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Há pouco mais de três décadas, inaugurou-se um novo filão na literatura italiana, a 
letteratura della migrazione (GNISCI, 2009), com a publicação de “Io, venditore di 
elefanti”, de Pap Khouma e Oreste Pivetta, e “Immigrato”, de Salah Methnani e Mario 
Fortunato. Obras que inicialmente surgiram como denúncias das péssimas 
condições dos imigrantes na Itália, logo caíram no gosto da crítica e de um público 
que buscava o “exótico” na arte (ALMEIDA, M. 2019). Embora a procura por esse 
“exótico” tenha diminuído a partir da primeira década do novo milênio, outros 
autores e autoras - e, desde então, tem sido bastante evidente o papel 
desempenhado pela produção feminina - deram continuação às críticas levantadas 
na década de 1990 e contribuíram com outras perspectivas, por exemplo, as 
vivências das mulheres nos países que outrora foram potências imperiais coloniais. 
Na Itália, nomes como Ubah Cristina Ali Farah, Gabriella Ghermandi, Gabriella 
Kuruvilla, Martha Nasibù e Igiaba Scego, dentre outras, são os que mais têm se 
destacado desde aquele período. Nesse sentido, o presente simpósio tem como 
objetivo promover: a) a divulgação de pesquisas a respeito das escritoras de língua 
italiana filhas da imigração de diversos países e b) discussões acerca de recortes 
teórico-metodológicos para pensar a literatura em língua italiana produzida pelas 
filhas da imigração. As etiquetas terminológicas são várias: literatura de migração, 
literatura migrante, literatura pós-colonial italiana, literatura decolonial italiana; seja 
qual for a referência teórica selecionada, em todos os casos o intento é o mesmo: 
categorizar para refletir sobre o fenômeno literário produto das migrações no 
contexto italiano. A decolonização é o tema que perpassa suas obras, as quais 
apresentam três eixos principais: enriquecem a literatura e a cultura italiana; 
fornecem outra perspectiva para discutir o cânone e servem de instrumento de 
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denúncia contra a xenofobia, o machismo e preconceitos de classe, religião, origem 
e os mais variados tipos de racismo (ALMEIDA, S. 2019).  

Parole chiave: diaspora, razzismo, studi postcoloniali 
Palavras-chave: diáspora, racismo, estudos pós-coloniais. 
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