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TÍTULO DO TRABALHO: A italianidade no Brasil: manutenção ou apagamento? 

Autor: Annita Gullo (UFRJ) 

RESUMO: 

A partir de iniciativas e políticas linguísticas criadas para a manutenção da italianidade dos 

imigrantes no exterior pretende-se discutir, com o presente trabalho, os reflexos dessas ações 

no ensino e aprendizagem da língua e cultura italiana no Brasil. Trata-se de uma questão muito 

complexa pois os primeiros imigrantes que chegaram no território brasileiro, a partir da segunda 

metade do século XIX, sequer conheciam a língua italiana, realidade verificada ainda por muito 

tempo. Foi uma imigração composta exclusivamente de analfabetas, falantes dos dialetos das 

várias regiões de origem (De Mauro, 1963). Na sua grande maioria esses imigrantes, 

provenientes do mesmo “paese”, se fixaram em comunidades rurais, afastadas dos grandes 

centros, o que contribuiu para a manutenção desses falares regionais entre eles. Já os imigrantes 

que se estabeleceram nos centros urbanos aos poucos vão perdendo os dialetos familiares. 

Utilizam para se comunicar com os demais italianos uma língua caracterizada pela mistura das 

várias línguas de origem e com interferência da língua local, o português, o que era esperado.  



        
 
Naturalmente, esses imigrantes urbanos assimilam a língua e cultura brasileira, distanciando-se 

cada vez mais do país de origem, da língua e cultura italiana. Diante dessas constatações nos 

perguntamos: Esse fenômeno teria ocorrido por falta de políticas efetivas que incentivassem a 

manutenção da italianidade ou por negação consciente dessa identidade complexa? O fato 

desses imigrantes desconhecerem a língua nacional teria contribuído para esse distanciamento 

do país de origem? O que teria mudado esse comportamento nos últimos anos? De acordo com 

estudos realizados (Labov, 1966, Fishman, 1972; MILROY, 1985), a variedade padrão (standard) 

de uma língua é geralmente considerada superior e goza de maior prestígio social do que as 

variedades não padrão. Além do prestígio, a associação da língua minoritária com pessoas de 

pouca escolaridade e baixo status econômico é um dos fatores que favorecem o 

desenvolvimento de atitudes negativas dos falantes em relação à sua própria língua. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ITALIANIDADE; IMIGRANTES ITALIANOS; LÍNGUA E CULTURA ITALIANA.  

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Língua, memória e pertencimento 
 

Autor: Célio Aparecido Garcia (Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – FATEC, Jundiaí) 

RESUMO:  

O presente estudo insere-se na área de estudos sobre contato linguístico. Além disso, é uma 

contribuição para o registro de uma variedade linguística, essencialmente oral, constituída por 

meio do contato entre a língua dos imigrantes trentinos, a língua dos imigrantes vênetos e o 

português brasileiro. Tal estudo se justifica como um registro dessas línguas de herança, 

contribuindo sobremaneira para o desvelamento e manutenção desse patrimônio imaterial 

(GARCIA, 2017). Desse modo, o objetivo geral é analisar as expressões e suas variedades; para 

tanto faz-se necessário evidenciar a importância da manutenção dessas variedades com seus 

sentidos e valores; assim como demonstrar o valor desse patrimônio imaterial para os 

imigrantes e descendentes consoante ao sentimento de pertencimento. Empregamos como 

base teórica os conceitos da análise do discurso de linha francesa (CASTRO, 2014; FOUCALT, 

2015; MANGUENEAU, 2015, 1998; ORLANDI, 2013,2012,2010,2002,1983; ORTALE; MAGGIO, 

2015; PECHEUX, 2011, 2009, 2008), de patrimônio imaterial e a relação entre a memória e a 

língua denominada como minoritária (HAGÈGE, 2000). No que se refere à metodologia, a coleta 

de dados foi realizada por meio de entrevistas com os descendentes dos imigrantes trentinos e 

vênetos nas décadas de 80 e 90, cedidas pela pesquisadora Elisabeth Filippini e outras realizadas 

entre os anos de 2013 e 2014. Utilizamos como corpus fragmentos dessas entrevistas com 

descendentes dos imigrantes vênetos e trentinos, do bairro do Traviú, Jundiaí – SP, e o texto “Os 

vinhateiros”, de Ilário Caniato. Com base nos resultados obtidos percebemos a presença, 

mesmo que pelo viés da memória, de uma variedade linguística única bem como  a importância 

das pesquisas linguísticas para a manutenção ou o registro de termos pluringuisticos que 

cederam ao monolinguismo.  

