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Resumo  
 

Imperativos de ordem econômica determinam grande parte dos movimentos migratórios; 
ressalte-se, todavia, que a análise dos movimentos migratórios do pós Segunda Guerra 
Mundial reúne especificidades que vão além do plano econômico. Destacam-se, sobretudo, as 
dificuldades dos países que participaram diretamente do conflito bélico e que necessitavam 
de investimentos para a recuperação de sua economia, redução do nível de desemprego, 
recuperação de seu patrimônio edificado, bem como minimizar, de alguma forma, os efeitos 
psicológicos daqueles que foram perseguidos pelos regimes autoritários e nazifacistas na 
Europa. Acordos internacionais foram assinados para subsidiar e direcionar a migração, 
“aliviando” o contingente populacional sem ocupação remunerada, favorecendo a 
recuperação econômica dos países duramente afetados pela guerra e/ou possibilitando um 
novo horizonte para as pessoas vitimadas por esses regimes de forma dirigida. O Brasil 
assinou acordos para receber refugiados de guerra com organismos multilaterais, como por 
exemplo, a Organização Internacional dos Refugiados (OIR/IRO), bem como para receber 
imigrantes de países da Europa: Itália, Espanha entre outros, com o apoio do Comitê 
Internacional para as Migrações Européias (CIME) e da Ásia: Japão, que entraram pela Japan 
Migration International Association (JAMIC). A presente pesquisa problematiza a imigração 
de nacionalidade italiana do pós Segunda Guerra Mundial e tem como fontes, os registros de 
99.659 imigrantes, reunidos no banco de dados do projeto “Novos imigrantes: fluxos 
migratórios e industrialização em São Paulo no Pós-Segunda Guerra Mundial (1947-80)”. 
Resulta da análise, a identificação de engenheiros e de técnicos direcionados para a indústria 
paulista que se modernizava e objetiva, além da caracterização desses profissionais, refletir 
sobre as regiões paulistas e bairros paulistanos em que se verifica a maior concentração 
desses imigrantes.  

 Palavras chave: Imigração italiana. Profissões. Pós-guerra. São Paulo. 
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No contexto da reconstrução europeia no pós Segunda Guerra Mundial, como se sabe, 
criaram-se, ao lado da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, 
organismos multilaterais de gestão global que, do ponto de vista das migrações e 
deslocamentos populacionais intensificados no período, resultaram na criação do Comitê 
Intergovernamental para as Migrações Europeias (CIME) em 1951, que hoje constitui a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM). Na verdade, o CIME atendeu às 
necessidades dos países vencedores da guerra em alojar  o grande contingente populacional 
deslocado por motivos políticos diversos, organizando-se a partir da união entre os interesses 
dos Estados Unidos, países europeus e latino-americanos. 

Do ponto de vista dos países latino-americanos incluindo-se o Brasil, tratava-se de uma nova 
divisão do trabalho que transformava as tradicionais relações entre países exportadores de 
matéria prima e produtos industriais, inaugurando-se uma fase de transformação urbano-
industrial que demandaria uma mão de obra mais técnica e qualificada que acabaria dirigindo 
em grande parte, os rumos da política imigratória do período.  

Assim, do ponto de vista imigratório brasileiro, o período do pós Segunda Guerra Mundial 
caracteriza-se como a retomada da política imigratória com o Decreto Lei n. 7.967 de 
18/09/1945, embora tenha se mantido o sistema de cotas que restringiu a imigração 
estrangeira na “Era Vargas” desde 1934, quando se limitou o fluxo de imigrantes a 2% do 
total de entradas de cada nacionalidade entre janeiro de 1884 e dezembro de 1933.  Segundo 
o Artigo n. 38 desse Decreto, entendia-se a imigração dirigida como a ação do poder público, 
empresa ou particular promovendo a introdução de imigrantes, hospedando-os e localizando-
os. Esse decreto apontava no primeiro parágrafo, a preferência por famílias que contassem 
pelo menos com oito pessoas aptas para o trabalho, entre 15 e 50 anos (DIC, 1952, p. 121-
124). Revogado esse Decreto com a Resolução do Conselho de Imigração e Colonização n. 
1.676, de 18/10/1950, suprimi-se o regime das quotas para imigrantes das nacionalidades 
portuguesa, espanhola, francesa e italiana. A partir de então inúmeros acordos se firmaram 
entre o Brasil e os países europeus e também o Japão. 

Passam a vigorar basicamente os seguintes tipos de imigração: uma, espontânea, que se dá 
através das “cartas de chamada” de parentes e oferta de empregos; outra, que se caracterizava 
por grupos e cooperativas com vistas, sobretudo à colonização agrícola; e a imigração 
dirigida, orientada pelos convênios entre o governo brasileiro e os organismos internacionais.  

O objetivo deste trabalho é focalizar as entradas de imigrantes de nacionalidade italiana no 
período do pós Segunda Guerra Mundial, traçando um perfil desse grupo que representou, ao 
lado de portugueses, espanhóis e japoneses, um dos maiores contingentes de imigrantes 
entrados no período. Pela importância da imigração italiana para São Paulo no período da 
grande imigração das décadas finais do século XIX e primeiras do século XX, e pelo seu peso 
relativo entre os chamados imigrantes latinos em todo o período, entende-se que, embora 
numericamente inferior aos números do período anterior, a imigração italiana no pós guerra 
representa uma experiência bastante exemplar do papel desempenhado pela mão de obra 
imigrante no processo de industrialização paulista.   

