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“NEM DAQUI, NEM DE LÁ”: EXPERIÊNCIAS DE VIDAS DE EMIGRANTES-
IMIGRANTES NA ITÁLIA” 

 
Gisele Caroline Ribeiro Anselmo1 

 
 

O presente texto tem como objetivo analisar o fenômeno contemporâneo da 
imigração na Itália. É o resultado de um trabalho junto a adolescentes imigradas, 
no qual foi possível recolher informações sobre suas histórias de vida e de suas 
famílias. Os trabalhadores imigrantes que atuaram como cabeças das famílias 
migrantes estudadas, aqueles que migraram primeiro à Itália, o fizeram, 
predominantemente, desacompanhados. Por motivos econômicos, burocráticos e 
políticos passaram por um longo período de espera longe dos parentes até 
poderem reunir a família. É neste momento que surgiram novos conflitos, em que 
os núcleos familiares se adaptaram a um contexto completamente diferente: 
(nova) família, língua, escola e sociedade.  

Palavras-chave: Imigração, Família transnacional, Integração, Cidadania, 
Interculturalidade. 

 

 

This research aims to analyze the contemporary phenomenon of immigration in 
Italy. It results from the work with female adolescent immigrants, in which it was 
possible to gather information about their own and their family life stories. The 
migrant workers that acted as the head of the migrant families studied, the ones 
how migrates initially to Italy, did it predominantely alone. For economic, political 
and bureaucratic reasons they went through a long waiting period faraway from 
their relatives until the family was reunited. In this situation of reunificvation new 
conflicts emerged: the whole family has to adapt itself to a completely different 
context: with a (new) language, school and society. 

Keywords: Immigration, Transnational Family, Integration, Citizenship, 
Interculturality. 

 

 

1 Assistente Social formada pela PUC- Rio, com mestrado em Serviço Social e experiência de 4 anos como 
pesquisadora (IC) na mesma universidade; recém-formada no segundo mestrado pela Università Ca’Foscari 
di Venezia em Interculturalità e Cittadinanza Sociale. Email: gigi_carol@yahoo.com.br 
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INTRODUÇAO 

O presente texto tem como objetivo analisar o fenômeno contemporâneo da 
imigração na Itália e como vivem as famílias transnacionais. É o resultado de um 
trabalho junto a adolescentes imigradas e descendentes de imigrados que vivem 
em uma província da Região do Veneto (Nordeste da Itália), sendo provenientes 
de (ou com origem em) países africanos –Marrocos e Togo–, ou do Leste europeu 
–Albânia–.  Em um laboratório escolar, foram narradas e recolhidas as histórias de 
vida delas e de suas famílias. A imigração na Itália é tardia em relação aos outros 
países europeus. Historicamente, este é um país de emigração e de migração 
interna. É somente nos últimos 30 anos que o fenômemo imigratório se 
intensificou e se tornou estrutural. Em 2010, os imigrantes com concessão para 
permanecer legalmente no país eram de 4.235.0592, provenientes dos mais 
variados países do mundo, principalmente de origem marroquina e romena. Os 
imigrantes são trabalhadores geralmente emigran sozinhos, procurando condições 
de vida melhores do que aquelas que encontram em seus países de origem. 
Inicialmente, se subordinam a qualquer tipo de trabalho para sobreviver e manter 
a família no país natal. Depois de um longo período de espera, por motivos 
econômicos, burocráticos e políticos, conseguem a autorização para que a reunião 
familiar seja realizada. É neste momento que surgem novos conflitos, porque 
estas famílias necessitam adaptar-se a um contexto completamente diferente: 
(nova) família, língua, escola e sociedade. 

 

 

A EMIGRAÇÃO/IMIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

Uma extensa literatura sobre a imigração tem sido desenvolvida nos últimos anos, 
principalmente nos países que acolhem aos imigrados. Pretendo fazer uma breve 
contextualização da análise da indivisibilidade do aspecto da emigração-imigração 
proposto por Sayad (2002), como ferramenta que norteará a análise teórica deste 
primeiro ítem. Este autor utiliza uma análise histórica para compreender a 
realidade contemporânea. 

