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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender como se deu a integração social e 

econômica de duas famílias de descendentes de imigrantes italianos sob dois 

modelos imigratórios distintos praticados no Brasil, o modelo que visa suprir a 

grande fazenda cafeeira de São Paulo e o modelo que visa preencher vazios e 

valorizar terras do Sul do País. Estas imigrações se situam num período de 

cerca de 100 anos, entre a metade do século XIX à metade do século XX. 

Busca-se compreender esta integração pelo estudo de duas variáveis, escolha 

do cônjuge e escolha da profissão.  
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INTRODUÇÃO 

 

A decisão de emigrar é uma das escolhas fundamentais da vida que 

uma pessoa, uma família ou uma comunidade pode fazer. Seus resultados 

serão sentidos desde a tomada de decisão até seus últimos dias de vida. Se 

mesmo hoje em dia, com tanta facilidade de locomoção e conhecimento do 

local para onde se deseja chegar, esta decisão marca a vida de uma pessoa 

decididamente, o que pensar de uma época em que pouco se sabia sobre o 

local escolhido, muitos riscos se corria na travessia do atlântico e muitas 

incertezas e desilusões recebiam o imigrante no local de chegada? E mesmo 

que após alguns anos no local de chegada se tenha conseguido algum 

sucesso, e a saudade da pátria e o compromisso assumido quando da saída 

de que voltaria? Passa-se pela dúvida de voltar e todas as dificuldades já 

encontradas novamente. 

Certamente foram estas escolhas decisivas na vida da pessoa, e mesmo 

que após um bom tempo no local de chegada se tenha decidido retornar, esta 

experiência da imigração terá modificado seu modo de ver, pensar e agir sobre 

o mundo decididamente. 

Pois bem, onde começa toda esta aventura da imigração?  É de certa 

forma consenso entre os estudiosos, que fora um pequeno número de 

aventureiros, a maioria dos imigrantes não se decidiriam por emigrar a não ser 

que algo lhes impulsionasse neste sentido. Trocar o certo pelo incerto não faz 

parte da ação da maioria das pessoas, pois sempre estamos tentando dar 

sentido ao mundo nomeando coisas e fatos para assim termos a impressão de 

controle sobre as circunstâncias, e quanto mais conhecemos algo mais 

podemos expressar nossa opinião e traçar estratégias sobre isto, indiferente se 

isto seja a realidade mesma ou apenas uma construção nossa. Pois bem, creio 

eu que é este conforto assentado em nossas certezas que almejamos. 

Apenas algo forte demais, agindo externamente a nós poderia estimular 

revisões destas certezas, e no caso da Itália da segunda metade do século XIX 

isto pode ser identificado como privação do acesso a terra, incapacidade de 

reprodução das condições mínimas de vida e fome.  

Mas a possibilidade de migrar quando as condições de vida mudam nem 

sempre existiu ou foi realmente uma possibilidade. Não nos interessa aqui falar 
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dos primórdios da civilização, onde comunidades sedentárias existiam ao lado 

de povos nômades que porventura poderiam saquear estas para preencherem 

suas necessidades materiais. Interessa-nos aqui o mundo moderno, iniciado a 

partir das grandes navegações ibéricas do século XIV e XV, mas 

principalmente o mundo pós Revolução Francesa. 

Oportuno abrir um espaço para brevemente citar o papel das revoluções 

burguesas na lenta transformação do servo em cidadão livre. A passagem do 

mundo feudal com o mapa europeu dividido em feudos para o mundo moderno 

constituído por estados nacionais e com reis que centralizavam cada vez mais 

seu poder frente aos nobres não significou de imediato a mudança do 

regimento quanto aos servos, que eram presos à terra. Mas com essa 

centralização dos estados há um favorecimento do comércio nos núcleos 

urbanos, tanto pela estabilidade política quanto pelo uso de uma moeda única, 

liberdade de transportar produtos entre regiões e segurança destas rotas. Isto 

propicia o surgimento de pessoas especializadas no comércio que viriam a ser 

chamados de burgueses, habitantes dos burgos (centros urbanos) que 

comercializavam seus produtos e que paulatinamente favoreceram a produção 

de manufaturas. Porém muitas leis e impostos feudais atravancavam as 

atividades burguesas, como o pagamento de corvéia, talha, obrigação de 

abrigar o nobre em sua casa, etc. Estes impostos eram contraditórios ao 

comércio e opunha burgueses com crescente poder econômico mas sem poder 

político a nobres decadentes economicamente. Irrompem então revoluções em 

períodos de maior arrocho por parte da nobreza.  

A primeira grande revolução burguesa foi a Revolução Gloriosa liderado 

por Oliver Cromwell na Inglaterra. Cromwell era um pequeno proprietário de 

terras que foi eleito parlamentar. Junto a outros parlamentares editou e 

conseguiu a aprovação da carta de direito, que a contragosto do rei Carlos I 

previa que não fossem mais feitas prisões arbitrárias, que o parlamento deveria 

aprovar qualquer novo imposto criado pelo rei e que aos cidadãos não havia a 

obrigatoriedade de acomodar militares em suas casas. O rei porém baixou um 

novo imposto, o Ship Money que não foi aprovado pelo parlamento, e diante do 

não pagamento do imposto por John Eliot, um dos inspiradores da carta de 

direitos, o rei mandou prendê-lo. Com este ato inicia-se uma guerra civil, no 

qual o resultado foi uma ditadura militar de Oliver Cromwell em favor de 
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interesses burgueses. Após sua morte volta o filho do rei ao poder, mas agora 

praticamente sem poderes políticos, que passou para o parlamento.   

Mas as amarras do mundo feudal ainda existiam em grande parte da 

Europa no final do século XVIII, onde à terra correspondiam servos presos à 

esta. A partir do advento dos ideais iluministas se começa a colocar o homem 

no centro das questões fundamentais e a Revolução Francesa irrompe 

tentando por em prática estes ideais de liberdade. Liberdade de ir e vir 

conforme necessário e desejado. Claro que antes desta revolução já existiam 

migrantes, como os luteranos em direção aos Estados Unidos, mas isto ainda 

não consistia regra e sim exceção, ainda mais se tratando de um país que já 

tinha passado por algumas reformas sociais garantidoras de direitos e de 

restrição dos poderes dos nobres, caso da Inglaterra.  

A mudança então do status de servos para cidadãos livres é paulatina e 

inicia-se no norte da Europa, junto a questões macro-econômicas (estão 

intrinsecamente relacionadas) que inspira movimentos imigratórios. Este 

período até 1880 é chamado pela literatura de Velha Imigração (KLEIN, 1999, 

p.21-23), onde as expulsões se davam em sua maioria no meio rural dos 

países norte-europeus, justificados pelo advento de novas tecnologias 

agrícolas e crescimento da densidade demográfica com a direção da imigração 

preferencialmente voltado à América do Norte Anglo-Saxônica. Este período no 

Brasil foi representado por poucos italianos do norte e alemães, que chegavam 

principalmente ao Sul do país. O acesso a terras a eles se dava tanto por meio 

de agências privadas de colonização quanto por agências públicas (municipais, 

estaduais ou federais) que visavam ocupar o território e ainda havia alguns que 

defendiam que a pequena propriedade pudesse possibilitar o surgimento de 

uma classe média que viria a se opor aos latifundiários, idéia esta defendida 

por André Rebouças e Alfredo Taunay, sucessores de dois alemães que 

criaram a Sociedade Central de Imigração em 1876. (HALL, 1976). Este 

modelo de colonização manteve-se também depois de 1880, porém com outro 

contingente populacional chegando, embora neste período já houvesse a 

concorrência do Estado de São Paulo para atrair estes imigrantes. 

A partir da década de 1880 o mundo passa por algumas mudanças 

significativas no campo social e tecnológico, repercutindo na imigração, que 

permite aos sociólogos e historiadores distinguirem uma imigração anterior a 
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uma posterior a este período (Nova Imigração). Inovações tecnológicas como o 

cabo submarino de comunicações, que permitiam notícias de familiares em 

semanas, e a barco a vapor que reduziu bastante o tempo para cruzar o 

Atlântico tornou a emigração uma possibilidade mais constante e segura. 

 Quanto à origem destes imigrantes, novas regiões da Europa começam 

a expulsar pessoas. Espanha, Portugal, Sul da Itália e leste europeu sofrem os 

efeitos da modernização do campo já sofridos pela Europa Setentrional. Neste 

período também que chega o maior contingente de imigrantes que o Brasil já 

teve notícia, principalmente entre 1890 e 1902, passando de aproximadamente 

2,45% da população total brasileira à 7,38% em 1900, maior percentual 

ocorrido, pois volta a cair em 1920. Neste período São Paulo passa a ser o 

estado com maior número absoluto de imigrantes. 

Para Herbert Klein, fora um número menor de casos, como perseguição 

quanto a credo religioso ou nacionalidade, a grande maioria das expulsões se 

dá por motivos econômicos. O autor explica que motivos econômicos, no caso, 

é quando as pessoas se dão conta de que não terão o que comer, e isto se dá 

a partir de três fatores dominantes: O primeiro é a privação do acesso à terra, o 

segundo é a variação da produção da mesma e o terceiro é o aumento do 

número de membros na família. Questões relacionadas à reorganização no 

meio rural no final do século XIX (nos países do Sul e Leste da Europa) foram 

preponderantes para explicar os fatores de expulsão da mão de obra, pois os 

migrantes provenientes de áreas urbanas também se explicam a partir da 

maior concorrência e da falta de trabalho na cidade que este desarranjo 

produziu. (KLEIN, 1999) 

Estas dificuldades são chamadas pelo autor de fatores de expulsão, que 

força a pessoa ou seu grupo social a tomar a decisão de deixar o local, pois 

não encontra mais perspectivas ali. No caso em questão, geralmente se optava 

por localidades próximas ou centros urbanos da mesma nação ou da nação 

vizinha. Marselha (sul da França) por exemplo chegou a ter um terço de sua 

população composta por estrangeiros, maioria italianos,  no final do século 

XIX.(NOIRIEL, 2008) 

Fatores de atração constituem-se nas possibilidades e nas vantagens 

oferecidas pelo local de destino ao imigrante. O principal são as condições de 

trabalho e salário oferecidas, num segundo lugar as crenças religiosas e a 
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proximidade cultural daquela sociedade com a de origem, como também pela 

existência de laços de parentesco ou amizade entre imigrantes. Dentre os 

motivos econômicos, algo que vai ser tratado neste trabalho é a vantagem que 

o Estado de São Paulo oferecia aos italianos e às outras etnias em 

comparação com o Sul do País. 

Portanto este trabalho pretende abordar os dois modelos de imigração 

praticados no Brasil no século XIX e início do XX, o modelo de São Paulo, que 

se estendia a partes de Minas Gerais e que é o modelo da fazenda de café e 

das passagens subsidiadas e o modelo praticado no Sul do País que é o 

modelo das agências de colonização com vistas a ocupar o território e propiciar 

o abastecimento das maiores cidades. 

