação de 

formação com os professores da disciplina de História que atuaram no ano de 2018 

nas turmas de 8º anos, para possibilitar o diálogo entre os docentes, o currículo 

municipal, acervo cultural presente na vila de Araguaya e validar o material 

educativo de forma colaborativa.  

Durante a realização da pesquisa e seus desdobramentos sociais mediante 

participação de alunos, professores, gestores escolares e membros da comunidade, 

houve a oportunidade de perceber por meio da fala dos participantes a dificuldade 

em obter material com linguagem didática sobre os processos migratórios para o ES 

em fins do século XIX e início do século XX, mesmo que o tema integre o currículo 

municipal como conteúdo obrigatório.  

A partir das dificuldades observadas e considerando como eixo basilar nossa ação 

de formação, constatou-se que a vila de Araguaya apresenta grande potencial 

educativo por meio de seu acervo cultural, das memórias locais, dos patrimônios 

materiais e imateriais e das práticas citadinas entranhadas no cotidiano da vila e que 

muitas vezes não ocupam espaço no debate sobre historiografia local.  
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Araguaya pode ensinar por meio de seus sujeitos, suas paredes, suas Histórias, 

suas práticas comunitárias de lazer e religiosidade, na medida em que materializa 

um processo de constituição identitário que é fruto de uma historiografia repleta de 

representatividade social.   

A partir das constatações de pesquisa, o material educativo apresenta-se como 

relevante na medida em que dialoga com os sujeitos da pesquisa e com os espaços 

elencadas como potenciais educativos. Além do que, o texto se apresenta de forma 

acessível ao docente e possibilita novas reflexões.  

Ficou evidenciado a necessidade de trazer reflexões sobre a importância do ensino 

de História local e o papel fundamental do professor enquanto educador/educando 

na construção dialógica de pertencimento e (re)conhecimento. O material expõe de 

maneira dinâmica, objetiva e clara a História e as potencialidades de discussão da 

Estação Ferroviária de Araguaya, do Centro Cultural Ezequiel Ronchi, Museu do 

Esporte, Casa Rosa e a Casa do Nono. 

Partindo do contexto histórico da imigração, reconhece-se que, embora Araguaya 

tenha sido fundada majoritariamente por imigrantes italianos, hoje seu espaço é 

plural e sua pluralidade é decorrente das muitas identidades de sujeitos de matrizes 

étnicas diferentes que ocuparam esse espaço após sua fundação e contribuíram de 

maneira basilar para a formação da localidade.  

A partir da identificação plural e dos sujeitos que compõe a vila de Araguaya, pode-

se concluir que a realização de aula in loco contribui para uma maior assimilação 

dos conteúdos historiográficos na medida em que aproxima o aluno de uma 

prerrogativa histórica materializada na prática social, tornando-o protagonista de sua 

História e não mais um mero espectador de algo que não te pertence.  

Há que se concordar com Freire quanto à compreensão de que a cidade é um 

espaço com muitas potencialidades para o ensino e que a educação se torna 

libertadora quando o sujeito, no caso o aluno, se reconhece como parte fundante 

como produtor e produto, aproximando-o de seus espaços de vivência para 

construção de seu saber intelectual. 

As marcas das identidades sociais são mais fortes quanto maior forem os 

comprometimentos próximos no entendimento de que aqueles artefatos culturais 

compõem a própria História. Sujeitos que convivem com os museus de Araguaya 
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cotidianamente produzem Representações Sociais e lexos de sentido atrelados a 

memória e vivência do local. No entanto aquilo que é retificado na forma de 

conteúdos escolares precisa estar mais próximo de todos por meio de uma 

educação que faça dos conteúdos peças de auto compreensão identitária.  

A relação orgânica entre o objeto de estudo e o estudante, e cabe aqui enfatizar o 

papel central do professor como mediador, pode possibilitar a esses sujeitos a 

capacidade de intervir no espaço social, por meio da conscientização empática à 

realidade na qual se insere, com vistas a gerar transformações sociais.  