O texto se organiza em quatro partes. Na primeira parte busca-se apresentar as fontes a partir 
das quais se organizou o banco de dados que constituiu o ponto de partida para a 
caracterização do grupo. Na segunda parte, apresentam-se os Acordos firmados entre o Brasil 
e a Itália, na terceira parte descreve-se o perfil do grupo e na última parte, problematiza-se a 
cidade de São Paulo e os bairros onde esses imigrantes italianos se instalaram. 
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1 As fontes de pesquisa 

 

As fontes do corpus documental encontram-se sistematizadas em um banco de dados 
(Access), que reúne informações relativas a 99.666 imigrantes que ingressaram no Brasil em 
virtude dos acordos do governo brasileiro com os organismos multilaterais, como por 
exemplo, a Organização Internacional Refugiados (OIR/IRO), o Comitê Intergovernamental 
para Migrações Européias (CIME) e a Japan Imigration and Colonization (JAMIC).  

Desenvolvido entre 2003 e 2008 no âmbito do projeto “Novos imigrantes: fluxos migratórios 
e industrialização em São Paulo no pós Segunda Guerra Mundial 1947-80”, o banco de dados 
foi construído a partir da documentação presente no Memorial do Imigrante/SP, com apoio da 
FAPESP, numa parceria institucional entre o Memorial e o Núcleo de Estudos de População 
(NEPO/UNICAMP). A proposta então, era analisar a dinâmica dos “novos” fluxos 
migratórios para São Paulo no período pós Segunda Guerra Mundial, particularmente, a 
inserção de trabalhadores qualificados oriundos da Europa e do Japão, em resposta ao 
crescimento da demanda por esse tipo de mão de obra para a indústria e a agricultura que se 
mecanizavam, especialmente no Estado e na Cidade de São Paulo.  

Do conjunto documental, cujas informações foram inseridas no banco de dados, destacam-se 
as fichas de identificação (40.035), os avisos de colocação e embarque/chegada (6.892), as 
fichas do candidato (3.433), as fichas de entrevista para colocação (3.606), os Curriculla 
Vitae (1.148), processos administrativos (3.296), os pedidos de mão de obra qualificada 
estrangeira (155) e os cancelamentos de mão de obra pré-colocada (76). 

O banco de dados contempla 45 campos criados para inserção das informações provenientes 
das séries documentais e para o presente artigo foram trabalhados os seguintes campos: 
nacionalidade, sexo, idade, estado civil, destino, modalidade de transporte, posição familiar, 
localização da empresa empregadora, residência e data da chegada.  

 

2 A imigração no Pós Segunda Guerra, os italianos e os acordos bilaterais 

 

A política imigratória brasileira do pós Segunda Guerra caracterizou-se pela inserção de 
trabalhadores com perfil majoritariamente voltado para as atividades urbanas e industriais e 
em São Paulo, pela modernização do parque industrial, tanto na capital como em diversas 
regiões do estado. Evidenciam esse processo o crescimento de novos ramos da indústria 
automobilística, eletroeletrônica, química, farmacêutica etc., além de investimentos em 
projetos agrícolas. 

Assim, o Acordo de Migração entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália, assinado no Rio 
de Janeiro, a 05/07/1950, previa a emigração de italianos para o Brasil, acompanhados ou não 
de suas famílias, quer sob a forma de migração espontânea baseada na carta de chamada 
familiar ou em oferta de trabalho, quer sob a forma de transferência de sociedades, de 
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cooperativas ou de grupos de trabalho condicionada à aprovação pelas autoridades brasileiras 
e italianas. Previa-se também, recrutamento e seleção para núcleos coloniais. As atividades 
profissionais eram agrupadas em três categorias: 1) regime de trabalho agropecuário; 2) 
regime de trabalho por conta própria (artesanato ou outro regime de trabalho); e 3) regime de 
trabalho assalariado, ou sob outras formas de remuneração, para trabalhadores agrícolas, 
industriais e operários sob a proteção e assistência da Legislação Trabalhista. Novo Acordo 
assinado em 1960 pelos dois países, embora oferecesse maiores vantagens aos imigrantes do 
que o de 1950, não teve o efeito de assegurar um fluxo continuado de imigrantes italianos 
(ACORDO, 1952;  ACORDO, 1967;  ACORDO, 1950).  

A atuação do CIME depois de 1951 se manifesta no recrutamento e seleção dos emigrantes 
dentro da Itália, além de promover cursos profissionalizantes dentro e fora da Itália, o que 
concorreu em muito para as entradas durante esse período. A emigração para o Brasil podia 
ser dirigida ou espontânea, valendo-se ambas, da colaboração e assistência do CIME ou de 
outros organismos previamente acordados.  

A emigração dirigida compreendia, entre outras, as seguintes categorias: a) técnicos, artesãos, 
operários especializados e profissionais qualificados e semi-qualificados; b) unidades de 
produção ou empresas de caráter industrial ou técnico de interesse do Brasil; c) agricultores, 
técnicos especializados em indústrias rurais e atividades acessórias, operários agropecuários, 
lavradores, criadores e camponeses em geral, desejosos de se estabelecer como proprietário 
ou não; associações e cooperativas de agricultores; familiares que acompanhassem os 
emigrantes ou que fossem chamados pelos já aqui residentes. Além disso, o referido Acordo 
de 1950 previa a autorização de exportação de uma série de bens pertencentes aos imigrantes, 
como instrumentos de trabalho, bicicletas, máquinas de malharia, equipamentos agrícolas, 
inclusive tratores e maquinas de beneficiamento, etc., além da isenção de impostos.  