Para isto será feito a análise de dois casos empíricos. Duas famílias 

italianas provenientes do Vêneto que chegaram ao país em datas muito 

próximas (pouco antes da Proclamação da República). Uma escolheu a região 

da grande fazenda de café, no caso o município de Jundiaí e outra escolheu os 

arredores da capital da Província do Paraná, a colônia de Santa Felicidade. 

Ambas são conhecidas atualmente em suas regiões como bons produtores de 

vinho, possuindo adega e restaurante. A família Brunholi é a localizada na 

região de Jundiaí e família Durigan localizada em Santa Felicidade. Será 

estudada a família a partir da data do estabelecimento do empreendimento, a 

adega com restaurante no caso da família Brunholi e a adega no caso da 

família Durigan. 

A hipótese deste trabalho é a de que a família assentada na região da 

grande fazenda do café integrou-se mais rapidamente social e 

economicamente à cidade pois encontrou uma área com boas estradas e de 

mais antiga ocupação, pois foi precedida pela fazenda.  

A hipótese da explicação da integração social se dá pelo fato de italianos 

em Jundiaí encontrarem brasileiros em maior grau do que nas colônias do Sul, 

contato este que favoreceria as relações sociais e diminuiria o estranhamento 

pela diferença cultural. Nas colônias do Sul era mais comum encontrar apenas 

uma etnia em cada colônia. 

 

Assim, esta monografia foi dividida em cinco partes, a saber:  

Capítulo Um: Apresento uma breve revisão bibliográfica sobre os termos 
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e explico a escolha do termo integração. 

Capítulo Dois: Apresento uma revisão bibliográfica sobre a imigração no 

Estado de São Paulo, dirigida pelos interesses cafeeiros apresentando o 

Núcleo Colonial Barão de Jundiaí e a imigração nos Estados do Sul, em 

especial no Paraná, onde interesses de ocupar o território eram principais, 

apresentando o Núcleo Colonial de Santa Felicidade. 

Capítulo Três: Apresento as variáveis casamento e profissão como 

forma de analisar a integração social e econômica das famílias à cidade.  

Capítulo Quatro: Faço um breve relato da importância da vitivinicultura 

aos italianos e exponho os dados coletados no trabalho de campo, analiso e 

comparo ao processo de integração das famílias à cidade. 

Conclusão: Retomo as hipóteses iniciais mostrando se procedem ou não 

e analiso o porquê de tal desfecho. 
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1. A ESCOLHA PELO CONCEITO 

 

A tentativa de se compreender o processo pelo qual imigrantes se 

integram na sociedade receptora a partir de um viés sociológico ganha impulso 

no final do século XIX em cidades americanas que crescem enormemente na 

virada do século, impulsionadas pelo contingente imigratório constante. 

Chicago é talvez a cidade que mais impressiona pelo enorme crescimento, 

passando de cerca de 30 mil habitantes em 1850 para mais de 2 milhões em 

1910. Todo esse crescimento, tanto em termos numéricos quanto em 

diversidade étnica preocupa as autoridades e os intelectuais no sentido de 

conseguir compreender a população e seus movimentos e assim melhor 

estruturar as políticas públicas. (EUFRÁSIO, 1999) 

O surgimento da Universidade de Chicago em 1890, financiada pelo 

magnata do petróleo John Rockefeller e dentro de um novo pensamento 

acadêmico norte americano mais secularizado e científico propiciou novas 

abordagens referentes às novas questões surgidas da imigração. Uma obra 

principal deste período foi The polish peasant onde Thomas e Znaniecki 

escrevem a respeito da condição de vida dos camponeses, principalmente 

imigrantes. Thomas foi um dos primeiros sociólogos a unir a teoria à pesquisa 

de campo. 

Em relação à cidade de Chicago, as autoridades olhavam com reservas 

a esta variedade étnica e esperavam que a assimilação desse conta de 

resolver estas distâncias culturais. O modelo que refletia este pensamento é o 

da Anglo-conformidade. O sociólogo William Newman propôs em 1973 uma 

síntese destes modelos e expressou-os através de fórmulas matemáticas. Vale 

mostrar aqui estes modelos para pensar em nosso caso mais à frente.  

O Modelo de assimilação ou anglo-conformidade expressa os anseios 

da sociedade receptora frente aos contingentes imigratórios. É expressa por 

A+B+C=A onde A seria a cultura da sociedade receptora ou no caso americano 

a sociedade formada por anglos saxões, B uma cultura recentemente chegada 

e C mais uma cultura recentemente chegada. Após um período não 

determinado, as culturas recentemente chegadas iriam se anglo-conformar, ou 

serem assimiladas pela cultura dominante.  

Já amalgamação ou melting pot seria o processo pelo qual as etnias se 
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misturariam e formariam algo diferente de tudo que já houve. É o modelo do 

crisol de raças e é expresso pela fórmula matemática de A+B+C=D. Este 

modelo reflete a não aceitação pelas minorias do modelo assimilacionista mas 

entende que é possível haver intercâmbios culturais suficientemente fortes a 

ponto de ultrapassarem sua cultura inicial e moldarem uma nova. O problema 

deste modelo é propor que da integração entre culturas e raças saia apenas 

um representante que corresponda a toda a sociedade.  

Uma reação a este modelo foi o pluralismo cultural. Este modelo vai ao 

outro extremo do modelo de melting pot propondo que da tentativa de mistura 

de raças e culturas estes elementos não se misturem e seja possível identificá-

los tal qual se encontravam antes da interação. É proposto pela fórmula 

matemática A+B+C = A+B+C. É um modelo de difícil aceitação pelos cientistas 

sociais que entendem que as mudanças são constantes num grupo social, seja 

por meio de contatos ou seja apenas como respostas as novas dificuldades 

provenientes da própria experiência humana com o mundo, ocasionando 

novidades nos costumes, modos de pensar, se alimentar, se vestir, etc... 

O último modelo proposto no livro  Beyond The Melting Pot de Nathan 

Glazer e Daniel Patrick pode ser entendido como um meio termo entre o 

modelo da amalgamação e o modelo do melting pot. Descrito pela fórmula 

matemática A+B+C = A’+B’+C’ sugere que grupos diferentes entre si entram 

em contato e após um período não se chega nem a modelos culturais 

inteiramente novos, como no caso do melting pot nem se mantém originais os 

traços anteriores ao contato. Modificações existem para todos os grupos em 

contato porém mantendo-se em maior ou menor grau características 

iniciais.(GREEN, 2006, p.2,3) 

Utilizar apenas modelos matemáticos para se entender a sociedade 

seria um erro primário de qualquer sociólogo, que deve levar em conta muitas 

outras variáveis. Vale perguntar quanto foi o tempo de contato entre estas 

etnias, se este foi desde a chegada, em meio à incerteza e medos decorrentes 

do futuro incerto, se foi após o estabelecimento do primeiro grupo no local, mas 

daí em diante constante (como quando da chegada de uma segunda etnia à 

colônia) ou se foi por breves contatos no espaço urbano onde colonos 

poderiam levar seus produtos para vender. Outra questão que se coloca é em 

relação às etnias e suas concepções quanto ao que é estrangeiro e quanto à 
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outras etnias já conhecidas da Europa. É realmente o alemão mais reticente à 

interações sociais mais profundas com outros povos, como casamentos ou isto 

se deve às condições de chegada e a uma necessidade de fortalecer seu 

grupo frente a outros grupos maiores e com semelhanças entre eles (católicos, 

latinos)? 

Temos então uma série de termos forjado ao longo dos mais de 120 

anos de estudos étnicos onde cada um respondeu a um tempo e a uma 

realidade social que inspirava sociólogos, antropólogos e historiadores a 

buscarem termos mais adequados para expressar sua abordagem ao objeto.O 

termo assimilação teve um período de amplo uso desde o começo dos estudos 

étnicos até a virada para a etnicidade influenciada pelos movimentos sociais 

dos anos 60 que atacaram o termo por este não reconhecer que as diferenças 

persistiam entre grupos étnicos. Levaria algumas décadas, até 1990 para se ter 

a volta do termo, mas levando em consideração alguns dos questionamentos 

do multiculturalismo. O termo passa a ser entendido a partir da idéia de uma 

adaptação a longo prazo, porém conservando alguma diferenças, próximos da 

idéia do Melting Pot integrador.  

Outros sociólogos propuseram termos como adaptação, acomodação, 

aculturação, inserção, todos recebendo críticas, seja por pressuporem um 

domínio de uma cultura sobre outra, seja por entenderem que grupos 

minoritários negariam sua cultura pacificamente em favor de uma dominante. 

A opção neste trabalho de se utilizar o termo integração é feita a partir 

da percepção de que este termo tem sido o mais utilizado e que melhor 

expressa o resultado do contato entre culturas. A escolha deste termo e o 

modo que é colocado não entende que a cultura imigrante se integrou à cultura 

nacional  como se não houvesse trocas, mas antes que o contato entre o 

imigrante e o nacional foi mais ou menos facilitado e “digerido” pelo imigrante e 

que houve mais ou menos oposição a uma integração. Quanto às trocas 

entendo que estas aconteceram em mão dupla e de igual sentido, pois não 

creio ser possível quantificarmos qual etnia, se o imigrante ou o nacional 

contribuiu mais para chegarmos a uma complexidade cultura que hoje temos, 

sendo esta mensuração impossível pelo fato de proceder de uma subjetividade 

do pesquisador a qual não temos acesso, e mesmo que este isole e recorte 

muito bem um simples aspecto, como saber o peso deste no todo cultural?  
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Ao longo do trabalho destacarei algumas contribuições na agricultura, na 

arquitetura e na indústria tal como técnicas nacionais utilizadas apreendidas 

pelos colonos.   
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2. O MODELO IMIGRATÓRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO PARANÁ 

 

2.1 O MODELO IMIGRATÓRIO EM SÃO PAULO  

 

Para se pensar no modelo colonizador do Estado de São Paulo a partir 

da imigração, temos que contar um pouco da história do café que foi o grande  

responsável pela economia paulista e que explica quase todos os movimentos 

populacionais desta província a partir do século XIX. 

A planta do café foi introduzida no Brasil em 1727 na capitania do Grão-

Pará. De lá espalhou-se por algumas capitanias nordestinas e seu consumo já 

se achava presente na metrópole poucos anos depois e a única capitania que 

poderia ser considerada exportadora do café foi a do Ceará. A planta chega 

então aos arredores da capital da Colônia na década de 60 ainda no século 

XVIII, e de lá pouco a pouco espalha-se em direção ao Vale do Paraíba, região 

entre os atuais estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 o café 

começa a crescer em importância como razão econômica, embora ainda atrás 

das tradicionais culturas de açúcar e algodão. Algumas dificuldades iniciais de 

adequação ao solo e a falta de capital, provenientes da crise do ouro de Minas 

Gerais retardaram um avanço mais rápido. Mas com o tempo o mercado 

consumidor na Europa e nos Estados Unidos aumenta e essas dificuldades 

diminuem. Conta-se que os fazendeiros desta região provinham de famílias de 

antigos fidalgos empobrecidos pela crise do ouro e que agora poderiam 

recuperar sua posição social, adquirindo títulos nobiliárquicos, decorando seus 

palácios com prataria e móveis importados.  