Sayad (2002), em seu livro “Dupla Ausência”, reflete os processos da imigração 
argelina na França como uma consequência do processo histórico de colonização 
na Argélia, o que levou a um novo sistema de relações sociais e de produção no 
país. Este sistema produziu o êxodo rural e provocou uma grande imigração de 
pessoas para a indústria francesa, causando um efeito de presença (imigração) e 

2 Dados retirados do site Istat – Popolazione straniera residenti in Italia – 2010. 
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ausência (emigração) (Sayad, 2002: 91). O sociólogo reflete que estas duas 
dimensões do mesmo fenômeno (emigração/imigração) devem ser analisadas de 
forma dialética, como uma dimensão indivisível da migração. A separação entre as 
duas dimensões é uma decisão política, principalmente quando se reduz o 
fenômeno imigratório ao movimento de mão-de-obra:  

"Como se não houvesse nada  mais: lá, uma mão-de-obra 
(relativamente) em excesso –e não se pergunta nem 
sobre as razões para este ‘excesso’ nem sobre a gênese 
do processo que fez este ‘excedente’ disponível (para 
emigrar)–, aqui empregos disponíveis, e não há dúvidas 
sobre os mecanismos que fizeram esses empregos 
disponíveis para os imigrantes."(Sayad, 2002:11. 
Tradução da autora).  

Sayad acredita que reduzir o fenomeno imigratório à dimensão do trabalho 
encobre as reais motivações do fenômeno. As dimensões políticas e culturais, 
inicialmente escondidas, são reveladas quando a imigração torna-se de 
povoamento, ou seja, de família: 

"(...) E assim se estabelesse uma separação arbitrária 
entre, por um lado, a imigração de trabalho, que abrange 
apenas aos trabalhadores (oferta de trabalho e nada 
mais) e que causa apenas problemas de trabalho, e por 
outro lado, uma imigração de povoamento dos quais o 
significado e as consequências são de âmbitos diferentes, 
e cujas implicações são muito mais amplas,  na medida 
em que toca todas as esferas da sociedade e da política, 
particularmente  naquela que se pode definir cultural e 
política." (Sayad, 2002: 12. Tradução da autora) 

Este aspecto que evidencia o autor é muito importante porque a vida do indivíduo 
não pode ser desconectada de uma dimensão mais ampla, que inclui a família e a 
sociedade. Sayad reflete que na emigração-imigração de cada indivíduo, 
historicamente imposta apenas para a razão do trabalho, se verifica numa 
evolução natural à imigração familiar, o que muitas vezes, "surprende" as 
sociedades de emigração-imigração. Ainda segundo o autor, existe uma principal 
diferença entre a imigração por motivo de trabalho e a imigração de povoamento: 

"(...) A emigração familiar introduz uma diferença de 
gênese. Do trabalhador dos outros e para os outros, o 
imigrante se torna um pai dos outros e também (goste ou 
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não) para os outros, mesmo que a ilusão fundamental do 
fenômeno migratório empurrasse ao estabelecimento do 
equilíbrio de uma forma diferente: o emigrante-imigrante 
trabalha também para si, para sua família, para seu 
grupo, para o seu país, trabalhando para os outros 
"(Sayad, 2002: 99. Tradução da autora). 

 

Novamente de acordo com Sayad (2002: 12 e 98), a imigração comporta o 
"imigrar" com toda a dimensão cultural que cada imigrante traz consigo, isto é, 
"com sua própria história (...), com suas próprias tradições, seus modos de viver, 
sentir, agir e pensar, com a sua própria língua, sua religião (...)". Resumindo, toda 
a propriedade cultural e política que se adquire quando se nasce e vive em uma 
dada sociedade. Na Itália, país que estamos estudando neste artigo, a política 
imigratória “pretende” uma “assimilação” completa dos imigrantes que devem  
“adequar-se” e adaptar-se à nova sociedade, anulando, se possível, toda a vida 
pregressa. Mas, ao mesmo tempo, não se oferecem reais oportunidades para a 
“integração” dos imigrados. Mesmo com o passar dos anos e com a cidadania 
italiana, eles são vistos e etiquetados como não-italianos, sempre “estranhos”. 