Apesar das diversas clausulas do Acordo, prevendo as condições de recrutamento e seleção 
pelas autoridades italianas e brasileiras, embarque e transporte, a cargo do Governo italiano, 
com auxilio do CIME, recepção, encaminhamento e colocação pelo Governo brasileiro, além 
da concessão de facilidades na organização de associações assistenciais etc., as entradas de 
imigrantes italianos tendem a decrescer, em decorrência da retomada da economia italiana5

No gráfico 1 observa-se que o aumento das entradas de imigrantes italianos se intensifica a 
partir do Acordo Brasil Itália de 1950. Entre 1947 e 1970, entraram no Brasil, 117.892 
italianos, sendo o período de 1947 a 1960, o mais expressivo, com 108.552 ingressos. A 
década seguinte, de 1961 a 1970, indica a queda das entradas novamente, em razão do fim do 
Acordo de migração em 1963 (IBGE, 1973; 1982). 

, 
por um lado, e de outro a aceleração das migrações internas no Brasil, com a tendência a 
proteger o trabalhador nacional.  La Cava (apud  FACCHINETTI, 2004, p. 159), por sua vez, 
aponta a suspensão da imigração de trabalhadores qualificados em virtude do grande número 
de repatriações, elemento revelador da “falta de oportunidades e salário” na sociedade de 
destino. 

Gráfico 1 – Imigrantes italianos entrados no Brasil e na Hospedaria do Imigrante: 
                                                

5 Facchinetti (2004) evidencia que esse fenômeno se justifica, entre outros motivos, pelo crescimento da 
economia italiana a partir de 1955, o que resultou no regresso à pátria e também no desestímulo à emigração ao 
Brasil.  
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  1947 a 1980 

 

Fontes: IBGE (1973; 19832) e Banco de dados  

 

Cotejado aos ingressos verificados na Hospedaria do Imigrante, o maior número registrado 
ocorre nos anos 1951 a 1960, sendo o período 1951 a 1955 o mais intenso. Conclui-se, 
portanto, que o movimento segue a tendência nacional identificada pelos dados gerais 
relativos aos ingressos no Brasil. 

 

3 Perfil dos imigrantes entrados no Pós Segunda Guerra e os italianos 

 

O banco de dados Access consolida diferentes tipos de documentos. Convém ressaltar as 
dificuldades no tratamento dessas informações, advindas de discrepâncias presentes na 
documentação original, tais como datas, gênero, idade, nomes de localidades, dados 
incompletos, ausência de identificação do ano de ingresso ou registros anteriores a 1947 ou 
posteriores a 1980 (o que foi considerado como erro de preenchimento do documento ou da 
digitação). A partir da seleção dos imigrantes que declararam nacionalidade italiana durante o 
período 1947 a 1980, foi criada uma planilha (excell) para a contabilização das ocorrências 
dos campos já mencionados.  

No caso dos italianos, objeto desse estudo, para o período, relacionam-se 43.502 ingressos, o 
que corresponde a 98,5% do número total.6

                                                
6 Foram consolidados apenas os dados que apresentam ano de ingresso, visto que há situações em que houve 
apenas o envio de documentos, sem que o imigrante tenha realmente emigrado. Também desprezaram-se 
aqueles cujo ano de ingresso é anterior a 1947 ou posterior a 1980.  

 As maiores entradas registraram-se nos anos 
1951 a 1960, com 39.889 italianos, o que corresponde a 90,3% do total, cujo auge ocorre no 
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ano de 1954, com 8.792 entradas. A redução dos ingressos se acentua na década de 1960: 813 
em 1962, 230 em 1963 e 36 em 1964, após esse período o ano de maior registro corre em 
1967, com 163 italianos. 

Verifica-se que se dirigiram ao Brasil predominantemente por transporte marítimo, 25.020 
homens e 18.392 mulheres, cujo ano de maior ingresso corresponde a 1954, totalizando 20% 
das entradas.7

Das 10.699 mulheres que acompanharam o viajante principal, 2.682 são esposas, 6.341 filhas, 
594 irmãs, 207 cunhadas, 181 mães, 138 noras, 116 sobrinhas, 95 netas, 45 primas, 22 sogras, 
17 agregadas, 9 enteadas, 8 tias, 3 madrastas, 1 filha adotiva, 1 avó, 1 afilhada e 238 que não 
identificaram o vínculo. Das 7.453 registradas como imigrante principal, 3.697 mulheres 
declararam-se chefe de família, 2 filhas, 1 esposa e as demais 3.753 nada identificaram.  

  

Destaque-se que muitas famílias se recompuseram posteriormente, segundo Trento (1989), 
em virtude da ausência de vagas nas embarcações para os acompanhantes. Mesmo mulheres e 
filhos viriam se reunir com o restante da família na medida em que conseguiam a autorização 
de suas solicitações junto ao CIME. Nesse sentido, identificaram-se 1.169 casos: 250 esposas 
chamadas por seus maridos, 8 maridos demandados pelas esposas, 81 pais chamados pelos 
filhos, 9 filhos requeridos pela mãe, 151 por seus cunhados, 20 por parte dos sogros, 8 por 
parte dos genros, 247 pelos irmãos, 154 por primos, 8 por sobrinhos, 145 pelos tios, 1 pelo 
avô, 6 por parentes e 81 filhos chamados pelos pais.  

Ressalta-se, no entanto, que nem todos os acompanhantes se dirigiram à Hospedaria, pois o 
familiar ou amigo que demandara aquele que vinha por ato de chamada, custeava a passagem 
e se encaminhava ao porto para buscá-lo. O ato de chamada era realizado por parente ou 
amigo que se responsabilizava pelo imigrante, e consistia da oferta de emprego e/ou de 
endereço de moradia. Quando vinham por conta do CIME “este se encarregava de arranjar-
lhe um emprego e os abrigava nas hospedarias de imigrantes (FACCHINETTI, 2004, p. 112). 