Na região de Campinas e Jundiaí, já há algum tempo se tentava inserir a 

planta, tentativa que começa a ter sucesso a partir da década de 50 já no 

século XIX. A partir daí a terra roxa do interior Paulista e uma mentalidade mais 

capitalista e menos nobiliárquica dos novos fazendeiros propiciará que o café 

aumente sua difusão em ritmo cada vez maior pelo interior da Província de São 

Paulo, com os lucros sendo reinvestidos na compra de escravos e depois no 

investimento na imigração italiana, na aquisição de novas terras e em 

construção de ferrovias para escoar a produção. (HOLANDA, 1975, p.90-92).  

Como já havia algumas tentativas de inserir colonos europeus na 
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província em terras devolutas do governo, que eram cedidas a quem se 

apossasse destas, como a colônia de Rio Negro em 1828, fazendeiros que 

olhavam para a futura expansão de suas terras viam com ressalvas essas 

cessões gratuitas de terra. Havia dois motivos principais que os preocupavam. 

  Já cientes de que o uso de mão de obra escrava tinha prazo de 

validade, interessavam-se eles pelos braços do imigrante, que se instalados 

gratuitamente em terras poderiam buscar sua subsistência e prescindir de 

vender sua força de trabalho aos fazendeiros. Entendiam como um desperdício 

de dinheiro público a criação destas colônias que não trariam retorno 

econômico à província. 

Outro motivo era o interesse em expandir suas terras em direção a 

regiões de terra virgem e mais produtivas, mas que a instalação de núcleos 

coloniais e também a posse das terras por quem se instalasse seria uma 

concorrência a mais. Buscando também valorizar suas terras, pressionam o 

governo imperial para que promulgue a Lei de Terras de 1850, que proibia 

qualquer cessão gratuita de terras a terceiros, ligando a elas um valor.  

 
 

“A política de colonização do Império, que cedia terras de 
graça a estrangeiros, é então alterada e nova lei passa a proibir 
a posse de terra que não fosse comprada. E é o fim do tráfico 
negreiro que começa a colocar na ordem do dia a necessidade 
de substituição da mão de obra por imigrantes. (OLIVEIRA, 
2002, p. 14)” 
 

Resolvida a questão de terras em São Paulo e atentos à diminuição da 

mão de obra escrava na província do Estado, políticos locais começam a 

estudar novas formas de implantar colonos livres nas fazendas.  

  Vale mencionar que já em 1840, o senador Campos Vergueiro põe em 

prática seu projeto de substituir a mão de obra implantando em sua fazenda em 

Ibicaba, São Paulo, vários colonos europeus em um sistema de parceria. Neste 

sistema os particulares adiantavam o pagamento da passagem, que se 

tornavam dívidas a serem pagas com o tempo. O pagamento ao colono seria 

calculado pelo número de pés que ele cuidasse e variava conforme o preço do 

café no mercado internacional. Apresentou problemas por ser implantado muito 

cedo em meio a fazendeiros que mantinham a mentalidade escravocrata e na 
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qual a dívida da passagem representava a prisão do colono à terra. Thomas 

Davatz, um colono suíço considerado responsável por um levante contra o 

senador Vergueiro em uma de suas fazendas em 1866 escreve, de volta a 

Europa, um livro que condena o sistema de parcerias no Brasil e dificulta a 

vinda de mais colonos ao país sob este sistema. Este sistema de parceria, 

embora importante para a elaboração de outros novos projetos de imigração, 

não teve grande impacto no sentido de suprir a carência de mão de obra. 

Na época do Brasil Império toda a imigração que não fosse feita por 

particulares era responsabilidade do Governo Central, e não das províncias, 

porém São Paulo cria em 1871 a Associação Auxiliadora da Colonização e 

Imigração para a Província de São Paulo e mais tarde em 1886 a Sociedade 

Promotora da Imigração. Essas sociedades constituem o início de grandes 

engajamentos da Província de São Paulo na imigração. Elas facilitavam o 

acesso de fazendeiros, num primeiro momento, a um dinheiro que visasse 

trazer imigrantes, e num segundo momento, por meio de novas leis provinciais, 

custeavam as despesas de empresas ou de particulares que se 

comprometessem a introduzir colonos, pagando custos de passagem, seja do 

navio transatlântico quanto nas ferrovias da Província e hospedaria, além de 

reembolsar o imigrante espontâneo, que deveria assumir contrato de trabalho 

com cafeicultor. Estas medidas beneficiam ambos os lados, pois os fazendeiros 

não teriam preocupações com colonos que não dessem retorno e estes não 

ficavam sujeitos a fazendeiros e nem “presos a terra”, medidas estas que eram 

mais simpáticas aos governos europeus. 

Com a Proclamação da República estas responsabilidades passam a 

ficar a cargo dos Estados, pois entendia o Governo Republicano que questões 

locais seriam melhores tratadas pelos Estados. São Paulo é o grande 

beneficiado, pois era o único Estado que tinha condições financeiras de 

continuar subsidiando a imigração, e desta forma atrai imigrantes que poderiam 

se dirigir aos outros Estados ou aos países vizinhos. 

O imigrante porém não veio ao Brasil buscando se tornar trabalhador 

rural, e se a isso se sujeitava era porque entendia que seria apenas uma fase a 

caminho do que esperava conquistar: sua propriedade. Sabendo deste 

interesse do imigrante na pequena propriedade é que muitas campanhas 

publicitárias foram feitas e difundidas pela Europa. A Sociedade Promotora da 
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Imigração publicou um trabalho, chamado “A Província de São Paulo” com 

tiragem de 80.000 exemplares e nesta propaganda se ressaltava a facilidade 

com que, após alguns anos de trabalho na fazenda de café, poderia se adquirir 

um lote de terras. (HOLANDA, 1975, p.282)  

Esta pressão do imigrante começa a ficar maior na época da transição 

da Monarquia para a República, pois já se encontrava um bom número de 

italianos com alguma poupança mas que não encontravam com facilidade 

terras próximas para comprar. O senador da província Antônio Prado defende 

que os fazendeiros subdividam suas fazendas que já começavam a baixar a 

produção decorrente do esgotamento da terra para ser vendida aos seus 

antigos empregados, que conseguiria reanimar a terra por meio de uma 

policultura e que aos fazendeiros seria conseguido capital para reinvestir em 

aquisições de terras na frente pioneira. Interessante notar que ele pertence a 

família de grandes fazendeiros e sua percepção do problema e a sugestão de 

solução veio deste fato.  

O Estado também começou a lotear áreas marginais a cultura de café, 

normalmente terras devolutas que situavam-se em terrenos mais acidentados, 

pouco atraentes para a fazenda de café. Este loteamento buscava constituir 

pequenas colônias agrícolas que cumpririam várias funções. Primeiro 

conseguia-se uma produção de bens alimentícios que chegou a faltar nas 

principais cidades do Estado, tornando o acesso a alimentos mais caro. O 

segundo ponto é que se conseguia a valorização das terras e uma maior 

ocupação do solo, melhor integrando economicamente a região, embora esta 

preocupação fosse maior nas colônias do Sul do País. Já uma característica da 

pequena propriedade em São Paulo é que estes imigrantes estabelecidos 

poderiam constituir mão de obra de reserva à grande fazenda, fornecendo 

braços em épocas de colheita. 

 
“O Estado, ao financiar a imigração e a localização de 

trabalhadores, não só ‘socializava’ a força de trabalho, para 
constituir um mercado de oferta que dela separasse a pessoa 
do trabalhador, como entendia que a elevação da densidade 
demográfica, por esse meio, produziria um trabalhador que se 
oferecesse à grande lavoura nas fases de demanda sazonal e 
que se automantivesse nas fases de vacância”. 
(MARTINS,1973, p. 55). 
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Fazendeiros também aderiram a este modelo, reinvestindo seu capital 

na expansão cada vez maior ao interior do Estado, deixando para trás um 

cenário econômico diverso da fazenda de café, mas igualmente ou mais 

importante, onde a inserção de diferentes culturas como a produção de 

alimentos, vinho e depois dos laranjais vieram a manter a pujança econômica 

da região a oeste da capital, diferentemente do Vale do Paraíba onde a crise 

do café abalou decididamente a economia da região.  

Bibliografias sobre os italianos na fazenda de café nos mostra de que 

por participarem dos lucros provenientes da colheita, era de todo interesse 

destes colonos ampliar a produção e chegavam até mesmo a cobrar do 

fazendeiro para que expandisse sua produção adquirindo novas terras, 

acenando-lhe com a possibilidade de formular contrato de trabalho com a 

fazenda vizinha. Relatos de abandono em massa das fazendas em direção a 

outras são freqüentes, e se fizermos um exercício de especulação podemos 

encontrar proximidades entre estas atitudes e as greves operárias em São 

Paulo na década de 10, como a grande greve de 1917. (HOLANDA, 1975, p. 

277). 

 

2.2 O NÚCLEO COLONIAL BARÃO DE JUNDIAÍ 

  

A cidade de Jundiaí, onde se acha o objeto de nosso estudo, a família 

Brunholi, insere-se neste contexto. Até a década de 1850, a cidade tinha 

poucos habitantes e pouco havia crescido em seus mais de 200 anos de 

história, pois o povoamento havia surgido em meados do século XVII. A antiga 

Villa de Jundiay, como era chamada, era conhecida por ser porta de entrada ao 

sertão, ou mato-grosso. Embora se localize bem distante do estado que hoje 

tem o nome de Mato-Grosso, no século XVII tudo que fosse a oeste desta vila 

era assim denominado. Ao norte desta vila entrava-se, já no século XVIII para 

as Minas Geraes do Reino. Desta forma foi se tornando a vila um importante 

centro de rotas e abastecimento para maiores incursões, tanto é que esta 

tradição permaneceu e em 1867 foi inaugurada a ferrovia que ligava o Porto de 

Santos a Jundiaí e posteriormente a ferrovia Ituana e a Bragantiana.  
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Carta das Estradas de Ferro da Província de São Paulo, publicada originalmente no Indicador de São Paulo para 
1878 e reproduzido no Livro Lembranças do Trem de Ferro, de Pietro Maria Bardi. 