 

 

IMIGRAÇAO: O CONTEXTO ITALIANO 

Nos últimos 30 anos, a Itália está vivenciando uma crescente entrada de 
imigrantes em seu território. Esta é analisada como uma imigração “tardia”, em 
relação aos outros países europeus. A Itália, sempre foi um país de emigração e 
esta “inversão” do fluxo migratório nos últimos anos reacendeu velhas e não 
resolvidas tensões da sociedade em relação ao “outro”, ao “não-italiano”.  Assim, 
diversas camadas da sociedade exigem do governo uma política imigratória para 
resolver os conflitos existentes. Uma parte significativa da mídia e de cientistas 
sociais afirma que não existe uma política migratória e, por isso, não há nenhum 
programa para a detenção ou controle deste fenomêno, apenas poucas leis3 
“insignificantes”, inadequadas e ineficazes. Isso porque, mesmo com a crise 
econômica dos últimos anos, o número de imigrantes continua a crescer. Um outro 
grupo crítico analisa que, ao contrário do que se imagina –ou melhor, do que se 
deseja acreditar–, na Itália existe uma política migratória com um modelo peculiar. 

3 Lei n. 40 de 1998, também conhecida como Lei Turco-Napolitano; e a Lei n. 189 de 2002, também 
conhecida como Bossi-Fini, aprimorada com a Lei n. 94 de 2009, onde foi inserido um pacote de 
determinações com a intenção de garantir a segurança pública, chamado “Pacchetto sicurezza”. 
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Esta política coloca os imigrantes em um “regime legistativo especial”. Perocco 
(2003: 212) afirma que este modelo produz um efeito de tríplice separação: na 
vida do imigrado; entre a população imigrada; entre nativos e imigrados.  

“A característica principal desta política, que deve seus 
efeitos mais duros e negativos  às especificidades socio-
econômicas e histórico-culturais do contexto italiano –in 
primis a presença da Igreja Católica–, é a combinação e a 
aplicação simultânea de aspectos negativos de diferentes 
modelos de ‘integração’ experimentados na Europa, 
dando origem a uma condição de ‘estatuto especial’ para 
os imigrantes.” (Perocco, 2003:212. Tradução da autora). 

Colocar os imigrantes em uma condição de “regime legal especial”, faz com que 
eles vivam em constante “flexibilidade” para o mercado de trabalho no país. Uma 
característica importante é a vinculação da permanência do imigrado ao contrato 
de trabalho que possui. O trabalhador não pode fazer o pedido para o visto de 
permanência por motivo de trabalho, e sim o empregador que da Itália, envia 
todas as documentações necessárias para assumir o trabalhador que ainda está 
no país de origem. Com isso, fica evidente que é o empregador quem decide a 
regularização da permanência ou não do trabalhador na Itália. Para muitos, a 
“clandestinidade” é um percurso forçado e obrigatório de um longo caminho para 
se obter a regularização (somente assim, pode-se haver a possibilidade de fazer o 
pedido para a reunião familiar). Observa-se que esta política deseja uma 
imigração apenas de trabalhadores, que podem ser descartados, sempre que for 
necessário. Deste modo, o empregador pode “controlar” o imigrante e obter maior 
lucro com a precariedade da sua condição:  

“O migrante é facilmente chantageado, tanto se está em 
situação regular (se perde o trabalho perderá 
automaticamente o direito de permanecer no país de 
destino); quanto se está irregular (se não aceita as 
condições de trabalho é denunciado e é sujeito à 
expulsão).” (Saquella; Volpicelli 2011: 51.Tradução da 
autora). 