Trento (1989, p. 416) aponta o incentivo à emigração de homens desacompanhados, com 
idade variando entre 25 a 40 anos: 

Para evitar previsíveis decepções e conseqüentes problemas in loco, o CIME 
estabeleceu só admitir trabalhadores com uma qualificação para a qual era 
prevista, no Brasil, uma remuneração mensal de 2.500 cruzeiros, nos centros 
urbanos maiores, e de 2.300 nas cidades menores. Em todo caso, os que 
pertencessem a categorias profissionais cujo salário variava dos 2.300 aos 4.000 
cruzeiros só podiam partir se fossem solteiros; só os emigrantes  para os quais 
eram previstas remunerações superiores a 4.000 cruzeiros eram aceitos, se 
casados e com filhos.   

O gráfico de ingresso anual revela esse predomínio masculino (25.020 – 58%) e apenas em 
1956 o número de mulheres (1.582) é superior ao de homens (1.483). 

 

                                                
7 Como já destacado, a inexistência de informações dificultam a sistematização dos dados, nesse sentido, 
convém destacar que não é possível precisar o gênero de todos os imigrantes, em virtude da inexistência da 
informação. 
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Gráfico 2 – Ingresso anual no Brasil e composição dos imigrantes de nacionalidade 
italiana de acordo com o gênero 

 

 

Fonte: Banco de dados 
 
Destaque-se o equilíbrio no número de homens e mulheres, se considerados no conjunto, de 0 
a 14 anos e a partir dos 40 anos. A faixa etária 20 a 24 anos é a mais numerosa no gênero 
masculino (4.088), enquanto para as mulheres, corresponde dos 10 aos 14 anos (2.432).  Os 
dados relativos à faixa etária referem-se à idade declarada no documento. Salienta-se, no 
entanto, que contempla erros e omissões, pois foram transcritos e contabilizados tal como se 
apresentavam mas, segundo Facchinetti (2004, p. 115), “eram em sua maioria, jovens de 
ambos os sexos, solteiros visto que a grande demanda era pelo imigrante jovem, com 
habilidades técnicas” mas os dados revelam certo equilíbrio do estado conjugal. 

Apoiados pelo CIME ingressaram 43.212 italianos, durante o período 1952 a 1978, e com os 
recursos do IRO foram introduzidos 20 italianos durante os anos 1947 a 1949. Com recursos 
do HIAS quantificam-se 10, oriundos predominantemente do Egito (7).  

Ingressaram 5.103 mulheres e 6.752 homens casados, o que permite inferir que as mulheres 
ou estavam acompanhadas pelos maridos ou vinham encontrá-los, recompondo os laços 
familiares. Nota-se a preponderância de homens solteiros (39%) e, ao que se refere aos 
viúvos, o número de mulheres (472) supera o de homens (98). 

A maioria dos italianos (57%) embarcou acompanhada por uma (21%), duas (15%), três 
(9%), quatro (5%), cinco (3%) e seis (2%) pessoas, com incidência de 1% para aquelas 
compostas por sete e oito integrantes. A título de exemplificação, destaca-se a família do 
agricultor Giovanni Boaretto (60 anos), de Rovigo que veio acompanhado por sua esposa, 
Erminia Masiero (60 anos), os três filhos casados Giuseppe (32 anos), Pietro (29 anos), 
Umberto (26 anos) e respectivas esposas, Ginetta (28 anos), Gugliemina (24 anos) e Elsa (30 
anos), e nove netos, todos com idades inferiores a 9 anos, e duas filhas: Maria (22 anos) e 
Teresa (20 anos). Desembarcados em Santos, o destino dessa família foi a Fazenda Santo 
Antonio, de Custodio Caldeira, localizada em Pirajuí, no interior de São Paulo.  

A análise do campo posição na família do imigrante ficou comprometida em virtude da 
grande incidência de não identificados (41% dos italianos). Observam-se 30% registrados 
como filhos, 6% como esposas, 4% como irmãos e 17% como chefes de família. 
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Procedência  

 

Os campos província e região de origem foram contabilizados apenas com relação ao 
imigrante principal, sendo possível precisar a de 18.712 imigrantes, ou seja, 25% dos 
registros não dispunham dessa informação.  Uma vez sistematizadas revelaram a origem 
meridional da maioria desses imigrantes: Campania (4.480), Calabria (2.632), Sicilia (1.680), 
Lazio (1.451), Abruzzo (1.280), Puglia (1.150), Veneto (1.133), Molise (1.046), Basilicata 
(793), Lombardia (670), Toscana (648), Emilia-Romagna (532), Friuli-Venezia Giulia (247), 
Umbria (205), Marche (198), Piemonte (192), Liguria (165), Sardegna (132), Trentino Alto 
Adige (72) e Valle D'aosta (6).  

Por sua vez, a trajetória no Brasil foi revelada pela declaração da localização do destino de 
6.746 imigrantes (27%) por meio da localização da empresa contratante. Nesse sentido o 
Estado de São Paulo concentrou 6.618 ocorrências, o Rio Grande do Sul 61, Paraná 35, 
Minas Gerais 17, Goiás 11, Santa Catarina 2 e Bahia uma única referência.  

Dos 2.880 italianos que se declararam agricultores não foram identificados os destinos de 
1.476 pessoas, os demais dirigiram-se para 89 destinos, concentrando-se, sobretudo, na 
Região Sudeste  (São Paulo – 1.364 e  Minas Gerais – 12) embora encontrem-se ainda 
referências ao Sul (Paraná – 14 e Rio Grande do Sul – 10 ) e ao Centro Oeste (Goiás – 4) do 
país. Dos 1.364 imigrantes reunidos no Estado de São Paulo, constam-se os destinos de 1.338 
pessoas, concentradas, sobretudo na Região Metropolitana de São Paulo (772). 