O Núcleo Colonial Barão de Jundiaí é uma colônia implantada em 1887, 

ainda no Império que visava valorizar terras e atender aos anseios de colonos 

que já buscavam terras para comprar, afinal, havia uma intensa comunicação 

entre os colonos e suas famílias na Itália que chegava ao governo italiano, que 

sabendo das condições impróprias ou do não atendimento às promessas da 

propaganda imigratória poderia causar represálias por parte do governo 

europeu, como proibir a imigração à província. Entendendo o momento 

histórico e buscando a valorização de suas terras, o proprietário do Sítio 

Grande que era o Visconde de Parnaíba, governador da província e filho do 

Barão de Jundiaí decide por implantar o Núcleo Colonial Barão de Jundiaí. 

 
“A história do Sítio Grande permite entendermos a 

economia da Província de São Paulo. Especialmente se 
lembrarmos que seu presidente, em 1886 e 1887, foi o 
Visconde de Parnaíba, Antonio de Queiroz Telles, também 
proprietário do Sítio Grande, e que em seu governo 
empreendeu todos os esforços para a manutenção da 
produção e da oligarquia do café. Para isso estimulou a 
imigração em massa e providenciou condições para a recepção 
dos imigrantes, criando a Hospedaria dos Imigrantes, no Brás, 
em São Paulo, a Sociedade Promotora de Imigração, bem 
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como alguns Núcleos Coloniais”. (ECCO!, 2010 ) 
 

Esta colônia alcançou grande êxito, destacando-se primeiramente na 

produção de frutas como pêssegos, figos, maçãs e uvas que eram consumidas 

na cidade de Jundiaí e também em São Paulo, pois beneficiava-se do 

transporte ferroviário próximo. Posteriormente inicia-se a produção de 

manufaturas e alimentos beneficiados, também com grande êxito, como as 

olarias produzindo tijolos ao estilo vêneto, pois no Brasil ainda predominava 

casas de taipa, cal e madeira e que foram aos poucos substituídas por 

construções de tijolo. 

  

“Merece destaque a participação da comunidade 
italiana nos primórdios da construção em alvenaria no 
Estado de São Paulo. O pesquisador Eduardo Carlos 
Pereira nos explica que, até a segunda metade do século 
XIX, as casas eram regularmente construídas em taipa, 
técnica que utiliza barro, ou cal e areia, socados entre 
armações de tábuas. As olarias já produziam telhas, com 
as quais se faziam as coberturas das construções 
coloniais, e ladrilhos ou lajotas para revestir o piso. Mas o 
tijolo não era produzido em larga escala...Mas com a 
vinda dos imigrantes italianos, uma nova paisagem 
arquitetônica começou a se formar. “Os vênetos tinham 
enorme familiaridades com o tijolo. Veneza foi 
inteiramente construída com tijolos no século XV. Os 
italianos trouxeram consigo técnicas construtivas cuja 
popularização deu início à história da habitação em 
alvenaria no Estado de São Paulo”. (SCHNEIDER, 2008, 
p. 95) 
 

Interessante notar que uma das obrigações contratuais do colono para 

se estabelecer no Núcleo Colonial era que construíssem suas casas 

observando algumas regras, que infelizmente não está descrito na bibliografia. 

Mas isso nos faz pensar que havia um interesse das autoridades para que as 

técnicas de construção fossem trazidas e executadas no Núcleo. 

O fabrico de móveis também cresce fortemente e em 1910 é instalada a 

primeira fábrica de móveis de produção em série da América do Sul, a indústria 

de Sperandio Pelicciari, e que com a proximidade da ferrovia poderia distribuir 
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seus produtos pela capital e pelo interior paulista. A retirada da madeira do 

núcleo foi de principal importância para esta fábrica e para a ferrovia, tanto é 

que: 

 
 “[...] a devastação das florestas mais próximas exigiram 

a racionalização da única fonte de energia disponível. Assim, a 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro iniciou, em 1904, o 
plantio de eucaliptos em larga escala [...] “(SCHNEIDER, 2008, 
p.118-119) 

 

As indústrias de bebidas instaladas na região também crescem 

sobremaneira e chegam a tamanha importância que muitos jundiaienses 

associam o bairro do caxambu aos vinhos e às cidras lá produzidas. Antes 

mesmo da instalação de italianos no local, já havia alguns alambiques que 

produziam cachaça para a grande fazenda, e com a modificação da estrutura 

demográfica e populacional irrompe a produção de vinhos, cidras e graspas 

(semelhante a cachaça, mas feita com o bagaço da uva). O setor obteve um 

grande crescimento, sendo que em 1930 o secretário de agricultura do Estado, 

diante da crise do café, acreditava que a policultura, com destaque para a 

produção de uvas e vinhos pudesse trazer de volta o esplendor econômico da 

agricultura do Estado.  

 
“O setor de bebidas tomou impulso com produtores como 

Borin, Vitália, Amália, Castelo e Dubar. Esses empreendedores 
elevaram para a escala industrial o trabalho artesanal dos 
alambiques de pinga, vinho e vinagre desenvolvidos ao longo 
da história da cidade. Essa indústria tinha como símbolo a 
Turbaína, produzida pela Ferráspari, empresa fundada por 
descendentes de italianos[... ]“(SCHNEIDER, 2008, p 133). 
 

Esses empreendimentos se situam todos na região do antigo Núcleo 

Colonial, e com isso podemos constatar uma boa integração econômica deste 

local e daqueles imigrantes à economia da cidade e do Estado.  

 

 

 

 

 



24 

 

2.3 O MODELO IMIGRATÓRIO NO SUL DO PAÍS  

 

 

Nos tempos do Brasil Colônia a ênfase principal por parte de Portugal foi 

a ocupação do litoral nordestino dividido em capitanias que tinha por objetivo 

cultivar a cana de açúcar para exportação à Europa. Embora houvesse 

algumas entradas ao interior, a maior parte da população manteve-se na região 

da Zona da Mata. Mais ao Sul do País, na capitania de São Vicente (atual São 

Paulo), não houve uma atividade lucrativa financeiramente que justificasse a 

permanência no litoral. Organizaram-se esses povos luso-brasileiros em 

bandeiras que visavam explorar o interior do país e também aprisionar índios 

catequizados nas missões jesuíticas. Algumas bandeiras exploraram a região 

do atual Estado de Minas Gerais e ali encontraram metais preciosos, em 

especial o ouro, já no século XVIII. O historiador Herbert Klein (p.19) nos 

mostra que cerca de 400 mil portugueses e quase 2 milhões de africanos 

haviam sido inseridos no território brasileiro , a grande parte no Estado de 

Minas Gerais e na nova capital da Colônia, o Rio de Janeiro.  

Porém os quatro estados ao sul de Minas Gerais continuavam com uma 

população pequena em um território de crescentes tensões entre portugueses 

e espanhóis. Portugal começou a intervir nesta região estratégica por ser o Rio 

da Prata importante escoadouro de produção das minas de prata do atual 

território boliviano. Inseriu portugueses dos dois lados do rio e também no 

território que compreende o Uruguai, sem falar na entrada de casais açorianos 

para formar a cidade de Porto Alegre. Cerca de 4000 casais açorianos foram 

deslocados ao litoral sul Brasileiro no século XVIII (Petroni. p.29). Interessante 

notar que já neste período se dá ênfase à imigração de famílias, que se tornará 

um diferencial da imigração brasileira em relação a outros países receptores de 

imigrantes.  A estratégia com essa ocupação do solo era buscar futuramente 

uma renegociação das divisas territoriais  embasadas no conceito de uti 

possidetis, que reconhecia a posse da terra àquela metrópole (Portugal ou 

Espanha) que de fato tinha súditos no território.  

A evolução da criação de gado na região também se tornou um fator 

importante, pois a partir da transferência do centro econômico da Colônia do 

Nordeste ao centro do País tornava-se viável o aprovisionamento de couro e 
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carne (charque) criados nas estepes gaúchas. Estes mantimentos eram 

trazidos em geral por meio de estradas que passavam pelo interior do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo no lombo de mulas. Era 

uma preocupação do governo central proteger estas rotas que sofriam 

constantes ataques de índios e mesmo de populações não integradas ao 

modelo econômico existente. A baixa densidade demográfica e os amplos 

espaços vazios tornava difícil controlar estas rotas que supriam Minas Gerais e 

a capital do Império. 

Este processo de subvencionar a imigração e criar colônias do governo 

no Estado inicia-se com a criação da Colônia de São Leopoldo no Rio Grande 

do Sul com colonos alemães em 1824. Foram transferidos para as encostas da 

Serra Gaúcha, área desprezada pelos gaúchos que valorizavam mais as 

estepes gaúchas. O objetivo era instalar pequenas propriedades que 

produzissem mantimentos para abastecer a cidade de Porto Alegre. Embora 

alguns autores defendam que a implantação de pequenas propriedades servia 

para opor um modelo de uso da terra ao modelo da grande fazenda, esta 

parece ser uma preocupação secundária pois esta imigração servia em muitos 

casos para andar junto ao modelo econômico vigente. Por exemplo, em 1828 

criou-se ao longo do trajeto de muares, no atual município de Lages em Santa 

Catarina, outra colônia de alemães, esta chamada de São Pedro de Alcântara.  

Também em 1828 é criado o núcleo colonial de Rio Negro, hoje estado do 

Paraná, mas que pertencia à província de São Paulo, como nos mostra a 

historiadora Altiva Pilatti Balhana. 

 
“Tais colonos vieram povoar o antigo pouso, mais tarde 

registro fiscal do caminho de tropas que constitui território dos 
atuais municípios de Rio Negro e Mafra, e que era 
constantemente assolado pelos índios da região.” 
(BALHANA, 1972, p.362) 

 
Estas primeiras colônias se beneficiaram da antiga legislação referente 

às terras, onde a cessão destas era feita pelo governo gratuitamente. A partir 

de 1850, A nova Lei de Terras  proibia a cessão gratuita de terras por parte do 

governo, forçando que se ligasse à terra um valor. Desta forma incentiva-se a 

criação de agentes colonizadores, que com certo capital adquiriam as terras do 

governo a preço baixo e revendiam a imigrantes, que de forma geral tinham 
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formas facilitadas de pagamento. Normalmente não se começava a cobrar no 

primeiro ano de assentamento, e mesmo que no segundo não se conseguisse 

cumprir com o pagamento, renegociações eram feitas.  

Esta resolução é resultado de uma série de fatores nacionais e 

internacionais e de pressões de grupos econômicos que visavam dominar a 

entrada de imigrantes a seu favor.  Acontece que a Inglaterra, grande potência 

naval e econômica não vê com bons olhos o tráfico de escravos entre a 

América e a África por vários motivos. Sua política expansionista na África 

visava explorar economicamente estes países fornecendo-lhes artigos 

manufaturados em troca de matérias primas que seriam extraídas pelos povos 

locais. Interessava então manter trabalhadores para baratear o custo da mão 

de obra, e dentro deste pensamento, impedir o tráfico de escravos às Américas 

que também forneciam matéria prima porém sem a participação direta de 

empreendimentos ingleses. Também havia o interesse de que os africanos nas 

Américas pudessem vir a constituir um mercado consumidor, fato que sendo 

cativos era impossível.  

