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Ementa: Conceitos sobre cultura letrada versus cultura popular[folclore]. A identidade dos descendentes no contexto 
da imigração italiana no Brasil. História cultural italiana: música, cinema, literatura, design, moda e 
gastronomia em ambientes educativos. 
OBJETIVOS: 

• Compreender as aproximações e as singularidades entre a cultura letrada e a cultura popular. 
• Refletir sobre a identidade dos descendentes italianos no Brasil.  
• Produzir espaços de pesquisa para compreender e socializar a história da cultura italiana no contexto de 

atuação do graduando de Letras Italiano da Ufes. 
 
 
CONTEÚDOS: 
 
Março: 
04/03 – Realizar a leitura do texto indicado:  
Texto 1: O conceito de cultura: definição e compreensão a partir da teoria marxista. 
              Autor: Julia Malanchen – Unioeste/Foz do Iguaçu. 
 
Texto 2: Debates sobre cultura, cultura popular, cultura erudita e cultura de massas. 
              Autor: Arão de Azevedo Souza – Universidade Estadual da Paraíba. 
 
             Assistir a aula: cultura erudita, popular e de massas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vpa1-beW6do 
 
Tarefa para postagem: preencher o quadro temático expressando: a) conceito de cultura; b) as características da 
cultura letrada; c) características da cultura popular; d) expressões da cultura letrada e popular na comunidade do 
graduando. 
 
18/03 – Realizar a leitura do texto indicado: 
Texto 1: A identidade capixaba em questão: uma análise psicossocial 
             Autor: Aldemir Luiz Garcia 
 
Tarefa para postagem: criar uma síntese entre o diálogo da cultura letrada e da cultura popular a partir da 
identidade cultura capixaba. 
 
Abril: 
 
01/04 – Realização da leitura texto indicado: 
Texto 1: Familismo e ética do trabalho: o legado dos imigrantes italianos para a cultura brasileira. 
             Autora: Antonia Colbari – Universidade Federal do Espírito Santo. 
 
Documentário “A imigração italiana no Brasil” 
Tarefa para postagem: análise crítica do documentário assistido. 
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15/04 – 1ª Tarefa Avaliativa – Entrega de um texto podendo ser em forma de charge, acróstico, conto, poesia, 
quadrinhos, dentre outros, trazendo uma síntese dos textos abordados nas aulas anteriores. 
 
29/04 – Planejamento de pesquisa de campo: eleger uma comunidade italiana (da cidade em que o graduando 
reside ou cidades próximas) e levantar dados por meio de entrevistas sobre: a) histórico da chegada dos primeiros 
imigrantes italianos no território; b) principais membros/famílias da colonização; c) os principais feitos; d) principais 
desafios vividos no processo de colonização italiana na comunidade.  
 
Pode-se levantar material bibliográfico existente na região e fotografias visando complementar os dados a serem 
obtidos nas entrevistas.  
 
Tarefa para postagem: planejamento realizado para a coleta de dados (roteiro de entrevistas, os sujeitos a serem 
entrevistados, o levantamento de material bibliográfico e de locais para a obtenção de fotografias). 
 
Maio: 
 
06/05 – Realização das entrevistas e da coleta de materiais bibliográficos/fotografias.  
 
Tarefa para postagem: elaboração de um relatório descritivo a partir dos dados coletados.  
 
Observação: Será disponibilizado pelos professores da disciplina o roteiro do relatório.   
 
 
07/05 – 1ª Prova (a ser elaborada pelos professores) 
 
20/05 – Continuidade da pesquisa de campo: na comunidade investigada, levantar dados relativos à cultura 
italiana existente. Deve-se eleger um dos aspectos culturais para ser investigado: música, cinema, festas típicas, 
literatura, design, moda e gastronomia em ambientes educativos. Caberá ao tutor direcionar os alunos a elegerem 
aspectos culturais diferenciados para evitar a repetição das informações/dados coletados. 
 
Tarefa para postagem: continuidade do Relatório com os novos dados coletados.  
 
Junho:  
 
03/06 – Continuidade da pesquisa de campo: na comunidade investigada, levantar dados relativos aos processos 
educativos que buscam explorar a cultura italiana (escolas, espaços não formais, currículos, práticas de ensino, 
comemorações, formação de professores, linguagem, dentre outras). 
 
Tarefa para postagem: continuidade do Relatório com os novos dados coletados. 
 
17/06 – Planejamento da apresentação/socialização da pesquisa em um espaço de educação formal ou educação 
não-formal. 
 
Tarefa para postagem: 1ª parte do planejamento realizado. 
 
18/06 – 2ª Prova (a ser elaborada pelos professores) 
 
Julho: 
 
01/07 - Planejamento da apresentação/socialização da pesquisa em um espaço de educação formal ou educação 
não-formal. 
 
Tarefa para postagem: fechamento do planejamento realizado.  
 
08/07 – Tarefa Avaliativa (Exposição/socialização do material coletado em espaços de educação formal e 
não formal). 
 
Tarefa para postagem: relatório da exposição, incluindo fotografias do evento.  
 
 
Provas Finais: 13 a 17 de julho de 2020 
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METODOLOGIA: 
Leitura dos textos e realização de atividades. 
Atividades de pesquisa de campo. 
Planejamento e realização de atividade de socialização da pesquisa realizada. 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:  
 
A avaliação se dará de duas formas complementares: Avaliação de nível 1 e Avaliação de nível 2. 
 
1) Tarefas: Duas tarefas cada uma 20 pontos. 
2) Provas: Duas provas cada uma 30 pontos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BALBONI, P.E., VOLTOLINA, M. Geografia d’Italia per stranieri. Perugia: Guerra edizioni, 2005. 
CARDOSO, R. de Oliveira. Caminhos para identidade, ensaios sobre a etnicidade e o multiculturalismo. São 
Paulo: Unesp, 2006. 
OLIVEIRA, Lilian M. Non ti scordar di me. São Paulo: Annablume, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BECCHETTI, A. et al La Dimensione Culturale nell’Insegnamento di L2. Milano, Mondadori, 1996. BRANDT, 
Leonardo. Mercado cultural. São Paulo, Escrituras, 2002. 
COLOGNESE, Silvio Antônio. Associações étnicas de italianos. São Paulo: Itália Nova, 2004. 
FRANZINA, Emilio.  A grande emigração: o êxodo dos italianos do Vêneto para o Brasil. Campinas: Unicamp, 
2006. 
VERSIANI, Eneide Balena.  Imigração Italiana no Brasil. Belo Horizonte: Editora Gráfica Lucri, 2004. 
 

 
 

Vitória – ES, 02 de março de 2020. 
 

Alexandro Braga Vieira & Mariza Moraes 