A distribuição dos destinos dos imigrantes no Estado de São Paulo revela que a Região 
Metropolitana de São Paulo concentra as empresas contratadoras paulistas, com 5.688 
repetições, dada a concentração industrial que ali se verificava, além de áreas produção 
agrícola. No interior ocorreu a contratação de 294 imigrantes na Região Administrativa de 
Marília, 198 na Região Administrativa de Campinas, 119 na  Região Administrativa de 
Bauru, 116 na Região Administrativa de Sorocaba, 44 na Região Administrativa de São José 
do Rio Preto, 37 na Região Administrativa de São José dos Campos e 28 na Região 
Administrativa Central.8

Os dados revelam a diversificação do parque industrial brasileiro, com 929 indústrias 
declaradas, e indicam a contratação tanto de trabalhadores com curso superior quanto para a 
linha de produção. Há que se destacar também a área de construção civil (191 diferentes 
contratadores), que empregou grande número de trabalhadores para o setor. Ressalte-se que 
as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A contrataram 1.017 italianos, constituindo a 
maior contratadora desse contexto, além de empresas de origem italianas aqui instaladas, tal 
como Pirelli S.A, responsável pela vinda de 37 italianos. 

   

 

                                                
8 Destacam-se ainda registros nas regiões  Administrativa de Registro (6), Metropolitana da Baixada Santista 
(5), Administrativa de Araçatuba (3), Administrativa de Franca (2) e Administrativa de Presidente Prudente (2). 
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O perfil profissional 

 

Para a elaboração do perfil profissional foram sistematizados os dados contemplados na 
profissão declarada para ingresso no Brasil. Seguiu-se a conversão das profissões de acordo 
com a Classificação Brasileiras de Ocupações vigente. A tabela 1 reúne as totalizações, o que 
permite evidenciar predomínio de Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais 
(60%), seguido dos Trabalhadores Agropecuários, Florestais e da Pesca (18%), dos 
Trabalhadores de Reparação e Manutenção (9%) e dos Profissionais das Ciências e das Artes 
(6%). Observa-se que nessa primeira analise não houve sistematização por gênero ou data de 
ingresso, o que se revela uma potencialidade para futuras análises da documentação. 

 

Tabela 1 – Classificação das profissões de acordo com a Classificação Brasileira de 
Ocupações 

Classificação Brasileira de Ocupações Total  

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares  3 

Dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes 7 

Profissionais das ciências e das artes 949 

Técnicos de nível médio 546 

Trabalhadores de serviços administrativos 83 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 623 

Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca 3.022 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 10226 

Trabalhadores de manutenção e reparação 1.448 

Sem informação específica 119 

Total 17.026 

Fonte: Banco de dados 

 

Do universo de ocupações declaradas, acrescentam-se estudantes (375), aposentados (117), 
prendas domésticas (6.448) e 909 pessoas que não identificaram a modalidade de sua 
ocupação. Aponta-se as dificuldades de classificação das profissões em virtude da falta de 
precisão dos registros, como por exemplo, encarregado e empregado, bem como a 
diversidade de especializações, visto que existem diversas especialidades para uma mesma 
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ocupação, como por exemplo: operário – 32 especialidades,  mecânico – 50, ajustador – 20,  
torneiro – 7, carpinteiro – 10, eletricista – 14,  soldador – 4, desenhista – 24 e técnico – 77. 

 

Tabela 2 - Classificação dos Profissionais das Ciências e das Artes de acordo com a 
Classificação Brasileira de Ocupações 

Profissionais das Ciências e das Artes Total 

Pesquisadores e profissionais policientíficos 12 

Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia 692 

Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins 30 

Profissionais do ensino 39 

Profissionais das ciências jurídicas 2 

Profissionais das ciências sociais e humanas 45 

Comunicadores, artistas e religiosos 129 

Total 949 

Fonte: Banco de dados 

 

Dos dados reunidos na tabela 2,  16 profissões exigiram a realização de curso superior, ao que 
se sobressai o número de engenheiros (612) e químicos (24); em menor número, físicos (8), 
agrônomos (5), geólogos (3) e médicos (2) e com apenas um registro, biólogo, ciências 
agrárias, ciências biológicas, hidrólogo-geólogo, jornalista, letras, ortopedista, repórter e 
veterinário. Acrescentam-se 10 italianos que apresentaram titulação como doutor em Química 
(5), Física (2), Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Letras Clássicas.  

A atuação dos engenheiros revela 40 diferentes especialidades: agrônomo (2), civil (4), 
fabricação (1), de minas e metalurgia (1), eletricista (12), eletromecânico (1), eletrônico (12), 
eletrônico nuclear (1), eletrotécnico (16), especialista em cálculos de grandes estruturas (1),  
hidráulico (6), industrial (1), industrial mecânico (2), mecânico (48), mecânico hidráulico (1), 
nuclear (1), químico (10), têxtil (1) e técnicos (479). 