Conclui-se, portanto, que a vila de Araguaya ensina. Por meio de seu acervo cultural 

é possível dialogar sobre os processos migratórios para a região de montanhas do 

Espírito Santo, e problematizar questões relacionadas à memória, cultura e 

identidade.  De forma a contribuir para prática educativa que vise a valorização das 

vivências, dos sujeitos por meio do reconhecimento da pertença histórica presente 

nos espaços memoriais e (re)conhecimento identitário que a apropriação deste 

conhecimento possibilita. 
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ANEXO A – MAPA NÚMERO A1416 REFERENTE AO ATUAL TERRITÓRIA DA 

VILA DE ARAGUAYA – FONTE ARQUIVO PÚBLICO DO ES. 
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ANEXO B – REPORTAGEM SOBRE O PAGAMENTO DO ESTADO À 
COMUNIDADE DE ARAGUAYA DEVIDO A DESTRUIÇÃO DA IGREJA EM 1898 
Jornal “Estado do Espirito Santo” de 25 de janeiro 1910, nº 18  
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ANEXO C – REPORTAGEM SOBRE A INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
ARAGUAYA – “Commercio do Espirito Santo” de nº 62, publicado em 18 de 
março de 1902. 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CONSELHO DE ÉTICA NA 
PESQUISA – CEP – DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, SOB 
PARECER NÚMERO 2.804.026 DE 07 DE AGOSTO DE 2018 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HUMANIDADES – INSTITUTO 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES 

PESQUISADOR: USALIO BRAZ PIVETTA 

ORIENTADOR: DR. DIEMERSON SAQUETTO 

QUESTIONÁRIO  

 

Nome: _________________________________________________________ 

Série: _________________ 

Escola: ________________________________________________________ 

Idade: ________________ 

Gênero: _______________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa em 

“imigração”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa em 

“cultura da região”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa em 

“meus antepassados”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa em 

“minha região”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa na 

“capital do Estado”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais as 5 primeiras palavras que vem a sua cabeça quando você pensa na 

“cultura das grandes cidades”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- O que você sabe sobre a História da imigração no ES e em sua região? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Você se entende como descendente de imigrantes? Por quê?  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Quais lugares em nosso município representam a História dos imigrantes?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Você frequenta esses lugares? Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Você já foi a “museus” em nosso município?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Conte um pouco sobre a História da sua família.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Você conhece alguma manifestação cultural que retrata o imigrante?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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- Você participa ou participou de algum grupo cultural?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisa realizada pelo aluno de mestrado Usalio Braz Pivetta sob orientação do Professor Doutor 

Diemerson Saquetto no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Vitória, localizado na Av. 

Vitória, nº 1729, Jucutuquara, Vitória (ES), telefone (27) 3331-2112.  

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
A  presente pesquisa se insere na linha de pesquisa em “Formação de Professores” do curso de 
Mestrado Profissional do  Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) sob o título A IMIGRAÇÃO 
EM DIÁLOGO COM O ENSINO DE HISTÓRIA: A POTÊNCIA DA VILA DE ARAGUAYA PARA 
MEDIAR AS DISCUSSÕES SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE. O Ensino de História 
como disciplina escolar possibilita aos alunos o conhecimento sobre os processos migratórios para 
o Brasil e para as montanhas do Espírito Santo. A pesquisa pretende identificar, refletir e contribuir 
sobre as potências da Vila de Araguaya para o ensino desta temática, tendo em vista a colonização 
nesta área. Discutir sobre as temáticas memória, cultura e identidade. A pesquisa e as informações 
oriundas servirá à reflexão sobre o tema e, a partir disto, contribuir com a elaboração de um 
material educativo para a disciplina de História. 

Objetivos da pesquisa. 
O objetivo da pesquisa é contribuir com o Ensino de História através da investigação e produção 
colaborativa de material educativo sistematizando os potenciais históricos da Vila de Araguaya, 
com o intento de mediar o ensino da História da imigração, e com vistas a gerar problematizações 
sobre memória, cultura e identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação dos alunos na pesquisa será através da resposta a questionário impresso em papel. 
Os questionários serão respondidos e devolvidos ao pesquisador, que os utilizará para identificar 
as informações dos alunos sobre os temas da pesquisa descritos acima.  
 

Confidencialidade. 
Respeitando a ética na pesquisa com seres humanos, os nomes dos participantes não serão 
divulgados. As informações concedidas serão guardadas e estarão sob a responsabilidade do 
pesquisador por um período de 05 (cinco) anos e serão utilizadas apenas para fins científicos e 
acadêmicos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Os riscos são mínimos conforme a Resolução nº 510/2016/CONEP. 