 



        
 
PALAVRAS-CHAVE: CONTATO LINGUÍSTICO; LÍNGUA MINORITÁRIA, MEMÓRIA; PATRIMÔNIO 

IMATERIAL. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Fronteiras da italianidade: memória e identidade em Zélia Gattai 

Autor: Rafael Cesar Cabral Scabin (Doutorando junto ao Programa em Língua, literatura e 

cultura italianas, Universidade de São Paulo - USP) 

RESUMO:  

A comunicação é uma reflexão teórico-metodológica sobre o estudo das identidades e línguas 

italianas na cidade de São Paulo. A partir de dois livros de memórias da escritora Zélia Gattai, 

Anarquistas, graças a Deus e Città di Roma, procuramos desenvolver ferramentas conceituais 

que permitam abordar o caráter discursivo e plural das identidades italianas em São Paulo. Os 

questionamentos referem-se à própria conceituação de identidade, à relação entre a narrativa 

memorialística e o período retratado e, sobretudo, às diversas delimitações identitárias 

existentes entre a população ítalo-paulistana da primeira metade do século XX. Entendendo a 

identidade em seu aspecto discursivo é possível encontrar, para além da própria marginalização 

social dos colonos italianos em relação à população já estabelecida, outros processos de 

silenciamento e exclusão, no interior da própria colônia italiana. A identidade afirma-se, no 

dialogismo do discurso (interdiscursividade), em relação a uma alteridade, que pode ser étnica, 

social, regional, etc. Como uma problemática peculiar ao relato memorialístico, interessa-nos 

questionar o que essas narrativas dos anos 1970 e 1980, período em que a identidade italiana é 

relativamente mais valorizada e menos fragmentária, podem nos revelar sobre o período 

retratado e qual seria o caminho metodológico mais proveitoso para tal finalidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE; DISCURSO; MEMÓRIA; ITALIANIDADE; ZÉLIA GATTAI. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: A identidade italiana na narrativa de Zélia Gattai: Anarquistas Graças a 

Deus e Città di Roma 

Autor: Adriana Marcolini (Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do 

LEER/USP junto ao Núcleo de Estudos Populacionais) 

RESUMO: 

Quando, em 1976, Zélia Gattai (1916-2008) começou a redigir seu primeiro livro, Anarquistas 

Graças a Deus, talvez não imaginasse como seria longo o novelo das memórias que estava por 

desfiar. Guiada pelo olhar arguto da menina que cresceu na efervescente São Paulo do início do 

século XX, em meio a um ambiente familiar de imigrantes italianos com ideias anarquistas, Zélia 

traz à tona a identidade italiana não apenas sua, mas também a de sua família e de muitas 

outras. Anarquistas Graças a Deus tem a malícia da infância seguida pelo desabrochar da 

menina-moça que se torna mulher. A escritura desse livro teve um significado especial para a 



        
 
autora, uma vez que depois dele, Zélia ainda publicou várias obras no gênero memorialístico. 

Uma delas é Città di Roma, lançada no ano 2000. O título é uma homenagem ao navio em que 

seus avós viajaram para o Brasil. Città di Roma também nos proporciona uma ótica feminina, 

particularmente a de uma filha de imigrantes italianos na São Paulo do início do século XX, 

quando a mão de obra feminina imigrante era muito valorizada nas fábricas. Uma realidade 

marcada por greves e pelo ativismo anarquista – ambiente em que cresceu Zélia Gattai. Esta 

comunicação se propõe a analisar os dois livros citados sob a perspectiva feminina e no âmbito 

do contexto histórico da época. A análise colocará em evidência os aspectos ainda pouco 

conhecidos que ambas as obras revelam sobre a inserção das mulheres imigrantes na sociedade 

brasileira – no caso as italianas. Também será apontada a ligação entre memória e identidade. 

E como os acontecimentos significativos definem um grupo e constroem uma identidade 

coletiva, que se alimenta da memória. 