 
“A importação de escravos africanos vinha sendo 

enormemente dificultada, desde 1831, em razão da política 
anti-escravocrata assumida pela Inglaterra, a qual, depois de 
haver abolido a escravidão nas suas colônias, estava 
interessada na sua abolição nos demais países americanos, a 
fim de impedir que estes produzissem a menor preço.” 
(BALHANA, 1972 p.364) 

 

Com essa proibição e a conseqüente detenção de navios negreiros no 

Atlântico, o preço do escravo tende a subir consideravelmente, pois os 

fazendeiros de café de São Paulo continuavam, com a conivência do Governo 

Imperial, traficando escravos da África. Com este aumento de preço os 

fazendeiros buscam escravos em outras províncias do Brasil, vindo grande 

parte deles do Nordeste, mas também um número considerável do espaço hoje 

constituído pelo Estado do Paraná. Este deslocamento de escravos causa 

insuficiência de braços nas lavouras locais que visavam abastecer as cidades 

principais, causando um aumento de preços dos alimentos. 

O Paraná, embora assemelhe-se aos dois outros Estados do Sul quanto 

ao modelo imigratório, diferencia-se levemente por ser mais importante a este 
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Estado, principalmente no período após a Lei de Terras, favorecer a imigração 

com o objetivo de criar colônias agrícolas que abastecessem as cidades do que 

preencher regiões de fronteira contra as populações hispânicas, como 

acontece principalmente ao Rio Grande do Sul. Política esta iniciada no 

Governo de Lamenha Lins, entre 1875 e 1877. 

As autoridades provinciais tentam criar algumas colônias na região 

litorânea, como a colônia Alexandra formada por italianos porém as condições 

do solo e do clima não propiciaram muito sucesso. Após estes insucessos 

muitos imigrantes foram deslocados por iniciativa própria ou do próprio governo 

aos arredores de Curitiba. Imigrantes italianos desta colônia Alexandra vieram 

a constituir a Colônia de Santa Felicidade em 1878.   

Estes imigrantes partiam de seus países atraídos por uma propaganda 

governamental que dizia que havia fartura de ótimas terras para o plantio das 

mais variadas culturas, e também há relatos que diziam que nestas terras já 

havia, naturalmente, banana e laranja em abundância para suprir as 

necessidades dos primeiros anos (PETRONE, 1982, P.72). Muitos imigrantes 

convenciam-se disso e vendiam seus últimos recursos para pagar a passagem 

até o Sul do Brasil. Chegando aqui se deparavam com um quadro pouco 

animador. Primeiro havia o desembaraço nos portos e a condução até algum 

barracão o qual chamavam de hospedaria do imigrante. Apenas em São Paulo 

havia uma organização um pouco melhor, com enfermaria e leitos onde o 

imigrante podia ficar cerca de  uma semana até assinar algum contrato, porém 

mesmo aí havia problemas de superlotação e doenças. Após algum tempo de 

angústia nesses barracões aparecia o funcionário da agência de colonização 

de quem dependia toda a sorte do imigrante. Este os dirigia até o local onde 

deveria ser instalada a colônia, que nos primeiros anos era feito em carros de 

boi ou até mesmo a pé, mas que com o tempo grande parte do trajeto era já 

feito por estradas de ferro, que avançavam cada vez mais pelo interior 

paranaense. Segue uma passagem a respeito das impressões de Lévi-Strauss 

no interior do Paraná. 

 
“No momento em que cheguei ao Brasil, a região estava 

sendo aberta, principalmente sob a influência de uma empresa 
britânica [...].Os Ingleses se propunham a revender o território 
em lotes a imigrantes provenientes sobretudo da Europa 
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central e oriental, e a conservar a propriedade da estrada de 
ferro cujo tráfego seria garantido pela produção agrícola. Em 
1935, fazia-se a experiência: através da floresta a via progredia 
regularmente: 50 quilômetros no início do ano de 1930, 125 no 
fim, 200 em 1932, 250 em 1936. A cada 15 quilômetros, mais 
ou menos, instalava-se uma estação à margem de uma 
derrubada de um quilômetro quadrado, que se tornaria uma 
cidade[...]. Atravessava-se sucessivamente na ponta dos 
trilhos, Londrina, a mais antiga, que já contava 3.000 
habitantes, depois Nova Dantzig, com 90, Rolândia com 60 e a 
mais nova, Arapongas[...]”. (STRAUSS, 1996 p. 112-113). 

 

Esta descrição nos permite entender que ao longo da história da 

imigração no Paraná, um período de cerca de 100 anos, as condições 

mudaram sobremaneira. Se no início as terras eram doadas e o acesso a elas 

era quase impossível, tendo que ser feito por picadas no mato até a estrada de 

mulas, sendo o principal objetivo das primeiras colônias a proteção destas 

rotas, já próximo da metade do século XX  havia empresa de colonização 

especializada em associar a abertura de ferrovias pelo interior com a 

conseqüente ocupação do solo e integração econômica destas áreas, 

trabalhando em conjunto as madeireiras, os colonos e a empresa ferroviária. 

 

 

2.4 A COLÔNIA DE SANTA FELICIDADE 

 

Referente à nossa colônia de interesse, Santa Felicidade em Curitiba, 

devemos ter em conta que na época de sua implantação, 1878, ainda não 

vigoravam a atividade de grandes empresas privadas. O governo costumava 

fazer contrato com agenciadores que prometiam ocupar uma terra, a partir da 

venda desta aos colonos, e ao agenciador era pago uma quantia referente a 

cada colono. A história da colônia de Santa Felicidade é conseqüência de um 

contrato mal formulado entre o governo provincial que pagaria 500 liras por 

colono trazido, sendo que o agenciador, Sabino Tripotti não gastaria mais de 

100 liras por colono trazido. Por ser seu único interesse esta etapa, não se 

preocupou ele em organizar a colônia e instruir os colonos quanto a terra que 

encontravam no litoral paranaense, local que primeiro se estabeleceram. As 

enormes dificuldades encontradas pelos italianos frente às promessas feitas 
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por Sabino Tripotti rendeu protestos frente ao governo provincial, que rescindiu 

e confiscou os bens de Sabino.  

Desejosos de se instalarem em local mais propício, tinham eles notícias 

do planalto curitibano, com clima mais ameno e próximo à capital. A grande 

maioria destes colonos subiu a serra, mas poucos foram constituir a colônia de 

Santa Felicidade. Muitos se instalaram em colônias já existentes, como 

Pilarzinho, Muricy, Órleans, próximo ao que viria ser Santa Felicidade, Antônio 

Rebouças e municípios como Campo Magro e Colombo, sem contar os que 

fixaram residência na área urbana da capital. Os que fundaram Santa 

Felicidade foram apenas 15 famílias, que ficaram sabendo da existência de 

terras de boa qualidade e resolveram conferir e decidiram por comprá-las em 

1878. Três irmãos eram os donos, dois homens e uma mulher, e os colonos 

passaram a chamar a colônia de Santa Felicidade em homenagem a esta 

mulher chamada Felicidade que interveio para lhes facilitar a venda e todo o 

assentamento, lhes amparando nos momentos iniciais. Após alguns anos 

outras famílias vieram a se juntar estas pioneiras. 

Embora esta colônia tenha atraído um número considerável de 

imigrantes que vieram em levas sucessivas, a economia do local não se 

destacou como em outras colônias. Altiva Pillati Balhana, estudando a colônia 

nos anos 50 nos mostra que culturas como milho e uva, não passou, senão 

esporadicamente, do nível de subsistência. Para ela os motivos são mais 

culturais do que econômicos. 

 

 
“As suas atividades agrícolas ampliaram-se com o passar 

dos anos, não só quanto à extensão cultivada, mas também 
pela variedade das culturas. Porém, ainda hoje aquelas de 
maior importância continuam sendo o milho e a vinha. Para a 
explicação de tal predominância, a razão é mais de ordem 
cultural que propriamente econômica, pois que em ambas a 
produção pouco se eleva acima do nível de subsistência, não 
constituindo, a não ser talvez no caso da vinha, e ainda de 
modo esporádico, fonte de renda. A sua justificativa aparece 
quando analisamos as tradições agrícolas do Vêneto, as quais 
verificamos são um pouco diversificadas da famosa trilogia 
agrícola mediterrânea – trigo, vinha e oliveira. “(BALHANA, 
1958, p. 61). 
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Podemos neste ponto problematizar a colocação da autora, explicando e 

justificando a economia da colônia frente a cidade como marginal por se tratar 

de traços culturais do povo Vêneto. No capítulo referente ao Núcleo Colonial 

Barão de Jundiaí, percebemos que ali se tem um grande crescimento 

econômico e uma grande integração com a economia da cidade e do Estado, 

explicado a partir de fatores como a localização do Núcleo Colonial, próximo 2 

km da ferrovia e também pelo loteamento feito pelo fazendeiro que na época 

era governador da província e tinha todo o interesse em desenvolver a região.  

Ora, se a explicação da autora consiste nos traços culturais do povo 

Vêneto, como explicar que o núcleo Colonial Barão de Jundiaí, que era 

composto por italianos igualmente provenientes da região do Vêneto e que 

emigraram na mesma época, década de 80, tenha conseguido maior sucesso e 

integração econômica? Para mim a explicação reside nas condições 

econômicas do Núcleo Colonial e no tipo de colonização.  

Embora os traços culturais de um povo influenciem decididamente no 

tipo de organização social que eles virão a constituir no local de chegada, não 

podemos ainda colocar em segundo plano questões infra-estruturais para 

explicar o tipo de adaptação deles ao local. Se cultivavam certas espécies de 

vegetais, isto se deveu menos ao que lhes agradava do que ao que lhes era 

possível cultivar, tal como a integração à economia da cidade se deveu menos 

a seus traços culturais que aos recursos e possibilidades que lhes era 

acessível.  

Aos colonos de Santa Felicidade não interessava ficarem isolados 

economicamente da cidade, e pedem ao governo em 1880 que abram uma 

estrada entre a colônia e a cidade. Como muitas estradas desta época no 

Brasil, esta seguiu o percurso de uma antiga “picada”, trilha em meio ao mato 

fechado, e que alargada pôde ser percorrida por charretes que levavam 

produtos agrícola para serem vendidos em feiras na cidade.  

A integração econômica da colônia à cidade ganhou novo impulso 

quando da conclusão da Estrada do Cerne, ligando Curitiba, e saindo por 

Santa Felicidade ao norte do Estado. Com isso muitas casas começaram a 

servir refeições aos viajantes e rapidamente começaram a abrir restaurantes. 

Nos anos 40 foi fundado o restaurante Iguaçu, em 1952 o restaurante 

Cascatinha, e nos anos 60 o restaurante Madalosso e Veneza. Os habitantes 
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de Curitiba começaram a freqüentar esses restaurantes nos finais de semana, 

impulsionando um novo crescimento econômico à colônia.  