O ingresso de engenheiros se intensifica no período 1966 a 1970, com 364 ocorrências, e nos 
anos 1973 a 1977 verificam-se 101 entradas, de acordo com o banco de dados. Do conjunto  
apenas dois encontravam-se no exterior: um na Alemanha e outro na França. A titulação foi 
obtida majoritariamente na própria Itália, nas Universidades de Milão (24), Nápoles (17), 
Roma (13), Turim (9), Gênova (7), Bolonha (7), Pádua (6), Pisa (5), Bari (3), Palermo (2), 
Florença (2) e Trieste (2) bem como uma única ocorrência no exterior, na Universidade  
Nacional de Buenos Aires, na Argentina. Destaque-se que predominam cursos realizados nos 
institutos (351) ou escolas (34) técnicas industriais dos estados.  
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Tabela 3 - Classificação dos técnicos de nível médio de acordo com a Classificação 
Brasileira de Ocupações 

Técnicos de Nível Médio Total 

Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharias e afins  453 

Técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins 29 

Professores leigos e de nível médio 3 

Técnicos de nível médio em serviços de transportes 1 

Técnicos de nível médio nas ciências administrativas 15 

Técnicos em nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos 16 

Outros técnicos de nível médio  27 

Total 544 

Fonte: Banco de dados 

  

Observa-se na Tabela 2 a grande concentração nas ocupações da Física e Engenharia, o que, 
se somado ao número de técnicos de nível médio dessas áreas, que encontram-se na tabela 3, 
totalizam 1.145 profissionais. Acrescendo-se os 30 profissionais de nível superior das 
ciências biológicas e afins e os 29 de nível médio, o número aumenta para 1.204 profissionais 
de nível médio e superior dedicados às áreas mais diretamente ligadas à indústria de 
transformação. 

Apontam-se, todavia, as dificuldades de atuação profissional decorrente da necessidade de 
legitimação da qualificação profissional e/ou validação do diploma de nível superior, em 
virtude do controle que o Estado e as instituições profissionais já detinham sobre 
determinados campos, como por exemplo, na arquitetura. Para o imigrante significava 
ingressar em uma especificação técnica para, num segundo momento, requerer a equiparação, 
de acordo com a legislação vigente no Brasil. 

Tais evidências promovem questionamentos acerca dos títulos reconhecidos pelo Estado, ou 
seja, qual profissional ingressou com seu respectivo status acadêmico? Imigrantes com 
qualificações semelhantes atuaram em segmentos equivalentes? As remunerações ofertadas 
pelos contratadores eram correlatas para a mesma qualificação exigida? Qual a natureza da 
empresa demandante de sua contratação? Trata-se de uma migração permanente ou 
temporária? Atuaram em profissões correspondentes ao seu nível de formação ou 
vivenciaram situações de subaproveitamento de suas qualificações acadêmicas e 
profissionais? É possível estabelecer fases da imigração qualificada em São Paulo?  
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Tabela 4 - Classificação dos trabalhadores da produção de bens e serviços industriais de 
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais Total 

Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil 1.964 

Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos 2.158 

Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica 85 

Montadores de aparelhos e instrumentos de precisão e  musical 22 

Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins 48 

Trabalhadores nas indústrias têxtil, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas 1.179 

Trabalhadores das indústrias de madeira e do mobiliário 688 

Trabalhadores de funções transversais 193 

Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras 14 

Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção 43 

Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e papel 6 

Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 153 

Operadores de produção, captação, tratamento e distribuição (energia, água e utilidades) 14 

Outros 3.659 

Total 10.226 

Fonte: Banco de dados 

 

A tabela 4 incorpora os trabalhadores diretamente vinculados à produção de bens e serviços 
industriais, provavelmente operários da indústria extrativa, metais e eletroeletrônica, indústria 
têxtil, gráfica, vestuário e curtumes, além da indústria de madeira, mobiliário, celulose, 
alimentos e produção e tratamento de água e energia. Reúne carpinteiros, eletricistas, 
frezadores, torneiros, maquinistas, ferreiros, soldadores, caldeireiros,  ajustadores, peritos, 
montadores, costureiros, modistas, gráficos, forneiros etc.  Diferentes especialidades de 
mecânicos e de técnicos foram sistematizadas na tabela 5, que se refere aos  trabalhadores em 
serviços de reparação e manutenção 

 

Tabela 5 - Classificação dos trabalhadores em serviços de reparação e manutenção de 
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 
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Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção Total 

Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção mecânica 1.320 

Polimantenedores 115 

Outros trabalhadores da conservação, manutenção e reparação 13 

Total 1.448 

Fonte: Banco de dados 

 

A tabela 6 evidencia um número significativo de atividades agropecuárias desempenhadas 
pelos imigrantes italianos que, confrontadas com as regiões de maior concentração no estado, 
podem indicar a maior concentração em atividades industriais na Região Metropolitana, além 
das regiões administrativas de Marília, Campinas, Bauru e Sorocaba. Podemos inferir que a 
explicação encontra-se, de um lado na concentração anterior de imigrantes italianos nessas 
regiões, mas também pela expansão da economia cafeeira para Oeste do estado, ressalta-se a 
Região Administrativa de Marília, onde se localiza o empreendimento da Companhia 
Brasileira de Colonização e Imigração Italiana, em Pedrinhas, com 111 imigrantes que para lá 
se dirigiram (essa quantificação exclui os acompanhantes). Pereira (2002) aponta que esse 
núcleo colonial, formado por imigrantes italianos do Pós-Segunda Guerra, teve, no seu 
primeiro ano de funcionamento, a instalação de 41 famílias em uma área de 3.565ha. 
Planejado por especialistas em colonização agrícola, sua implantação foi precedida por 
análises do clima, das condições econômicas e agrárias, civis e sociais. Durante o período 
1963 a 1977, Pedrinhas recebeu 236 grupos familiares, desses, 129 ali permaneceram e 109 
deixaram a colônia.  