 É muito importante enfatizar que esta política possui um sistema de “seleção, 
circulação e precariedade da mão-de-obra” dos imigrantes, que produz uma 
massa de trabalhadores dóceis, precarizados, não integrados, pouco radicados e 
a baixo custo (Perocco, 2003:215). 
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“(...) Nesta situação de precariedade é impensável 
envolver o resto da família, que permanece no contexto 
de origem à espera das remessas do membro da família: 
marido, mulher ou filho/a – que sacrificou-se.” (Saquella; 
Volpicelli 2011: 51. Tradução da autora). 

Outro fator é a discriminação racial e religiosa com o qual os imigrantes devem 
conviver diariamente na sociedade italiana. O islamismo, por exemplo, é a 
segunda religião na Itália. Mas, o exercício religioso dos seus fiéis é 
constantemente inferiorizado, questionado e não reconhecido por uma grande 
parte dos italianos. Nos últimos anos, observa-se um crescimento considerável da 
xenofobia, racismo, não tolerância pelo o que é diferente. Considera-se o que é 
diferente como inferior. Pietro Basso, em seu livro “Razzismo di Stato” (Racismo 
de Estado), consegue sintetizar muito bem as consequências desta política 
implementada nos últimos anos: 

 “A política migratória italiana é o êxito de um longo 
processo social, articulado e multidimensional maturado 
nos anos, nas décadas anteriores; em particular é o 
resultado da intensificação de políticas, práticas, 
discursos, nos anos passados constantemente hostís 
para os imigrantes. Certamente, o agravamento do 
racismo ocorrido na Itália não é o resultado de uma onda 
repentina de estupidez em massa. É, ao contrário, o fruto 
de um sistema de relações sociais que nestas décadas a 
Itália instaurou com a imigração: um sistema 
discriminatório que produziu uma nova desigualdade, 
baseada na origem nacional e em preconceitos raciais”. 
(Basso, 2011: 391) 

Esta discriminação ajuda a manter uma “distância” dos italianos em relação aos 
imigrantes. Assim, dificilmente eles poderão unir-se para reivindicar os direitos 
trabalhistas que estão sendo diminuídos e cancelados a cada nova política de 
“salvação” do Estado italiano. No final, são os trabalhadores, na sua totalidade, 
que terão os seus direitos subtraídos mais uma vez. Os números da  Tabela 1 
refletem os dados oficiais dos imigrantes que possuem o visto para a permanência 
no país (não é a totalidade real dos imigrantes, já que uma parte significativa vive 
sem aceder à documentação). Observando a tabela, verifica-se a dimensão de 
gênero em relação a área geográfica de origem dos imigrantes. Se compararmos 
os países citados na tabela que compõem a Europa, verifica-se que, na maior 
parte dos casos, são as mulheres que emigram (ou imigram primeiro). As 
ucrânianas correspondem a cerca 79,4% dos imigrantes de origem deste país. Em 
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relação aos imigrantes originários da África, o fenômeno é ocorre de maneira 
inversa: observa-se que os homens representam a maioria dos imigrantes. 
Senegal é um país que representa expressivamente esta diferença de gênero, já 
que 76,7% dos imigrantes deste país são do sexo masculino.   

 

Tabela 1: População estrangeira regularmente presente por sexo, área geográfica 
e principais países de cidadania. Datos para 01 de janeiro de 2010 

  

Área geográfica   

 Homens Mulheres Total 

EUROPA  1.003.621 1.265.665 2.269.286 

do qual: Romênia 409.464  478.299 887.763 

  Polônia 31.051  74.557 105.608 

  Bulgária 17.822 28.204 46.026 

  Ucrânia 35.811 138.318 174.129 

  Moldávia 36.193  69.407 105.600 

    

ÁFRICA 554.659  377.134 931.793 

do qual: Marrocos 245.198  186.331 431.529 

  Tunísia 66.153  37.525 103.678 

  Egito 56.834 25.230 82.064 

  Senegal 55.693  16.925 72.618 

  Gana 25.092  19.261 44.353 

    