 

PALAVRAS-CHAVE: GATTAI; IDENTIDADE; MEMÓRIAS; ANARQUISTAS; MULHERES. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: A italianidade expressa nas memórias e na identidade da cozinha dos 

imigrantes 

Autor: Silvana Azevedo de Almeida (Doutoranda junto ao Programa em Língua, literatura e 

cultura italianas, Universidade de São Paulo - USP) 

RESUMO: 

Os sabores e os hábitos alimentares da Itália começaram a chegar em São Paulo de forma mais 

representativa a partir do final do século XIX, quando os italianos desembarcaram em massa no 

porto de Santos. Eles trouxeram um repertório cultural particular e ingredientes até então 

desconhecidos pela maior parte da população brasileira. Diante de uma sociedade tão diversa, 

os imigrantes viram na culinária uma maneira de preservação da própria identidade. Assim como 

a língua, a cozinha evidencia uma identificação cultural e a comida, muitas vezes, carrega o 

sentimento de pertencimento de uma comunidade, revela o valor social, sinaliza a origem e os 

laços afetivos de quem a consome e traz imbricadas memórias e costumes. A proposta da 

comunicação “A italianidade expressa nas memórias e na identidade da cozinha dos imigrantes” 

parte de testemunhos de uma pequena amostra de mulheres italianas que deixaram o país de 

origem por amor, melhores oportunidades e/ou pelo sonho de dias felizes. Os caminhos que as 

conduziram à cozinha foram diversos. Em comum, elas revelaram a dificuldade de sobrevivência 

em localidades diferentes da pátria-mãe e do papel da culinária enquanto testemunha do 

passado, meio de preservação da própria história de vida, língua e costumes. Este trabalho 

também pretende apresentar resultados de uma pesquisa, cujo objetivo é identificar o papel 

dos imigrantes italianos no processo de formação do cardápio e do gosto dos brasileiros à mesa, 

refletindo a italianidade presente culinária brasileira, sobretudo na cozinha paulistana.   

 

PALAVRAS-CHAVE: MEMÓRIA; IDENTIDADE; CULINÁRIA; IMIGRAÇÃO ITALIANA. 



        
 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Em busca da italianidade capixaba: as contribuições do projeto 

Descrevendo a Diversidade Linguística do Espírito Santo e do curso de Letras Italiano a Distância 

Autoras: Edenize Ponzo Peres (Ufes/Profletras-Ifes) e Mariza Silva de Moraes (Ufes) 

RESUMO: 

Nos séculos XIX e XX, o Espírito Santo recebeu 54.155 imigrantes (APEES, 2017). Destes, 36.666 

(67,71%) eram originários das diversas regiões da Itália, especialmente o Norte 

(FRANCESCHETTO, 2014). Esses imigrantes se fixaram principalmente na região centro-serrana 

do estado e, devido ao seu relativo isolamento durante décadas, as línguas faladas pelos 

imigrantes e seus descendentes puderam manter-se. Entretanto, o crescente intercâmbio entre 

eles e os brasileiros, por diversas vias, e a Campanha de Nacionalização do Governo Vargas, a 

qual, resumidamente, proibia a utilização de línguas estrangeiras no Brasil e estabelecia o ensino 

unicamente do/em português, fizeram com que estas fossem gradativamente substituídas pelo 

português. Assim, se, na década de 1960, as línguas italianas eram utilizadas normalmente 

(DERENZI, 1974), atualmente se desconhecem comunidades do Espírito Santo em que essas 

línguas sejam faladas a não ser por idosos da zona rural (PERES, 2014, 2017). Dessa feita, este 

trabalho tem por objetivo apresentar o Projeto “Descrevendo a Diversidade Linguística do 

Espírito Santo”, cuja meta, entre outras, é detectar, descrever e analisar, em seus aspectos 

históricos e sociolinguísticos, as diferentes línguas italianas e as variedades resultantes de seu 

contato com o português, em diversos municípios do estado. O Projeto é composto por 

pesquisadores do Espírito Santo, do Brasil e do exterior, que trabalharão em diversas frentes, 

mas em conjunto, para que nossos objetivos sejam alcançados. A pesquisa contará com a 

colaboração do Curso de Graduação a Distância de Letras-Italiano da Ufes, coordenado pela 

Profa. Dra. Mariza Moraes, para a coleta de dados e sua divulgação, uma vez que o curso é 

ofertado em polos de várias regiões do estado. Como resultado, pretendemos, entre outros, 

formar um acervo constituído de gravações de áudio e vídeo com danças, canções, parlendas, 

orações, memória oral, lendas etc. dos imigrantes italianos e seus descendentes. Esse 

patrimônio deve ser preservado para as gerações futuras, e o Curso de Italiano a Distância pode 

contribuir para esse resgate.  