Tabela 6 - Classificação dos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca o de 
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações 

Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca Total 

Produtores na exploração agropecuária 2.884 

Trabalhadores na exploração agropecuária 47 

Trabalhadores na pecuária 38 

Trabalhadores da mecanização  agropecuária e florestal 49 

Total 3.018 

Fonte: Banco de dados 

4 A cidade de São Paulo e a localização inicial dos imigrantes italianos 
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A cidade que os imigrantes encontrariam no final da década de 1940 é bastante diferente da 
metrópole de hoje. Como se sabe, São Paulo se desenvolveu muito rapidamente a partir do 
seu núcleo inicial, desde finais do século XIX. Embora em 1890, já apareçam arruados os 
Bairros da Bela Vista, Vila Buarque e Santa Cecília, a área entre a Luz e o Brás e parte do 
Bom Retiro, e já existisse um “surto industrial” significativo, a característica da evolução 
urbana da cidade até 1900 se dá de maneira pouco compacta. A cidade que em 1890 conta 
com 64.939 habitantes, passa para 239.820 em 1900, quase quadruplicando. Esse período se 
caracteriza por arruamentos isolados, completamente separados da cidade propriamente dita. 
Caracteriza-se também pela absorção quase total do cinturão das chácaras. A parte arruada 
vai da Várzea do Tietê, Barra Funda Belenzinho, até a Quarta Parada, Mooca, Vila Deodoro, 
Aclimação, Paraíso, Santa Cecília, Vila América e Higienópolis. Vila Mariana, Clementino, 
Perdizes são então, apêndices desse bloco mais compacto. Pinheiros, antigo aldeamento 
indígena e a antiga Freguesia do Ó, aparecem como loteamentos com arruamentos bastante 
amplos, o que denota a expansão da cidade e a tendência do desdobramento do espaço 
urbano. O transporte urbano já relativamente desenvolvido desde finais do século, primeiro 
com os bondes “à tração animal” (cuja primeira linha inaugura-se em 1872 ligando o Centro 
à Estação da Luz), depois com o bonde elétrico (depois de 1900), interligava o espaço urbano 
com o auxilio da malha ferroviária do estado que em parte penetrava na cidade interligando a 
atividade cafeeira e o desenvolvimento urbano da cidade.  

O bonde elétrico facilita a expansão difusa do espaço urbano, estendendo suas linhas aos 
bairros mais afastados e a regiões ainda não urbanizadas. Os bairros são relativamente 
isolados mesmo no período posterior a 1900, o que se acentua com a implantação dos núcleos 
coloniais nos arredores da cidade. As ferrovias continuam a desempenhar importante papel 
como polarizadoras da industrialização e de formação de bairros e conferem às faixas 
servidas por elas, uma “vocação suburbana” que se manteria posteriormente. A título de 
exemplo, evidencia-se a Ferrovia Santos - Jundiaí, notadamente o trecho da Mooca - Barra 
Funda e a Sorocabana entre a Estação Central e a Barra Funda onde as indústrias se adensam. 
Os núcleos coloniais auxiliam na reorganização espacial que se traduzia numa maior 
valorização do cinturão caipira. Depois de 1900 dá-se o crescimento das áreas afastadas das 
ferrovias, como é o caso de Itapecerica e Embu.9

De 1915 a 1940 se verifica a expansão propriamente urbana de São Paulo, o início da 
metropolização. Se no período de 1900 a 1920 houve um crescimento de 141% na população, 
entre 1920 e 1940, há um crescimento de 124% que, embora relativamente menor, é maior 
em termos absolutos. Em 1920 a cidade contava com 579.033 habitantes e em 1940, com 
1.294.223. Embora continue a tendência anterior de um certo isolamento dos bairros, já há 
um esboço de arruamento entre vários deles: Pinheiros e Consolação, entre Perdizes e Lapa, 
nasce a Vila Pompéia e a Vila Romana; o espaço entre a Lapa e a Vila Leopoldina é ocupado 
por novos loteamentos, algumas áreas vizinhas ao bloco central são também arruadas: 
Pacaembu, Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulista, Alto da Mooca. Todos são mais 
ou menos desprovidos de edificações, permanecendo uma tendência do período anterior que é 
a especulação imobiliária.  

  

Entretanto esboçam-se novas tendências, entre as quais, a ocupação de trechos de várzea com 
loteamentos residenciais. A isto se chama “surgimento do cinturão de loteamentos 
                                                
9 Este retrospecto se baseia em Langenbuch (1976). 
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residenciais suburbanos”. Despontam os “Bairros Jardins”, destinados às classes abastadas, 
há uma valorização do Setor Oeste da cidade, o ônibus surge como novo veículo de 
transporte coletivo, com 35 linhas municipais em 1935; persiste, em 1940, a pequena 
densidade de ocupação urbana da porção mais externa da cidade, o que denota a especulação 
imobiliária desenfreada em que os terrenos se vêem artificialmente valorizados. Há um 
grande impulso gerador de subúrbios residenciais que se originou da ampliação do parque 
industrial na faixa de várzeas e terrenos fluviais (LANGENBUCH, 1976). 

Essa implantação, segundo Langenbuch (1976), convidava os operários a se estabelecerem 
em torno das estações ferroviárias fora da cidade, onde os terrenos e os aluguéis eram mais 
baixos. Essa função residencial dos subúrbios também se caracterizou pela implantação de 
populações estrangeiras em terrenos campestres da zona suburbana, como é o caso dos 
anglosaxônicos e alemães que se instalaram no Brooklyn e no Tremembé, atraindo 
posteriormente outros imigrantes nórdicos. 

No conjunto, a dinâmica da maioria dos bairros foi comandada pela ferrovia e pela 
implantação industrial e operária, que determinou a expansão suburbana. Neste processo 
aparecem: São Bernardo, Santo André, São Caetano, como “zona industrial paulistana”.                           