ÁSIA 373.587  313.778 687.365 
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AMÉRICA 130.010  213.133 343.143 

OCEANIA 1.061  1.557 2.618 

Apátrida 469  385 854 

Total 2.063.407  2.171.652 4.235.059 

Fonte: Istat – Popolazione straniera residenti in Italia - 2010 

 

Nos países do Leste Europeu (principalmente Ucrânia, Moldávia, Romênia e 
Polônia), ocorre uma maior intensidade na (i)emigração de mulheres. Elas 
trabalham normalmente em empregos “domésticos”, como por exemplo, 
cuidadoras de ansiãos e crianças, ou no setor de limpeza. Nos países do Norte da 
África, principalmente Marrocos, a (i)emigração é masculina. Eles exercem, na 
maioria dos casos, trabalhos operários, de vendedores ambulantes e na 
agricultura. Este quadro é importante para entender o gênero dos membros da 
família que serão os pioneiros a emigrar para a Itália. Normalmente, será a mulher 
se a família é de origem do Leste Europeu ou será o homem se a família é 
magrebina. Este deslocamento concentrado em relação ao gênero provoca uma 
imigração individual, transformando as famílias migrantes em transnacionais ou 
globais, como explicaremos a seguir.   

 

 

FAMILIA TRANSNACIONAL E REUNIÃO FAMILIAR 

As famílias emigrantes-imigrantes passam por diversas fases: a primeira é a de 
decidir quem, quando, e para onde um dos membros da família (ou toda a família) 
se deslocará realizando o primeiro percurso migratório. Isso vai depender de 
muitas variáveis, mas principalmente, dependerá do país ao qual a família 
pertence e da qual a oferta de trabalho nos países de destino, como observamos 
anteriormente. Bonizzoni (2009) explica melhor o conceito de “famílias 
transnacionais”: 

"(...) Referimo-nos a uma familia caracterizada pela 
ausência de um (ou mais) de seus membros, os quais, 
residentes no exterior (mais ou menos por longo tempo, 
mais ou menos de forma contínua), continua a manter 
formas de relacionamento e troca com seus parentes no 
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país de origem, partilhando com eles um sentimento de 
pertencimento e de interesse mútuos, que se manifesta 
em viagens, comunicações, trocas comerciais e 
econômicas de apoio. "(Bonizzoni, 2009: 66. Tradução da 
autora). 

As famílias transnacionais hoje são mais propensas a manter relações 
significativas entre seus membros, embora haja uma grande distância espacial. 
São fenômenos típicos da sociedade contemporânea, que facilitam a vida do 
emigrante-imigrante possibilitando que se mantenha contato e que se 
intercambiem informações com a sociedade e com a família que ficou no país de 
origem: 

"Este é o resultado de processos de evolução tecnológica 
e de desenvolvimento que tornaram cada vez mais 
eficientes, rápidos e acessíveis as comunicações à 
distância, o transporte de bens e pessoas, as transações 
financeiras, tornando-os factíveis a um número crescente 
de pessoas no mundo." (Bonizzoni, 2009: 65. Tradução 
da autora) 

As famílias globais ou transnacionais têm uma pluralidade de formas, tal como 
indica Bonizzoni (2009). Algumas, por exemplo, vivem com todos os membros da 
família no país de imigração; outras desejam fazê-lo, e outras não têm a intenção 
de ativar a reunião familiar. O número de famílias que pedem ao governo italiano 
visto para a reunião familiar está crescendo. Este é um momento muito esperado 
por todos os membros da família transnacional. No entanto, é também um periodo 
muito delicado porque as expectativas muitas vezes não condizem com a 
realidade. A família muda, e necessita renegociar os novos papéis que 
representam, tanto dentro da família, como no contexto social em que vive. 