Benefícios. 
Os benefícios esperados são o enriquecimento do conhecimento sobre o ensino de História dos 
processos migratórios para o Espírito Santo, a formação de professores e a produção de material 
educativo. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 

São participantes da pesquisa alunos cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, devidamente 

matriculados na disciplina de História na Escola Municipal Mauro José Christo – Centro – Marechal 

Floriano e alunos cursando o 7º e 8º anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Victório Bravim – Araguaia – Marechal Floriano. 

Liberdade de participação na pesquisa 
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Os participantes da pesquisa têm o direito de se retirar da pesquisa em qualquer momento sem 

que isto lhe cause prejuízos de qualquer natureza. Os pesquisadores estarão acessíveis para 

quaisquer esclarecimentos referentes à pesquisa em qualquer etapa da mesma. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 

A pesquisa não envolverá custos para os participantes. Através do diálogo franco com os sujeitos 

da pesquisa procuraremos minimizar quaisquer riscos ou desconfortos. Fica ainda designado o foro 

da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Espírito Santo, para esclarecer quaisquer dúvidas 

quanto ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela mediação 

administrativa. 

C) CONSENTIMENTO 

Eu li e discuti com o responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. 
Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a 
qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam 
usados para o propósito acima descrito e para isto dou meu consentimento. 
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade 
para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 
 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO. 

Nome completo do participante da pesquisa:  

 

________________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Eu, Usalio Braz Pivetta, declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o 
estudo ao participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

________________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação 
da pesquisa podem ser comunicadas ao Sr Usalio Braz Pivetta, via e-mail: 
upiveta@gmail.com ou telefone celular: (27) 99854-8151; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 
participante da pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

mailto:upiveta@gmail.com
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Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  

Tel: (27) 3357-7518  

e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 
 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisa realizada pelo aluno de mestrado Usalio Braz Pivetta sob orientação do Professor Doutor 
Diemerson Saquetto no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Vitória, localizado na Av. 
Vitória, nº 1729, Jucutuquara, Vitória (ES), telefone (27) 3331-2112. 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
A  presente pesquisa se insere na linha de pesquisa em “Formação de Professores” do curso de 
Mestrado Profissional do  Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) sob o título A IMIGRAÇÃO EM 
DIÁLOGO COM O ENSINO DE HISTÓRIA: A POTÊNCIA DA VILA DE ARAGUAYA PARA MEDIAR 
AS DISCUSSÕES SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE. O Ensino de História como 
disciplina escolar possibilita aos alunos o conhecimento sobre os processos migratórios para o 
Brasil e para as montanhas do Espírito Santo. A pesquisa pretende identificar, refletir e contribuir 
sobre as potências da Vila de Araguaya para o ensino desta temática, tendo em vista a colonização 
nesta área. Discutir sobre as temáticas memória, cultura e identidade. A pesquisa e as informações 
oriundas servirá à reflexão sobre o tema e, a partir disto, contribuir com a elaboração de um material 
educativo para a disciplina de História. 

Objetivos da pesquisa. 
O objetivo da pesquisa é contribuir com o Ensino de História através da investigação e produção 
colaborativa de material educativo sistematizando os potenciais históricos da Vila de Araguaya, com 
o intento de mediar o ensino da História da imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre 
memória, cultura e identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação dos alunos na pesquisa será através da resposta a questionário impresso em papel. 
Os questionários serão respondidos e devolvidos ao pesquisador, que os utilizará para identificar as 
informações dos alunos sobre os temas da pesquisa descritos acima.  
 

Confidencialidade. 
Respeitando as questões éticas na pesquisa com seres humanos, os nomes dos participantes não 
serão divulgados. As informações concedidas estarão sob a guarda e responsabilidade do 
pesquisador por um período de 05 (cinco) anos e serão utilizadas apenas para fins científicos e 
acadêmicos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Os riscos são mínimos conforme a Resolução nº 510/2016/CONEP 

Benefícios. 
Os benefícios esperados são o enriquecimento do conhecimento sobre o ensino de História dos 
processos migratórios para o Espírito Santo, a formação de professores e a produção de material 
educativo. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 

São participantes da pesquisa alunos cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, devidamente 

matriculados na disciplina de História na Escola Municipal Mauro José Christo – Centro – Marechal 

Floriano e alunos cursando o 7º e 8º anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Victório Bravim – Araguaia – Marechal Floriano. 