 

PALAVRAS-CHAVE: CONTATOS LINGUÍSTICOS; DIVERSIDADE LINGUÍSTICA; LÍNGUAS DE 

HERANÇA NO ESPÍRITO SANTO; MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO LINGUÍSTICA; ATITUDES 

LINGUÍSTICAS. 

_________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Ítalo-pedrinhenses: língua de herança, memória e identidade 

Autor: Giliola Maggio (USP) 

RESUMO: 



        
 
Na cidade de Pedrinhas Paulista, no interior do Estado de São Paulo – ex-colônia formada por 

imigrantes italianos da última leva de imigração, na década de 1950, provenientes de várias 

regiões, a língua ítalo-pedrinhense (MAGGIO, 2002) é ainda veiculada junto aos primeiros 

imigrados. A língua italiana, nesse lugar, considerando as interações e influências das línguas em 

contato da própria cidade e da região, constitui a base do patrimônio histórico e cultural da 

comunidade, elemento fundamental para a manutenção de suas memórias e identidade. Nesse 

contexto, a língua, nas gerações nascidas no Brasil, aparece de forma velada. Dessa forma, o 

objetivo principal deste trabalho é refletir sobre aspectos relevantes presentes nas falas dos 

descendentes de primeira e segunda gerações nascidos em Pedrinhas Paulista, e desvelar a 

existência de elementos que remetam à língua ítalo-pedrinhense nessas gerações, a partir de 

um aporte teórico que foca os estudos sobre Língua de Herança (SOARES, 2012; SOUZA, 2016; 

ORTALE, 2016); e Memória e Identidade (Halbwachs, 1999; Hall, 2000; Bauman, 2005). Ademais, 

os participantes selecionados são de ambos os sexos, idade (entre os 15-55 anos), escolaridade 

(níveis médio e alto). Nesse âmbito, o interesse maior recai na importância de verificar como 

esses italianos narram as suas memórias e como se identificam a partir dela. No que se refere à 

metodologia, para a coleta de dados, utilizamos entrevistas semiabertas, diários de campo, 

observação simples e, especificamente para a realização de entrevistas às primeira e segunda 

gerações nascidas no Brasil, usamos a técnica de investigação a Grupos Focais (Trentini & 

Gonçalves, 2000; Leopardi et al, 2001; CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002; Flick, 2004).  

 

PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA DE HERANÇA; LÍNGUA ÍTALO-PEDRINHENSE; HERANÇA 

(DES)VELADA; PEDRINHAS PAULISTA. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Estudo de caso sobre formação de professores de italiano língua de 

herança em Pedrinhas Paulista (SP)  

Autor: Vinicio Corrias, Doutorando junto ao Programa em Língua, literatura e cultura italianas 

Universidade de São Paulo (USP). 

RESUMO: 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar resultados de uma pesquisa sobre a 

formação de uma professora de italiano como Língua de Herança em Pedrinhas Paulista, uma 

ex-colônia italiana do interior de São Paulo, que foi fundada após a II Guerra Mundial. A 

formação da professora deu-se durante o percurso de planejamento e elaboração de materiais 

didáticos para o primeiro curso de “Italiano como Herança”, oferecido para os habitantes da 

cidade e pertencentes à segunda geração. As pesquisas se fundamentam nos estudos sobre 

línguas de herança (TRIFONAS; ARAVOSSITAS, 2014; ORTALE, 2016) e sobre a Perspectiva Pós-

Método na formação de professores de línguas (KUMARAVADIVELU, 2012). Estudos sobre língua 

de herança (NESTERUK, 2010; ORTALE, 2016) e a análise do contexto de pesquisa indicam que, 

a partir da terceira geração, a língua dos ascendentes deixa de ser usada nos núcleos familiares. 