"(...) A migração é um processo que muitas vezes resulta 
para os núcleos migrantes profundas transformações. Por 
um lado, o processo de estabelecimento comporta a 
separação dos membros e um posterior reatar dos laços 
no novo país: após a reunião, muitos casais, pais e filhos 
deverão a renegociar os seus respectivos papéis e 
responsabilidades, como resultado da adaptação a um 
ambiente social e estilos de vida muitas vezes 
radicalmente diferentes daqueles praticados em sua 
pátria." (Bonizzoni , 2009: 17. Tradução da autora) 
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A renegociação dos novos papéis na sociedade de chegada faz com que se 
estabeleçam momentos de conflito importantes entre os membros da família. 
Principalmente, quando houve uma longa espera para realizar a reunião: 

 "A reunião não é um percurso simples, (...). A 
reconstrução da intimidade com o cônjuge e com os 
próprios filhos –suspendida devido ao tempo e à 
distância– num contexto radicalmente diferente em que 
sua ativa participação no mercado de trabalho é 
essencial, é um desafio que se adiciona aos típicos 
processos de  reajuste que cada familiar deve administrar: 
não à toa a migração acentua conflitos latentes, 
empurrando as famílias a transformar a maneira com a 
qual os gêneros e as gerações negociam seus próprios 
papéis e responsabilidades." (Bonizzoni, 2009: XVII- 
tradução da autora). 

Como podemos ver, a trajetória da emigração-imigração até a reunião familiar  é 
um processo muito complexo, que traz com ele um esforço de todos os membros. 
A negociação de novos papéis no novo contexto famíliar pode ser menos 
problemática quando não existe a separação dos membros, ou quando a 
separação é por um curto período. A integração  social é um desafio para cada 
família imigrada. Isso irá depender das relações que serão construídas, 
principalmente, no ambiente de trabalho e através do domínio da língua italiana. 
Participar de eventos de socialização, cursos de italiano para estrangeiros, 
escolas, etc. é importante para conhecer e ser conhecido dentro do território em 
que se vive. Apesar das grandes dificuldades que os imigrantes encontram na 
sociedade para a “integração”, diversas iniciativas são colocadas à disposição 
deles. Importantes movimentos sociais e grupos estão sendo formados para o 
debate sobre o direito à cidadania. Existem ainda muitos obstáculos burocráticos 
instituidos pelo Estado, através de leis que impedem que os imigrantes possam 
adquirir a cidadania e  que possam vivê-la em igualdade de condições em relação 
aos nativos.. 

 

 

“NEM DAQUI, NEM DE LÁ” 

As reflexões deste artigo são os resultados de um estudo de caso realizado em 
um laboratório de formação sobre a imigração na Itália com oito adolescentes em 
uma escola de ensino médio na província de Treviso no Norte da Itália, no mês de 
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maio de 2012. Do grupo de oito estudantes (todas do sexo feminino), três eram 
italianas, duas marroquinas, duas albanesas e uma de origem toganesa. Ou seja, 
cinco estudantes eram descendentes de imigrados, também chamados de 
“segunda geração de imigrantes”. Verificou-se uma forte necessidade destas 
alunas em contar suas histórias e dividir suas vidas com os membros do grupo.  
Como resultado, se obteve um interessante material de pesquisa por meio da 
narração das memórias das suas vidas e das suas famílias.  Em todas as 
famílias de nosso estudo, independente do país de origem, foi o pai/homem o 
primeiro a emigrar para à Itália. Uma diferença importante em relação às 
estatísticas nacionais, como vimos anteriormente, que indicam que nos países do 
Leste-Europeu, normalmente, são as mulheres que imigram primeiro. 

Verificou-se uma diferença importante da estrutura familiar e do contexto cultural 
se comparadas as de origem do Leste Europeu com as de origem africana: nas 
três famílias africanas, o pai, ainda solteiro, imigrou à Itália e casou-se no país de 
origem no período de férias. O casamento foi vivido à distância até o momento da 
re-união familiar que durou mais de 12 anos em todos os casos. Neste período, os 
filhos viveram em uma família alargada, formada por avós, tios e um grande 
número de mulheres à espera dos maridos. Nas duas famílias albanesas, ao 
contrário, o núcleo familiar era já formado e consolidado quando ocorreu a 
e/imigração do pai, e o período de re-união familiar foi mais curto que o observado 
entre as famílias africanas, sendo ainda assim longo, com mais de 6 anos para 
cada caso. Nas duas narrações se observam as dificuldades e os conflitos que se 
iniciaram com o percurso migratório. 