A tradição vinícola da região daria seus primeiros passos em 1959 com 

a primeira Festa da Uva, mas sendo a fruta ainda principal em relação ao 

vinho. Esta festa foi feita para se vender o excedente de uma super safra. A 

festa continuou sendo realizada ano a ano, e apenas em 1982 após três dias 

seguidos de chuvas nos dias da festa é que decidiram organizar a primeira 

Festa do Vinho, usando estoques remanescentes da Festa da Uva.  

Em comparação com o Núcleo Colonial Barão de Jundiaí, podemos 

perceber que economicamente este núcleo levou mais tempo para se integrar a 

cidade, mas não por motivos culturais, e sim por motivos estruturais como a 

falta de uma ferrovia próximo (principal transporte na virada do século). Vale 

ainda lembrar que os colonos de Santa Felicidade passaram anteriormente por 

uma experiência mal sucedida no litoral, gastando ali parte de seus recursos, 

enquanto os de Jundiaí vieram como camponeses da grande fazenda de café, 

que lhes permitiu acumular algum capital para serem investidos na produção 

de manufaturas, que ganhou importância já nos anos 10.  

Algo que também influenciou foi o “estágio” na fazenda de café que 

permitiu aos italianos aprenderem a lidar com a terra poupando o desperdício 

de recursos no momento iniciais. Balhana nos relata que os colonos na década 

de 50, época de sua pesquisa de campo, possuíam geralmente dois lotes de 

terra, o primeiro que data da formação do núcleo e outro distante adquirido 

posteriormente. Neste primeiro foi utilizado o método da queimada como forma 

de adubação, acarretando um rápido esgotamento do solo e no segundo já 

prevaleceu o método de rotação de culturas: 

 
“Neste novo lote começaram também pela sua 

desmatação e queimada, a fim de iniciar o cultivo, mas ali, 
diferentemente do que haviam feito nos primeiros terrenos, 
adotaram o sistema de rotação de terras, aderindo portanto aos 
métodos nativos.” (BALHANA, 1958, p. 62)  
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3. JUSTIFICATIVA ACERCA DA ESCOLHA DAS VARIÁVEIS CASAMENTO 

E PROFISSÃO 

 

Para este estudo comparativo entre duas famílias a fim de se observar o 

processo de integração social e econômica da comunidade à cidade 

escolhemos analisar o percentual de casamentos entre a mesma etnia e entre 

outras etnias ao longo de três gerações, a partir da geração que estabeleceu o 

empreendimento e analisaremos também a escolha por profissões, se estas 

seguiam um padrão herdado dos pais e da comunidade ou se havia um 

rompimento disto e em que geração isto ocorria em maior grau.  

A idéia de utilizar estas variáveis provém da leitura de dois trabalhos. O 

primeiro encontra-se no livro organizado por Boris Fausto que têm vários 

artigos referentes a imigração. “Fazer a América – A imigração em Massa para 

a América Latina”, onde encontramos o artigo do historiador Herbert Klein, 

americano que leciona na Columbia University, já citado anteriormente, e que 

contribuiu com o artigo “Migração Internacional na História das Américas”. 

Neste trabalho ele explica alguns conceitos fundamentais para se abordar o 

tema imigração, já mencionados no capítulo 1.  

Interessa-nos por enquanto a comparação que o autor faz entre os 

italianos nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Para ele estes 

imigrantes tinham a mesma perspectiva de acumular dinheiro sujeitando-se a 

trabalhos no qual não eram qualificados, como a cafeicultura, a criação de 

gado e o plantio de cereais na Argentina e trabalhos urbanos como estivadores 

e faxineiros nos Estados Unidos. Cerca de metade, tanto na América do Norte 

quanto na América do Sul, segundo o autor, retornou à Itália, mas a outra 

metade que permaneceu pode ter permanecido por fatores vários, como o 

insucesso no acúmulo de dinheiro para a passagem, ou pelo contrário no bom 

acúmulo e nas boas perspectivas que o país acolhedor lhe oferecia, frente a 

incertezas na Itália. Para alguns valia a pena integrar-se a fim de permanecer 

com uma melhor condição sócio-econômica que em sua Pátria. 

Comparando os italianos nestes três países chega o autor à conclusão 

de que no Brasil e na Argentina eles obtiveram maior sucesso que  nos 

Estados Unidos. Resolveram permanecer por terem ascendido socialmente 

mais na América Latina que na América do Norte por encontrar nestes países 
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um mercado de trabalho e cidades em expansão, na qual puderam ser 

pioneiros em várias áreas, como manufatura, serviços e posse de terra, algo 

que nos Estados Unidos já estava dominado por descendentes de imigrantes 

da Velha Imigração. Por este motivo os italianos nos Estados Unidos tenderam 

a se fechar etnicamente, apoiando-se mutuamente, elegendo políticos italianos 

e fazendo matrimônio preferencialmente entre eles. Este último fator foi 

percebido através de taxas de endogamia e exogamia e para o autor mostra o 

maior ou menor grau de integração. No caso brasileiro e argentino onde 

puderam ascender socialmente apenas a primeira geração ainda tinha altas 

taxas de endogamia, sendo as seguintes cada vez mais exogâmicas, 

mostrando portanto maior integração e assimilação à sociedade em geral. 

 

“Em compensação, na Argentina e no Centro-Sul do 
Brasil foram os italianos um dos primeiros grupos importantes 
de imigrantes a chegar...Desse modo os italianos nessas duas 
nações passaram rapidamente a compor as novas classes 
médias que estavam sendo geradas e, já na segunda geração, 
muitos deles se colocavam muito acima do status dos pais. Os 
índices de mobilidade social dos italianos, na Argentina e no 
Brasil, são impressionantes. Muitos alcançaram posições de 
alto nível – não só na indústria, mas também na agricultura -  
na segunda e na terceira geração. Em virtude destes índices 
de mobilidade, os imigrantes de segunda e terceira geração – 
embora preservem alguns laços culturais com seus países de 
origem – vivem, trabalham e votam como brasileiros ou 
argentinos, comportando-se como um grupo de classe 
juntamente com outros de seu nível econômico, sejam estes 
nativos ou imigrantes não-italianos. Foram também os 
responsáveis pelos altíssimos índices de exogamia, pois se 
casaram com outros imigrantes e nativos americanos com mais 
freqüência do que com seus compatriotas italianos. “ (KLEIN, 
1999, p.29) 
 

A explicação do autor, portanto, para explicar o sucesso desta 

experiência imigratória se baseia nas taxas de endogamia e exogamia, 

mostrando o quanto a sociedade estava aberta ou fechada a eles. Claro que 

deve-se levar em conta as percepções culturais de cada povo em relação a 

casamentos intra e inter etnia, como no caso, percebo eu, de alemães que são 

tradicionalmente mais endogâmicos que os latinos, sendo impraticável portanto 

comparar italianos com alemães a partir desta perspectiva. Mas como estamos 
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comparando duas famílias italianas, e no caso procedentes da mesma região, 

o Vêneto, esta questão deixa de existir. 

O estudo de Herbert Klein assinala questões econômicas para explicar a 

maior ou menor integração dos italianos. O meu trabalho também acentuará 

este viés, mas tentará  levar em conta fatores outros como a influência do 

modelo de colonização no processo de integração social e econômica 

entendendo que o modelo paulista, por colocar em contato já num primeiro 

momento italianos com brasileiros (seja brasileiro o fazendeiro e seus 

administradores, seja ex-escravos ou até mesmo escravos trabalhando 

próximos) permitirá aos primeiros tomar conhecimento destes, o que diminuirá 

ou não as barreiras (a hipótese inicial do trabalho é de que diminuirá) para uma 

possível integração, verificada através do matrimônio. Concordo portanto com 

Herbert Klein, entendendo que o local de chegada e as condições encontradas 

são principais para se entender as manifestações culturais da sociedade 

formada. 

Outra obra que inspirou o método de se proceder na coleta de dados é 

um trabalho realizado em Curitiba sobre uma família de origem alemã que após 

alguns insucessos em Santa Catarina migrou para a capital da recém 

independente província do Paraná, ainda em 1855. O trabalho é da historiadora 

Cacilda da Silva Machado,  intitulado “De uma família imigrante: Sociabilidades 

e laços de parentesco”, sob orientação de Sérgio Odilon Nadalin,  que estuda o 

trajeto de toda a família Strobel (a que migrou, constituída pelo pai, mãe e três 

crianças menores de 7 anos até seus descendentes) até a década de 1980.  

Christian Strobel, o patriarca, por ter chegado em Curitiba numa época 

em que a cidade iniciava a passagem de uma vila rural e de passagem de 

tropas para um centro político e econômico da província, encontrou um 

mercado de trabalho enormemente carente de mão de obra qualificada para as 

novas construções públicas e privadas, e nisto Christian, qualificado 

marceneiro, obteve grande crescimento profissional e inserção social.  

Interessante notar que em seu estudo ela mostra que as taxas de 

endogamia entre alemães em Curitiba num primeiro momento (anos 50) não 

era tão alto quanto num período posterior (anos 60 e 70) e sua explicação se 

baseia no fato de que raros alemães eram encontrados na cidade neste 

primeiro momento, mas num segundo momento em que aumenta a 
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participação desta etnia na cidade, a taxa de endogamia volta a subir. Percebe-

se aí a importância de se entender o momento histórico para não tirarmos 

conclusões precipitadas a partir apenas da análise crua dos dados. 

Cacilda  portanto trabalha a partir da análise de duas variáveis, 

casamento e profissão, assim por ela justificados: 

 
“A escolha do cônjuge e da profissão costuma marcar de 

forma definitiva a história de uma vida. Ao fazer suas opções 
nestes campos – as melhores ou ao menos as mais 
adequadas, dentre as possíveis – o indivíduo, de certa forma, 
está simultaneamente definindo o seu próprio destino. Nesse 
sentido, considero casamento e profissão questões 
fundamentais para os estudos dedicados ao tema da 
socialização.” (MACHADO, 1998, p. 39). 

 
Outro fator preponderante na análise de Cacilda é a ocupação dos 

descendentes. Ao traçar a história da família Strobel, ela mostra que os filhos 

do patriarca seguiram a profissão do pai na marcenaria e que isto se devia a 

alguns fatores. O primeiro era que o pai buscava ensinar aos filhos as técnicas 

do ofício, e isto de certa forma direcionava o filho a continuar em algo que ele 

poderia ter mais sucesso. Vale ressaltar que numa sociedade em que não 

existiam cursos técnicos abertos ao público, onde o aprendizado se dava por 

outros caminhos, a abertura ou não da sociedade para permitir que um rapaz 

se inserisse em algum ramo especializado era mais difícil e esta dificuldade 

mostra indiretamente a integração deste à sociedade. O segundo fator é que o 

patriarca da família tinha poder de decidir ou influenciar decididamente 

escolhas norteadoras de vida, como profissão e casamento. Cabia ao filho, se 

este se sentisse confortável e tivesse outro fator de amparo, romper com o pai 

e tentar a sorte sem a proteção deste.  