Nesse sentido, o oferecimento do curso insere-se no âmbito das políticas linguísticas, uma vez 



        
 
que contribuiu efetivamente para a revitalização da língua e da cultura italianas na cidade. Para 

a realização da pesquisa, de cunho qualitativo-interpretativista, foram utilizados os seguintes 

instrumentos para a geração de dados: gravações em vídeo, entrevistas semi-estruturadas, 

coleta de histórias de vida, questionários e anotações de campo. Como resultados preliminares 

serão apresentados: a) os princípios norteadores para a formação de professores de língua de 

herança na perspectiva Pós-Método, b) o processo dialógico entre a comunidade de prática e a 

comunidade de investigação e  c) as interações professora-alunos e formador-professora como 

lugares potencialmente ricos para a construção da autonomia de todos os atores envolvidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PÓS-MÉTODO; LÍNGUA DE HERANÇA; FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

______________________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO TRABALHO: O Italiano em Pedrinhas Paulista: a produção de material didático para 

o ensino de língua de herança. 

Autoras: Rosângela Maria Laurindo Fornasier (Doutoranda junto ao Programa em Língua, 

literatura e cultura italianas Universidade de São Paulo, USP) e Tatiana Iegoroff de Mattos 

(Mestranda junto ao Programa em Língua, literatura e cultura italianas Universidade de São 

Paulo, USP). 

RESUMO: 

Iniciado no segundo semestre de 2016, na cidade de Pedrinhas Paulista, uma ex-colônia italiana 

localizada no interior paulista, o curso de Italiano como Herança conta com um material didático 

elaborado de forma a torná-lo sensível ao contexto em que é utilizado. Para isso, foram 

realizadas algumas entrevistas com membros da comunidade, principalmente seus fundadores 

que ainda encontram-se vivos, graças ao fato da imigração ter sido recente, ocorrida na década 

de 50. Também foram utilizados documentos, fotografias e cartas dessas famílias, além de 

músicas por eles apreciadas e diversos materiais encontrados na internet, que serviam para 

complementar e aprofundar as temáticas desenvolvidas em sala. Esse material foi elaborado 

pela professora do curso e suas colaboradoras, ambas membros da comunidade, e também 

contou com o apoio de pesquisadores da Universidade de São Paulo. Como base teórica foram 

consultados textos de Vilson Leffa (2016) e Daniela Vieira (2012) e optou-se pela pedagogia do 

pós-método, de Kumaravadivelu (2006; 2012), como pilar de todo o curso. Para exemplificar 

melhor como funciona esse material, serão apresentadas algumas atividades da unidade sobre 

os dialetos. Também serão apresentadas algumas reflexões e sugestões acerca desse material, 

já utilizado em sala de aula. Com isso, espera-se que o público possa entrar em contato com 

pelo menos uma parte do projeto que vem sendo realizado na comunidade de Pedrinhas 

Paulista, cujo objetivo é resgatar as origens e, principalmente, a língua dos imigrantes, a fim de 

que este patrimônio cultural não se perca. 

 



        
 
PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA DE HERANÇA; PEDRINHAS PAULISTA; CULTURA; IDENTIDADE; 

MATERIAL DIDÁTICO. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: A narração autobiográfica de descendentes de italianos no Brasil: o Eu e 

o Outro na definição da identidade 

 

Autora: Elisabetta Santoro (USP) 

RESUMO:  

 

De que maneira aflora a presença do Outro nas narrativas autobiográficas? Quais são os efeitos 
da coexistência de diferentes línguas e diferentes culturas? Qual o papel do modo como a 
narrativa é contada na definição de uma identidade? Essas são algumas das questões discutidas 
por um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo que, por meio de entrevistas em vídeo 
e áudio com descendentes de italianos residentes em São Paulo, está reunindo vários aspectos 
da história da migração italiana no Brasil. As narrativas começam pelas vozes daqueles que 
vivenciaram essa imigração de perto e continuam observando que vestígios podem ser 
encontrados hoje do processo que iniciou com a chegada de um número muito elevado de 
italianos e a consequente integração dessas famílias e indivíduos no mundo social e no tecido 
cultural que contribuiu para definir o Brasil atual. O Eu é definido em contraste com o Outro 
(BENVENISTE, 1974) e não apenas as narrativas dessas pessoas comuns, que muitas vezes 
ocorrem no contexto do grupo familiar ou de outros imigrantes, apresentam o Outro, mas são 
mostradas por outros, usando estratégias que, por um lado, o incluem em seus discursos 
impedindo o reconhecimento de seus contornos e, por outro, ressaltam os limites e as fronteiras 
entre experiência e identidade (AUTHIER-REVUZ, 1984). No discurso monológico dos 
entrevistados, há uma mistura de múltiplas vozes (BACHTIN, 1979), que são adotadas e 
abandonadas. Essa mistura é ainda mais intensificada pelo diálogo entre pelo menos duas 
línguas e duas culturas que coexistem na vida real e nas narrativas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: NARRAÇÃO AUTOBIOGRÁFICA; IDENTIDADE; ALTERIDADE 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: Italianidade nas Associações italianas na Argentina 