“(...) primeiro veio o meu pai, porque aqui ele já tinha 
algumas pessoas da família. Minha mãe ficou cuidando 
da gente. Eu tinha 5 anos. Ele era a pessoa mais 
importante da minha vida. Fiquei muito triste. Me senti 
abandonada e não conseguia dormir, nem comer, nem ir 
à escola. Foi um período muito difícil para a minha 
família.” (Narração de Fr., adolescente de origem 
albanesa). 

“Meu pai veio para a Itália quando era muito jovem, antes 
de se casar com a minha mãe. Sofreu muito no início. 
Teve que morar nas ruas por alguns dias, até encontrar 
um primo que o acolheu em sua casa. Eram 14 homens 
que viviam na mesma casa. Ele começou vendendo 
vestidos e passava todo o dia caminhando, suportanto o 
frio, a neve. Depois de alguns meses conseguiu comprar 
um carro e depois conseguiu retornar pela primeira vez a 
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Marrocos. (...) Depois de alguns anos trabalhando aqui na 
Itália, se casou com a minha mãe. Eles tiveram meu irmão 
mais velho e  a mim. Meu pai nos visitava uma vez por 
ano, por um ou dois meses. Depois de mim, nasceu 
minha irmã. Meu pai nunca estava quando a gente estava 
doente, nos nossos aniversários....”. (Narração de J, 
adolescente de origem marroquina). 

“O primeiro que chegou aqui na Itália foi o meu pai, que 
não assistiu nem mesmo ao meu nascimento. Retornou 
para me visitar a primeira vez quando eu tinha 6 anos. Foi 
uma vizinha que me falou: “olha, aquele ali é o teu pai”. 
Ele ficou pouquíssimo tempo e já foi embora novamente. 
Quando eu tinha 10 anos, veio a minha mãe e eu fiquei lá 
sozinha, quer dizer, com meus tios, mas fiquei 4 anos 
sem os meus pais. Foi o período mais triste da minha 
vida.”  (Narração de F., adolescente de origem togolesa). 

O período de separação do grupo familiar em todos os casos foi muito longo, 
porque muitos trabalhadores fazem trabalhos temporários (retornando à casa por 
alguns meses quando desempregados) ou vivem “irregularmente” e não têm a 
documentação necessária para fazer o pedido de reunião familiar, ou mesmo sair 
do país quando desejam. Isto altera significativamente as relações no período em 
que a família é transnacional. Ao mesmo tempo, se cria uma grande expectativa 
em todos os membros para o momento da reunião, que em todos os casos 
estudados se demonstrou muito diferente do idealizado e desejado.  

“Acreditava que todos os meus problemas estavam 
ligados ao estar vivendo longe dos meus pais. Mas, 
quando voltamos a viver juntos, os problemas pioraram. 
Meu pai não era mais o ‘meu pai’, não ficava mais perto 
de mim, chegava cansado e não tinha nem tempo, nem 
vontade de brincar comigo. Eu tinha então 10 anos e ele 
não se aproximava mais de mim. Foi um período muito 
difícil.” (Narração de Fj., adolescente de origem 
albanesa). 

“Meu pai vinha no período de férias visitar-nos, mas ficava 
pouquíssimo tempo, então foi e ainda é dificil para mim 
me relacionar com ele. (...) Depois de 14 anos de espera, 
finalmente cheguei aqui na Itália muito feliz de poder estar 
com toda a minha família, e conhecer a minha irmazinha 
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que tinha 2 anos, mas foi um pouco difícil porque as 
minhas expectativas eram diferentes do que eu 
encontrei.”  (Narração de F., adolescente de origem 
togolesa). 