Estes dois fatores de análise, casamento e profissão são, portanto, 

principais na obra de Cacilda e será por mim também utilizado, porém com 

menos ênfase na história oral e nas justificativas dos descendentes e mais na 

análise do local de implantação da colônia e suas implicações. 

A hipótese inicial deste trabalho era de que a família Brunholi de Jundiaí 

integrou-se mais à sociedade, contudo, como veremos abaixo, os dados 

levantados não nos permitem verificá-la devido a inconsistência nos dados da 

família Durigan. 
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4. A VITIVINICULTURA, A FAMÍLIA BRUNHOLI, A FAMÍLIA DURIGAN 

 

4.1 A VITIVINICULTURA 

 

Todas as colônias italianas implantadas no Brasil objetivavam produzir 

vinho. Percebe-se que muitas mudanças ocorreram, com colônias 

abandonando terras em direção a outras de planalto em busca de condições 

para esta produção. Apenas ficavam contentes com terras que lhes 

permitissem esta cultura e observando isto cheguei a indagar porque tamanha 

necessidade desta produção, se o principal objetivo dos italianos que se 

assentavam em colônias era, a meu ver, produzir para suprir as condições 

básicas. Produzir vinho parecia um luxo que todos desejavam. 

Numa carta de colonos de Santa Felicidade à prefeitura da cidade, 

datada de 1880 onde pedem a abertura de uma estrada ligando-os à cidade, o 

título é “Trabalhar, comer bem e rezar” (FENIANOS, 2006, p. 15). Esse era o 

tripé da vida do colono em Santa Felicidade e sua realização constituía o 

propósito de seus dias. Podemos relacionar o vinho a “comer bem”, pois ainda 

hoje temos esta impressão de que a uma boa mesa serve-se um bom vinho. 

Mas para o colono o vinho constituía alimento básico em sua mesa, junto ao 

pão: 

 

“Assim também na colônia de Santa Felicidade, o uso de 
vinho constitui um dos hábitos alimentares trazidos e 
conservados pelo imigrante. O vinho não apenas faz parte da 
alimentação diária do colono, mas ainda contribui para a 
animação e a alegria em dias de festa.” (BALHANA, 1972, p. 
96) 
 

Balhana ainda nos conta que o consumo diário de uma família é de dois 

a três litros de vinho, dependendo do número de adultos. Mas o vinho não 

estava relacionado apenas a “comer bem”, estava também relacionado a 

“rezar”. Desde a implantação da colônia, uma das preocupações era 

construírem um local de culto. Dentre as técnicas de produção do vinho, existe 

a de fermentação em branco, que é a fermentação sem o bagaço, feita para se 

obter o vinho de missa, utilizada nas Igreja Católica, amplamente freqüentada 
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por italianos. 

E por fim “trabalhar” estava intimamente ligado à produção de vinho. É 

certo que italianos cultivavam uma boa variedade de alimentos e também se 

dedicavam a outros trabalhos manuais fora a agricultura. Mas a produção de 

vinho e a venda para a cidade constituiu em fonte de renda das duas colônias 

estudadas, pois ambas as famílias estudadas possuem reconhecidas adegas. 

 

4.2 A FAMÍLIA BRUNHOLI 

 

Toda a região ao redor de Jundiaí produzia café em fins do século XIX 

no modelo da grande fazenda, e foi pra uma cidade vizinha, Itatiba, que 

Antonio Brunholi chega em 1889 para trabalhar no café. O desejo de muitos 

italianos que para cá vinham era acumular algum dinheiro e retornar à pátria 

para lá comprar seu pedaço de terra. E assim foi o desejo do “Nonno”, como 

nos relata sua bisneta, Sandra Brunholi.  

Mas sua vida começou a tomar outro rumo quando conhece Emma 

Dalzanelli, também italiana. Os dois decidem se casar quando tinham apenas 

17 anos, mostrando que tanto Antonio Brunholi quanto Emma Dalzanelli vieram 

ao Brasil em família quando ainda crianças, pois o casamento foi pouco antes 

da virada do século. Este desejo de retornar a Itália relatados por sua bisneta 

pode ser entendido de duas maneiras, a meu ver: Ou este desejo era desejo de 

seus pais, principalmente do pai de Antonio que através de histórias sobre a 

Pátria além mar, que provavelmente ele tinha poucas lembranças, influenciou 

em seu desejo e então passou a compartilhar de uma memória coletiva do 

grupo que estava inserido, ou então Sandra nos conta esta história que 

passada de geração em geração pode ter tido acréscimos de  romantismo. 

O fato é que tomam conhecimento de terras na cidade vizinha de Jundiaí 

a preços acessíveis (pois já contava ele com considerável poupança) , e assim 

após poucos anos do casamento escolhem por adquirir terras situadas no 

Núcleo Colonial Barão de Jundiaí, de onde surgiu o atual bairro do Caxambu, 

Roseira, Colônia Italiana, entre outros.  

Não foi possível ter acesso a documentos que comprovem a data de 

compra destas terras mas podemos aproximar a data de compra para pouco 

antes da virada do século. Estabelecidos nestas terras, tiveram que limpá-la 
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pois era uma área de mata fechada com poucos espaços agricultáveis. O 

próprio Núcleo Colonial Barão de Jundiaí foi famoso por fornecer inicialmente 

bastante madeira para a ferrovia próxima e um pouco mais tarde para o 

beneficiamento da madeira para a fabricação de móveis, sendo ainda existente 

na região uma marcenaria conhecida. 

À medida que foi se abrindo espaço foram plantando alimentos básicos, 

tanto para sua subsistência quanto para venda. Vale lembrar que no começo 

do século XX este núcleo colonial já estava bem integrado economicamente à 

cidade e ao Estado. Em meio a suas culturas foi introduzido o plantio da uva, 

do mesmo modo que outros colonos vizinhos já vinham fazendo e iniciaram a 

produção de vinho artesanal. 

Antonio Brunholi e Emma Dalzanelli tiveram 11 filhos. Sandra nos conta 

que apenas o filho mais jovem resolveu dar prosseguimento aos trabalhos na 

propriedade ,sendo que todos os outros filhos procuraram se estabelecer na 

cidade onde seguiram profissões liberais. O motivo para tal acontecimento, 

segundo nos relatou Marcos, irmão de Sandra é que a possibilidade de 

trabalhar a terra não lhes agradava e todos menos o mais jovem preferiram se 

estabelecer na cidade com outras profissões. Cézar Brunholi, o mais jovem foi 

quem assumiu esta tarefa e pelo teor das palavras de meu informante, neto 

dele, Cézar fez um favor em nome da tradição da família e não por 

necessidade financeira. 

É a partir de Cézar que inicio minha análise da árvore genealógica que 

contém os dados de endogamia e exogamia e as profissões que os filhos 

seguiram. A escolha deste corte ser feito no filho mais novo de Antonio se dá 

pela prévia escolha de analisar a família italiana, tanto a de São Paulo quanto a 

do Paraná a partir da constituição do empreendimento, então toda a coleta de 

dados foi feita a partir desta geração.  

Para esta etapa, vou identificar a geração e o casamento, sendo a geração 

representada pelo primeiro número e dentro desta geração o primeiro 

casamento representado pelo segundo número. No caso de Cézar Brunholi 

que se casou com Iraci Isidora, a representação fica 1.1. 

 

1.1- Cézar Brunholi, descendente de italiano por parte de pai e mãe casa-se 

com Iraci Isidora em 1948. Iraci, como nos conta Sandra, é de origem nacional, 
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“meio bugre” segundo ela. Iraci é de Santa Catarina e foi adotada por um casal 

de alemães. Sandra nos conta que ela foi a que mais se opôs aos casamentos 

de seus filhos e netos com pessoas que não fossem de origem italiana. Cézar 

Brunholi trabalhou na propriedade e profissionalizou a venda de vinhos. Iraci 

era “do lar”. 

 

2.1 – Anísio Brunholi, filho mais velho de Cézar, nascido em 1949, casou-se 

com Vera Mergulhão, nascida em 1953, em 1976, ele com 27 e ela com 23 

anos. Anísio é descendente de italiano por patrilinearidade. Vera Mergulhão é 

descendente de italiano, mas não por patrilinearidade. Ambos são empresários 

 

2.2 – Arnaldo Brunholi , segundo filho de Cézar, nascido em 1950, casou-se 

com Leontina Marquezin, nascida em 1952,  em 1972, ele com 22 e ela com 20 

anos. Arnaldo é descendente de italiano por patrilinearidade, tal como Leontina. 

Arnaldo e Leontina são empresários. São os pais de nossa informante, Sandra 

e de Marcos. Junto a estes filhos administram o restaurante e a adega. 

 

2.3 – Aldo Brunholi, filho mais novo de Cézar, nascido em 1952, casou-se com 

Adelaide Pedroso, nascida em 1955,  em 1976, ele com 24 e ela com 21 anos. 

Aldo é descendente de italiano por patrilinearidade  mas Adelaide não tem 

origem italiana. Iraci se opôs a este casamento. Aldo e Adelaide são 

empresários. 

 

3.1 – Vitor Brunholi, nascido em 1977, filho único de Anísio Brunholi, casou-se 

com Taís, nascida em 1982 (nossa informante não informou o sobrenome 

original), em 2008, ele com 31 e ela com 26 anos. Vítor é descendente de 

italiano por patrilinearidade e Taís também é descendente de italiano. Ambos 

são empresários. 

 

3.2  - Sandra Elisa Brunholi, nascida em 1973, é a primeira filha de Arnaldo 

Brunholi, casou-se com Orlando José Pincinatto, nascido em 1967, em 2010, 

ela com 37 e ele com 47 anos. Sandra é descendente de italiano por 

patrilinearidade, tal como Orlando. Sandra é administradora de empresas e 

Orlando é representante comercial. 



40 

 

 

3.3 – Marcos Brunholi, nascido em 1974, segundo filho de Arnaldo Brunholi, 

casou-se com Magali dos Santos, nascida em 1970, em 1995, ele com 21 e ela 

com 25 anos. Marcos é descendente de italiano por patrilinearidade  mas 

Magali não tem origem italiana. Marcos administra o restaurante junto a sua 

irmã Sandra e Magali é psicóloga. 

 

3.4 – Paulo Fernando Brunholi, nascido em 1979,  é terceiro filho de Arnaldo 

Brunholi, casou-se com Priscila de Lima, nascida em 1976,  em 2003, ele com 

24 e ela com 27 anos. Paulo é descendente de italiano por patrilinearidade mas 

Priscila não é descendente de italianos. Ambos são empresários. 

 

3.5 – Vinícius Brunholi, nascido em 1977, é o primeiro filho de Aldo Brunholi, 

juntou-se com Tania, nascida em 1974,  em 2009, ele com 32 e ela com 35. 

