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Resumo 

 

    Objetivo: Pretende-se, através das falas das mulheres italianas, saber as motivações que as 

levaram a escolher a cidade de Porto Alegre/RS. É importante entender os diferentes olhares e 

percepções da cidade, levando em conta a origem de cada uma das imigrantes e confrontando 

as formas distintas de relações à medida que se integravam à nova realidade. A questão 

colocada em curso nesta investigação é a seguinte: como pode ser caracterizada a imigração a 

partir do olhar feminino na cidade de Porto Alegre entre os anos de 1945 a 1955? 

     Metodologia e  Procedimentos: A metodologia utilizada é a da História Oral e os 

procedimentos para a realização da pesquisa foram os seguintes: contato telefônico e 

agendamento do depoimento, após a indicação do nome da imigrante por conhecidos 

ou colegas de pesquisa. Leituras referentes ao contexto de procedência e de chegada de 

cada entrevistada.  Gravação do depoimento e coleta de material fotográfico. 

Transcrição e revisão do depoimento. Disponibilização do material resultante de cada 

depoente no Laboratório de Pesquisa em História Oral da PUCRS.    

       Com vistas a entender a Imigração, História Oral, História, Memória e Identidade, 

Analise Textual Discursiva e Porto Alegre se buscará apoio em autores que já 

investigaram os temas. Entre eles: Paul Thompson, Ecléa Bosi, Nuncia Santoro de 

Constantino, Alessandro Portelli, Jaques Le Goff, Michael Pollak,  Maurice 

Halbwachs,  Ivan Izquierdo  e Charles Monteiro, Roque Moraes e Maria do C. 

Galiazzi entre outros.   

Resultados: Foram coletados, transcritos, arquivados e disponibilizados no 

Laboratório de Historia Oral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
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os depoimentos e imagens relativos a imigrantes italianas e de outras nacionalidades.    

Foi elaborado trabalho de conclusão de curso utilizando os seguintes depoimentos: 

Iole Tredici, Dalva Nicolò Cassará, Francesca Coniglio Ducceschi, coletados em 2009 

e 1020 e Valéria Novek, coletado em 2002. A investigação cumpriu o seu objetivo 

fundamental, que foi ressaltar a importância dos depoimentos orais dessas mulheres. Esses 

registros servem como fonte de estudo sobre as mulheres imigrantes na cidade de Porto 

Alegre e estão disponíveis e abertos a novos olhares, no Laboratório de Pesquisa em História 

Oral (LPHO) da PUCRS. Salienta-se ainda que os depoimentos coletados instigaram a 

reflexão teórica nos campos da História Oral e da imigração, oportunizando experiências que 

resultaram em significante material para estudos presentes e futuros 

 

 

 

        

 