O longo período de separação da família faz com que os membros, quando 
reunidos, não reconheçam mais os seus papéis. As expectativas e sonhos se 
percebem distantes da realidade vivida com a imigração. Estas 
adolescentes/crianças chegaram em uma sociedade onde os pais devem trabalhar 
durante muitas horas ao dia, normalmente 10 ou 11 horas de trabalhos braçais e 
cansativos fisicamente. À noite, quando chegam a casa, não conseguem 
satisfazer as necessidades de atenção dos seus filhos. Todos se sentem 
“estranhos” e a família não têm muito tempo para retomar ou construir laços 
afetivos, o que gera desilusão e insatisfação aos membros, ao quais cabe a tarefa 
de reinventar seus papéis dentro do ambiente familiar. A escola é a primeira 
instituição fora da família com a qual os filhos de imigrados se confrontam 
cotidianamente, e as barreiras culturais e sociais instituídas nesse confronto se 
expressam de forma muito nítida:  

“Quando cheguei à escola, ninguém se aproximou a mim. 
Depois de alguns dias, um aluno me escreveu uma 
cartinha dizendo que meu sangue era ruim. Nunca tinha 
pensado que uma criança poderia ser tão malvada, mas 
eles foram muito malvados comigo. Somente depois de 
anos comecei a ter amigos na escola. Hoje tenho vários 
amigos.” (Narração de Fr., adolescente de origem 
albanesa). 

“(...) tive muita dificuldade em fazer amigos. No início, 
tinha somente amigas estrangeiras, na maioria dos casos 
marroquinas. Não tive dificuldades em aprender a língua 
italiana, posso dizer que tive mesmo é dificuldade em ter 
amigas italianas. No ensino médio, foi outra coisa: eu fiz 
mais amizades do que tinha previsto, encontrei amigas 
maravilhosas que jamais teria encontrado se não tivesse 
feito esta imigração, que não foi uma escolha minha, eu 
tive que vir, fui obrigada a vir  para cá.”  (Narração de J, 
adolescente de origem marroquina). 

A escola é um importante lugar de socialização e deve ser preparada para receber 
pessoas de origens diferentes. Na realidade,  muitos centros educativos ainda não 
estão preparados, e muitas crianças sofrem situações de racismo ou xenofobia de 
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outros colegas. É necessário que as escolas se transformem em um importante 
instrumento de integração e de possibilidade de produzir momentos interculturais. 
Quando perguntadas sobre como se veem hoje, todas nossas entrevistadas, em 
unanimidade, revelaram não se sentir nem de uma cultura, nem de outra, nem 
completamente de um país, nem de outro. “Nem daqui, nem de lá”, informou Kr, 
(origem albanesa), dizendo que que esta circunstância a deixa em crise 
frequentemente. Isso porque, mesmo que ela consiga a cidadania italiana, para os 
italianos ela será sempre albanesa. Para os albaneses, em contrapartida, ela se 
tornou italiana. Este conflito identitário é comum no período de vida em que elas 
estão vivendo. O importante é compreender que pertencer a duas culturas e 
países diferentes pode ser um instrumento positivo para carreira profissional e 
crescimento pessoal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para resumir os argumentos até aqui apresentados, pode-se dizer que a imigração 
não pode ser vista apenas pela ótica da sociedade de chegada, mas sim através 
de uma dimensão dialética que coloque em discussão as dimensões complexas 
do fenômeno. A imigração é um longo percurso que tem fases específicas: a 
decisão de emigrar, a e/imigração, a separação dos membros da família, a reunião 
familiar. Todas estas fases não são fáceis para os membros das famílias, que 
devem adaptar-se a cada uma delas e aos novos papéis e responsabilidades 
intra-familiares, ao mesmo tempo em que devem socializar-se e integrar-se à 
sociedade de chegada. A conquista da cidadania na nova sociedade requer a 
superação de obstáculos cotidianos para que todos possam viver em plena 
igualdade de condições e direitos em relação à população nativa. Estas condições 
são, não obstante, um desafio político, econômico e social a ser superado. 
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