Há uma outra tendência do período que é o desenvolvimento do meio rural circundante, e que 
de certa forma também tem a ver com os imigrantes, qualifica-se ainda como equipamento 
hidráulico e hidroelétrico da cidade e possibilita a recreação campestre e a agricultura 
comercial visando a cidade, com a produção de frutas e hortaliças num cinturão verde 
realizado inicialmente pelos portugueses e, posteriormente, pelos japoneses. Os japoneses 
formam o terceiro grupo estrangeiro a se fixar em São Paulo visando o meio rural, como 
haviam feito os italianos e os alemães. Com a implantação de Cotia em 1913, eles 
desenvolveram a agricultura de tipo suburbano que abastecia a cidade, fenômeno que 
acompanhou a crescente industrialização e urbanização da metrópole paulista e o 
desenvolvimento de suas cidades satélites e o conseqüente aumento da demanda de 
abastecimento que a expansão exigia. 

A década de 1940, desta maneira, é um marco no processo da grande metropolização que se 
desenvolveria a partir daí. A cidade de São Paulo que os imigrantes desembarcados na 
Hospedaria encontraram era ao mesmo tempo, bastante complexa, mas também cheia de 
oportunidades. Ela já era uma cidade tradicionalmente receptora de imigrantes e esses, de 
maneiras diferentes, encontravam identidades e se mesclavam à vida da cidade na sua 
tendência há muito esboçada à industrialização. Participavam da formação dos bairros, não 
no sentido da formação de quistos, mas se aglutinavam, de certa forma.      

O gráfico 3 reúne o endereço inicial de 9.129 imigrantes que ingressaram na qualidade de 
principal, estabelecendo-se na cidade de São Paulo. Nota-se a tendência de ocupação da 
região Leste (30%), seguida da região central (23%), Sul (21%), Oeste (14%) e Norte (11%).  

 
 

Gráfico  3 – Destino do imigrante italiano ingressante no período 1947 a 1980 
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Fonte: Banco de dados  
 

Na Região Metropolitana de São Paulo os municípios de São Caetano do Sul (478), Santo 
André (746) e São Bernardo do Campo (170), próximos à Capital paulista, também 
receberam expressivos contingentes em razão da intensificação do parque industrial ali 
existente. Na direção Oeste, o município de Osasco (173) também se revela importante 
destino, em virtude de sua aproximação a uma nova região industrial, o Centro Industrial do 
Jaguaré (PISANI, 2011).  

 

Considerações Finais 

 

Embora seja um fato mais ou menos aceite, que não há formação de quistos ou bairros 
étnicos em São Paulo como é o caso de Nova York por exemplo, podemos dizer que há 
concentrações mais ou menos nítidas.             

A concentração/dispersão dos imigrantes pelos bairros na cidade de São Paulo apontam 
caminhos percorridos nas primeiras fases, em que a busca de empregos era determinante. Há 
diferenças entre a concentração das empresas e das residências, que talvez se devam ao 
processo descrito anteriormente em que à tendência de concentração industrial se soma a 
busca dos locais em que os aluguéis ou os terrenos eram mais baratos.     

De uma maneira geral, as profissões declaradas no momento da chegada a São Paulo, se 
determinaram as oportunidades de trabalho ao chegar, indicam, num confronto com os 
primeiros empregos, uma discrepância significativa. É um dos aspectos importantes a ser 
trabalhado, como o confronto entre os operários qualificados, técnicos e profissionais de nível 
médio e superior, as ocupações definidas como serviços e ocupações não qualificadas, os 
empregos efetivamente conseguidos nos primeiros contratos em São Paulo etc. Esse dado é 
significativo, na medida em que indica um primeiro ajuste das qualificações ao mercado de 
trabalho e salários ao chegar, de acordo com as condições paulistas. 
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Uma análise das ocupações que compõem cada uma dessas categorias profissionais, ajuda 
também a compreender o leque de opções que eram oferecidas aos imigrantes. Os operários 
qualificados referem-se a ocupações especializadas na indústria metal-mecânica como auto-
mecânicos, eletricistas, ferramenteiros, ajustadores, montadores, serralheiros, torneiros 
mecânicos etc., assim como soldadores, vidreiros, ferreiros, encanadores, carpinteiros, 
marceneiros etc., que refletiam o estágio de desenvolvimento da indústria paulista na época, 
ou seja, uma indústria a caminho da industrialização pesada que caracterizaria o 
desenvolvimentismo da época JK com a implantação da indústria automobilística na década 
seguinte.  

A análise dos dados que compõem o banco organizado por Salles, Sakurai e Paiva (2008), 
focalizando as entradas de imigrantes italianos no pós Segunda Guerra Mundial (1947 a 
1980), a partir dos Acordos Brasil-Itália, de 1950 e 1960, permitiu a visualização de um perfil 
do grupo, além de evidenciar algumas características próprias à imigração do período, que 
recebeu uma mão de obra mais qualificada, em resposta às demandas do mercado de trabalho 
paulista (capital e interior).  

No caso dos italianos, os dados apontaram numa clara direção à cidade de São Paulo, e uma 
tendência de concentração nas regiões que já reuniam italianos imigrados anteriormente.  

O estudo do ingresso de mão de obra qualificada no pós Segunda Guerra Mundial revela 
importantes aspectos acerca do processo de industrialização em curso no Brasil. As fontes 
revelam potencialidades ainda não exploradas acerca da qualificação dos imigrantes, 
sobretudo os italianos, tendo em vista o caráter dirigido dessa imigração, o que legou 
importantes documentos custodiados pelo Memorial do Imigrante de São Paulo. Manipulados 
com precisão por meio do banco de dados, as informações podem ser sistematizadas de forma 
a estabelecer análises comparativas das nacionalidades que ingressaram no país nesse 
contexto. 
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