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RESUMO

O Brasil, desde a sua descoberta e colonização, é uma nação intercultural, constituído pelas mais diversas etnias: indígenas nativos, portugueses, 
africanos, espanhóis, italianos, japoneses, etc. Esta pesquisa pretende estudar o fenômeno migratório, a fim de compreender quais as implicações 
de se sair de seu país de origem, fixar-se em um novo país e criar novas raízes e, mais especificamente, quais as implicações dos processos de 
aculturação e de adaptação sociocultural na formação da identidade dos imigrantes italianos e seus descendentes, radicados em Nova Friburgo. 
Seu Objetivo Geral é a investigação de como a relação entre memória, espaço e acontecimentos vividos ancoram lembranças, identidades e 
pertencimento narrados. E seus Objetivos Específicos compreendem a identificação de como a memória produz sentidos acerca de experiências 
do lugar, constitui configurações identitárias e o senso de pertencimento dos imigrantes italianos e seus descendentes, habitantes de Nova 
Friburgo, através de suas narrativas acerca das lembranças da vida no seu país de origem e no local de acolhimento; investigar, por meio de suas 
narrativas acerca de e suas experiências de aculturação e formação de redes sociais no local de acolhimento, as implicações psicológicas nos 
processos de aculturação psicológica entre os imigrantes italianos e seus descentes, moradores em Nova Friburgo, assim como, as relações 
intergrupais em grupos sociais. Dentre seus procedimentos metodológicos, destacam-se a pesquisa qualitativa, realizada através de trabalho de 
campo, utilizando-se a observação participante, pesquisa documental e entrevistas grupais, adotando-se a concepção etnometodológica 
(COULON, 1995), com o intuito de compreender os entrevistados através de seu ponto de vista e conhecer as suas interpretações dos fatos e 
acontecimentos narrados. A Metodologia de Análise de dados consistirá na Análise Temática das Narrativas, descrita por Reissman (2008). Como 
resultados, espera-se que os participantes da pesquisa vivenciem um reflexo destas narrativas em suas identidades e no senso de pertencimento, 
uma vez que há um entrelaçamento entre memórias, narrativas e configurações identitárias, as quais são concebidas como dinâmicas e 
construídas socialmente. Em segundo lugar, podemos inferir o fortalecimento ou tessitura de redes sociais entre esses imigrantes e suas 
consequências para a autoestima e identidade. Tenciona-se ainda, a possibilidade de se ressaltar a integração destes sujeitos à cultura local, 
contribuindo para o senso de pertencimento ao lugar e reafirmando a importância de sua contribuição sociocultural para a região. E, por fim, visa-
se a troca intercultural com os demais habitantes da região, proporcionando-lhes uma ampliação de suas redes sociais e o desenvolvimento ou 
ampliação do senso de pertencimento. Ressaltamos que até o presente momento, os pesquisadores estão fazendo levantamento bibliográfico e 
territorial, com o intuito de identificar os imigrantes italianos de primeira e segunda geração habitantes em Nova Friburgo, para posteriores 
entrevistas focais.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