Autora: Olga Alejandra Mordente (USP) 

RESUMO: 

Nenhum país do mundo tem tanta concentração de instituições italianas como na Argentina. 

Existem mais de 1000 Associações Italianas e cerca de 120 na cidade de Buenos Aires. Entre 

nativos e descendentes estima-se que 47% da população argentina tem sangue italiano. Na 

Argentina existe seja no âmbito da vida social, política, econômica, cultural ou artística, o 

pensamento e as ideias do marco italiano. Esse reencontro de italianidade nas diversas 

associações será objeto de nosso estudo, e não serão aqui mencionadas todas elas, apenas 

conheceremos algumas para podermos determinar quanto a Itália está presente nos italianos 



        
 
que moram na Argentina há mais de 40, 50 anos e nos descendentes de segunda, terceira e 

quarta geração.  Gostaríamos de demonstrar até que ponto essas realidades podem aprofundar 

nosso estudo. A pesquisa se utilizará de entrevistas já gravadas por diferentes estudiosos, 

relatos, questionários e depoimentos para poder sinalizar se a italianidade ainda se mantém e 

como a identidade dos nativos continua marcante. É o nosso interesse identificar os aspectos 

culturais presentes nas histórias de vida e se a italianidade é uma realidade presente ou uma 

utopia a ser definida. 

PALAVRAS-CHAVE: ITALIANIDADE; ASSOCIAÇÕES ITALIANAS; ARGENTINA; IDENTIDADE. 

______________________________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO: As noivas da guerra esquecidas pela história  

Autora: Cristina de Lourdes Pellegrino Feres (Mestre em História Social pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do LEER/USP junto ao Núcleo de 
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RESUMO: 

A historiografia da Segunda Guerra Mundial prioriza os deslocamentos humanos que 

decorreram das perseguições étnicas decorrentes do conflito ou das motivações econômicas 

que pressionaram grupos a buscar melhores condições de vida em outros territórios. A 

imigração por gênero, que inclui o deslocamento de mulheres italianas para o Brasil após o 

término do conflito mundial em decorrência do enlace matrimonial com membros da Força 

Expedicionária Brasileira, foi, contudo, silenciada. Durante os 11 meses que a FEB permaneceu 

em solo italiano, foram registrados oficialmente 58 casamentos entre mulheres italianas e 

“pracinhas” brasileiros, fato que envolveu as autoridades dos dois países e que acabou por 

culminar na migração e transporte oficial delas num mesmo vapor, meses depois de as tropas 

terem retornado ao Brasil. Destaque na imprensa brasileira da época, tais casamentos acabaram 

sendo reconhecidos no Brasil, mas passada a euforia que envolveu o desembarque, a história 

destas mulheres caiu no anonimato. Num caso específico de migração que carece de redes 

migratórias de suporte do tipo familiar ou comunitário, estas mulheres tiveram em comum o 

amor como fator do deslocamento e a busca de uma relação conjugal estável no destino como 

parte de um projeto de família. Para dar voz às italianas, vítimas do conflito e envolvidas 

emocionalmente com o soldado brasileiro, a comunicação se baseará em três tipos de fontes: 

as fotografias de família que registram o enlace; o tratamento midiático dado ao tema e as 

narrativas destas mulheres obtidas através da técnica de História Oral de Vida, num trabalho de 

valorização do indivíduo como indício de uma nova história social.  Através do cruzamento 

destas fontes pretende-se reconstituir redes de relações, de comportamentos e de identidades 

que ajudam a entender o papel social da mulher imigrante à época e o processo de 

esquecimento que sofreram. 
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