Liberdade de participação na pesquisa 

Os participantes da pesquisa têm o direito de se retirar da pesquisa em qualquer momento sem que 

isto lhe cause prejuízos de qualquer natureza. Os pesquisadores estarão acessíveis para quaisquer 
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esclarecimentos referentes à pesquisa em qualquer etapa da mesma. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 

A pesquisa não envolverá custos para os participantes. Através do diálogo franco com os sujeitos 

da pesquisa procuraremos minimizar quaisquer riscos ou desconfortos. Fica ainda designado o foro 

da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Espírito Santo, para esclarecer quaisquer dúvidas quanto 

ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela mediação 

administrativa. 

C) CONSENTIMENTO 

Eu li e discuti com o responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. 
Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a participação do menor 
sob minha responsabilidade legal a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os 
dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito e para isto dou meu 
consentimento. 
 
Eu entendi a informação apresentada neste Termo de Consentimento. Eu tive a oportunidade para 
fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento. 

Nome completo do participante da pesquisa: 

 

_______________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Eu, Usalio Braz Pivetta, declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o 
estudo ao participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

________________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação 
da pesquisa podem ser comunicadas ao Sr Usalio Braz Pivetta, via e-mail: 
upiveta@gmail.com ou telefone celular: (27) 99854-8151; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 
participante da pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  

mailto:upiveta@gmail.com
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Tel: (27) 3357-7518  

e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisa realizada pelo aluno de mestrado Usalio Braz Pivetta sob orientação do Professor Doutor 
Diemerson Saquetto no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus Vitória, localizado na Av. 
Vitória, nº 1729, Jucutuquara, Vitória (ES), telefone (27) 3331-2112. 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
A  presente pesquisa se insere na linha de pesquisa em “Formação de Professores” do curso de 
Mestrado Profissional do  Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) sob o título A IMIGRAÇÃO EM 
DIÁLOGO COM O ENSINO DE HISTÓRIA: A POTÊNCIA DA VILA DE ARAGUAYA PARA MEDIAR 
AS DISCUSSÕES SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE. O Ensino de História como 
disciplina escolar possibilita aos alunos o conhecimento sobre os processos migratórios para o Brasil 
e para as montanhas do Espírito Santo. A pesquisa pretende identificar, refletir e contribuir sobre as 
potências da Vila de Araguaya para o ensino desta temática, tendo em vista a colonização nesta 
área. Discutir sobre as temáticas memória, cultura e identidade. A pesquisa e as informações 
oriundas servirá à reflexão sobre o tema e, a partir disto, contribuir com a elaboração de um material 
educativo para a disciplina de História. 

Objetivos da pesquisa. 
O objetivo da pesquisa é contribuir com o Ensino de História através da investigação e produção 
colaborativa de material educativo sistematizando os potenciais históricos da Vila de Araguaya, com 
o intento de mediar o ensino da História da imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre 
memória, cultura e identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação dos professores nesta etapa da pesquisa consistirá na concessão de entrevista sobre 
os temas da pesquisa descritos acima, além do acompanhamento pedagógico nos planejamento das 
aulas sobre o tema em pesquisa. 

Confidencialidade. 
Respeitando as questões éticas na pesquisa com seres humanos, os nomes dos participantes não 
serão divulgados. As informações concedidas estarão sob a guarda e responsabilidade do 
pesquisador por um período de 05 (cinco) anos e serão utilizadas apenas para fins científicos e 
acadêmicos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Os riscos são mínimos conforme a Resolução nº 510/2016/CONEP 

Benefícios. 
Os benefícios esperados são o enriquecimento do conhecimento sobre o ensino de História dos 
processos migratórios para o Espírito Santo, a formação de professores e a produção de material 
educativo. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 

São participantes da pesquisa alunos cursando o 8º ano do Ensino Fundamental, devidamente 

matriculados na disciplina de História na Escola Municipal Mauro José Christo – Centro – Marechal 

Floriano, os professores da disciplina nesta escola e alunos cursando o 7º e 8º anos da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Victório Bravim – Araguaia – Marechal Floriano. 

Liberdade de participação na pesquisa 

Os participantes da pesquisa têm o direito de se retirar da pesquisa em qualquer momento sem que 

isto lhe cause prejuízos de qualquer natureza. Os pesquisadores estarão acessíveis para quaisquer 
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esclarecimentos referentes à pesquisa em qualquer etapa da mesma. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 

A pesquisa não envolverá custos para os participantes. Através do diálogo franco com os sujeitos da 

pesquisa procuraremos minimizar quaisquer riscos ou desconfortos. 

C) CONSENTIMENTO 

Eu Li e discuti com o responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. 
Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a 
qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam 
usados para o propósito acima descrito e para isto dou meu consentimento. 

 
Eu entendi a informação apresentada neste Termo de Consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer 

perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 
 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento. 

Nome completo do participante da pesquisa: 

 

_______________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Eu, Usalio Braz Pivetta, declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o 
estudo ao participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

________________, ____________ 

 

_____________________________ 

Local, data e assinatura. 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da 
pesquisa podem ser comunicadas ao Sr Usalio Braz Pivetta, via e-mail: 
upiveta@gmail.com ou telefone celular: (27) 99854-8151; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 
participante da pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255  

Tel: (27) 3357-7518  

e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

mailto:upiveta@gmail.com
mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO INICIAL DE PESQUISA 

 
Questionário de pesquisa a ser aplicado antes do início do curso para 

identificação dos participantes da formação.  

QUESTIONÁRIO INICIAL DE PESQUISA 

Prezado (a) cursista, Este questionário tem o foco em produção de dados para uma 

pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades que busca produzir, 

no formato de material educativo, um itinerário sistematizado dos potenciais 

históricos da Vila de Araguaya, com o intento de mediar o ensino da História da 

imigração, e com vistas a gerar problematizações sobre memória, cultura e 

identidade dos moradores da região de Montanhas do Espírito Santo. 

 As informações aqui produzidas serão utilizadas como fonte de pesquisa. Logo, 

necessitamos do consentimento do pesquisado e fica entendido que, ao aceitar 

responder este questionário estará autorizando a utilização desses dados, com 

exceção dos nomes que serão utilizados nomes fictícios, para serem usados na 

pesquisa.  

• Pesquisador: Prof. Usalio Braz Pivetta 

• Orientador: Prof. Dr. Diemerson Saquetto 

 

1 - DADOS PESSOAIS Nome (Nome pelo qual deseja ser identificado):  

___________________________________________________________________ 

Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino  

Data de Nascimento: ____/_____/_____ Idade: _____ anos  

Telefones para contato:  

e-mail para contato:  

Qual seu curso de graduação?  

Em que ano se formou?  

Foi realizado em instituição: ( ) pública ( ) privada  

Possui pós-graduação? ( ) Sim ( ) Não  
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Se sua resposta foi sim, qual foi?  

Você trabalha há quanto tempo na educação? 

 ( ) há menos de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos ( ) entre 10 e 15 ( ) há mais de 1  

2 - Você consideraria a  Vila de Araguaya como uma possível mediação para o 

ensino de História em diálogo com a imigração e a memória, cultura e identidade do 

sujeito imigrante? Explique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 - Quais fontes você costuma recorrer para planejar ações de ensino sobre História, 

memória e imigração para o Espírito Santo? Explique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 - Você se sente seguro(a) para organizar o processo de ensino acerca de 

questões identitárias oriundas da vida do imigrante capixaba?  

( ) sim ( ) não/ Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 - Qual o grau de importância é atribuído a imigração para o ES, identidade e 

memória em seu planejamento anual? Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6 - Qual é a relação que você estabelece entre memória e cultura imigrante e ensino 

de História capixaba?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Qual é a sua maior dificuldade/desafio para organizar ações de ensino sobre 

imigração para o ES e desdobramentos históricos da vida imigrante no contexto 

historiográfico capixaba? Justifique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8 - Como você analisa sua formação inicial nas disciplinas teórico-metodológicas 

para fundamentar o trabalho em sala de aula que contemple as múltiplas 

diversidades e questões identitárias e valorização da memória histórica do 

capixaba? Comente.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9 - Você acha importante um curso para professores com o tema A IMIGRAÇÃO EM 

DIÁLOGO COM O ENSINO DE HISTÓRIA: A POTÊNCIA DA VILA DE 

ARAGUAYA PARA MEDIAR AS DISCUSSÕES SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E 

IDENTIDADE? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