Vinícius é descendente de italiano por patrilinearidade, mas Tânia não tem 

origem italiana. Vinícius é empresário e Tânia é esteticista. 

 

3.6 – Adriano Brunholi , nascido em 1978, é o segundo filho de Aldo Brunholi, 

juntou-se a Valéria (nossa informante não informou o sobrenome original), 

nascida em 1982,  em 2000, ele com 22 e ela com 17 anos. Adriano é 

descendente de italiano por patrilinearidade  mas Valéria não tem origem 

italiana. Adriano é empresário e Valéria é “do lar”. 

 

3.7 - Bruno Brunholi, nascido em 1979, é o terceiro filho de Aldo Brunholi, 

juntou-se a Juliana, nascida em 1979, em 2007, ele com 28 anos e ela também 

com 28. Bruno é descendente de italiano por patrilinearidade  mas Juliana não 

tem origem italiana. Ambos são empresários. 

 

 Podemos perceber que de 11 casamentos, apenas 4 são entre 

descendentes de italianos, não havendo qualquer possibilidade de falarmos em 

fechamento étnico. A interpenetração de pessoas não italianos no local da 

colônia é algo cada vez mais comum, pois esta região deixou de ser vista como 

reduto italiano para ser cada vez mais visto como bairros da cidade de Jundiaí. 

Devemos levar em conta porém que os dados são referentes a períodos 
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posteriores a 1948, 60 anos após a constituição da colônia. Um estudo deste 

tipo no período de início do estabelecimento da colônia poderia propor outras 

questões. 

 Do mesmo modo a escolha por profissões diferentes das que seguem o 

patriarca que constitui o empreendimento não permite maiores conclusões. A 

data de corte ficou muito afastada da origem do empreendimento e as 

diferentes possibilidades profissionais oferecidas pela colônia e pela cidade 

permitiram um maior acesso destes descendentes a diferentes carreiras 

profissionais. O fato de muitos descendentes terem se tornado empresários 

também se dá pela generalidade deste termo, incluindo aí diferentes ramos não 

especificados por nossa informante. 

 

4.3 A FAMÍLIA DURIGAN 

 

Conhecida vinícola da colônia de Santa Felicidade, Vinhos Durigan, tal 

como a Adega Brunholi resgatam parte de memória da travessia dos italianos 

para a América e parte da história da família que é contada em seu 

estabelecimento. O interesse em remontar a uma tradição não é exclusividade 

destas duas famílias. Percorrendo as colônias de Jundiaí e de Curitiba 

constatamos que muitos estabelecimentos têm logo abaixo de seu nome a 

inscrição desde seguida pelo ano de início das atividades.  

Interessante notar que logo abaixo da marca Vinhos Durigan, está a data 

de fundação: Desde 1878. Data que me causou surpresa de início pois foi a 

data de implantação da Colônia Santa Felicidade e me indaguei se eles de fato 

já iniciaram produzindo e vendendo vinhos. Logo percebi ser impossível, a 

partir dos relatos sobre as dificuldades iniciais da colônia, contadas no capítulo 

2. Pensei em outra hipótese, que a propriedade foi adquirida neste ano, mas 

examinando os sobrenomes das primeiras famílias de Santa Felicidade, 

compostas por duas levas neste ano, não achei o sobrenome Durigan ou 

Doriga, sobrenome mais comum na Itália.  

Segundo meu informante, Miola, 1878 é a data inicial. Não mais insisti. 

Aliás, quando do primeiro contato com Miola, disse que tinha interesse em 

fazer a pesquisa e expliquei, e ele me disse que faria tranquilamente, depois 

em fins de outubro, marquei a entrevista e vim a saber que ele não é da família 
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Durigan, ele apenas administra a adega. Sobre a árvore genealógica, ele me 

disse pra procurar no site da família. Pedi o telefone de algum membro da 

família e ele apenas me disse que no site tinha tudo, não precisava falar com 

ninguém. Disse pra procurar por Paulo Durigan , advogado, na internet que eu 

acharia um site com estas informações. Diante destas dificuldades os dados 

coletados, portanto, têm esse caráter de incompletude. 

Pois bem, sobre a data de fundação, acessando o site que traça o 

histórico da família, o mesmo informa que Romano Durigan, considerado o 

fundador da adega, veio ao Brasil em 1888, dez anos depois da data a que se 

refere a fundação. 

 

 
“Romano, Maria e todos os filhos, à exceção de Ernesto, 

que estava servindo o exército (conclusão minha) e veio 
depois, desembarcaram no Porto de Paranaguá , vindos 
através do vapor Rio de Janeiro desde Gênova. Esse navio 
chegou ao Rio de Janeiro em 29/09/1888 e aportou em 
Paranaguá em 26/10/1888 (livro 428). Parece que daí seguiu 
para Montevidéu e Buenos Aires. No dia seguinte (27/10/1888) 
a família Romano Durigan ingressou na hospedaria, onde 
registrou-se (livro 455) e depois foi encaminhada para 
Morretes.” (ROMANO-DURIGAN, 2010). 

 

Creio eu que mesmo em 1888 ou pouco depois seja pouco provável que 

existisse uma adega funcionando, a menos que fosse totalmente artesanal, 

pois a economia da colônia ainda não estava voltada a produção de vinhos 

para a comercialização. 

Portanto a única possibilidade foi utilizar estes dados encontrados no 

site da família Durigan. Embora minhas especulações sobre a data de 

fundação tenham boa fundamentação, não posso deixar de me basear nas 

informações fornecidas por meu informante e tomá-las como verdade.  

Segue a seguir três gerações da família Durigan. Para esta etapa, vou 

identificar a geração e o casamento, sendo a geração representada pelo 

primeiro número e dentro desta geração o primeiro casamento representado 

pelo segundo número. No caso de Romano Durigan, que se casou com Maria 

Mussato, a representação fica 1.1. 
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1.1 – Romano Durigan, italiano casa-se com Maria Mussato em 1869 ainda na 

Itália, ele com 24 e ela com 18 anos.  

2.1 – Ernesto Durigan,  filho mais velho de Romano Durigan casa-se com 

Angela Furlán quando retorna à Itália em 1900. 

 

Sobre os próximos filhos de Romano Durigan, não há dados sobre 

casamento, apenas nascimento, e a partir da terceira geração não há dados 

sobre local de nascimento e nem sobre filhos que não sejam de Ernesto. Creio 

eu que esta árvore foi feita pelo bisneto de Ernesto Durigan, Paulo Durigan, 

que meu informante sugeriu procurar no site. Estudando toda a linhagem de 

Ernesto chega-se a um bisneto chamado Paulo Luiz Durigan, nascido em 

Curitiba em 1961. 

 

2.2 – Isidoro Durigan, nascido na Itália em 1873. 

 

2.3 – Amália Durigan, nascida na Itália em 1875. 

 

2.4 – Antonio Durigan, nascido na Itália em 1877. 

 

2.5 – Angela Durigan, nascida na Itália em 1879. 

 

2.6 – Isabella Durigan, nascida na Itália em 1882. 

 

2.7 – Assunta Durigan, nascida na Itália em 1884. 

 

2.8 – Maria Durigan, nascida na Itália em 1885. 

 

2.9 – Angelo Durigan, nascido no Brasil, ainda em Morretes, em 1890. 

 

3.1 – Romano Isidoro Durigan, nascido na Itália em 1902. 

 

3.2 – Lúcia Durigan, nasceu em 1907. 
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3.3 – José Durigan, nasceu em 1912. 

 

3.4 – Augusto Durigan, nasceu em 1914. 

 

3.5 – Jordano Durigan, filho mais novo de Ernesto Durigan, casado com 

Margarida Muraro. 

 

Com estes dados fica impossível fazer qualquer análise que verifique as 

taxas de endogamia e exogamia e também as profissões seguidas pelos filhos 

e netos dos patriarcas. De todo modo, a comparação com a família Brunholi 

não seria possível pelo fato de que os Brunholi iniciaram as atividades do 

empreendimento na década de 50, a partir de Cézar Brunholi, sendo este 

patriarca mais novo que a terceira geração dos descendentes de Romano 

Durigan.  
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CONCLUSÂO 

 

Passados 130 anos do início destas duas experiências coloniais, onde 

cada uma é representante de um modelo entre os dois modelos imigratórios 

praticados com maior sucesso no Brasil, podemos traçar algumas semelhanças 

nos resultados, não imediatos, mas posteriores a algumas décadas. 

Como mostrado neste trabalho, o ritmo de crescimento e a integração 

econômica destas colônias à cidade foram diferentes. Mas não foram 

contraditórias às propostas oferecidas aos imigrantes. Se no modelo amparado 

pela grande fazenda de café temos o imigrante fazendo parte de um processo 

econômico no qual se privilegiava a acumulação de capital a partir da produção 

em larga escala voltada ao mercado externo, após alguns anos de “estágio” na 

fazenda o imigrante que adquire terras no Núcleo Colonial Barão de Jundiaí 

encontra ali possibilidades maiores do que no Sul de continuar produzindo com 

vistas a abastecer um mercado externo a ele, só que neste caso o externo 

passa a ser o que é externo a colônia e também à cidade.  

Já no caso da Colônia Santa Felicidade, o imigrante vem com a 

expectativa de adquirir terras na qual pudessem reproduzir seu modo de vida 

que não mais lhe era possível na Itália. “Trabalhar, comer bem e rezar” passa a 

ser o mote pelo qual ele defende seu estilo de vida. E encontra, depois de uma 

experiência frustrada no litoral, boas condições para realizar seu intento. A 

integração econômica à cidade veio lentamente, mas não por falhas no projeto 

colonial, mas sim pelos seus objetivos. 

Imigrantes no Núcleo Colonial Barão de Jundiaí produziam gêneros 

alimentícios voltados para dois destinos:  consumo próprio e venda externa. 

Souberam separar estas duas esferas de produção, tal como faziam na grande 

fazenda de café, onde lhes era permitido ter um espaço de terra que lhes era 

permitido produzir o que desejassem. Esta ambivalência foi levada à sua 

propriedade de terra. Já em 1934 era feita a primeira Festa da Uva da região, 

25 anos antes dos colonos do Sul, atraindo mais de 100 mil. 

Imigrantes do Núcleo Colonial Santa Felicidade, num primeiro momento 

buscaram suprir suas necessidades com uma produção voltada à colônia, mas 

tão logo perceberam as vantagens de comercializar o excedente de sua 

produção, assim o fizeram, requisitando a abertura de uma estrada à cidade 
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apenas dois anos após o início da colônia, comprando posteriormente outra 

propriedade maior onde utilizaram técnicas de agricultura mais compatíveis e 

realizando em 1959 a 1° Festas da Uva e em 1982 a 1°Festa do Vinho. 

Embora os dados não permitam uma maior comparação entre as duas 

famílias estudadas, certo é que ambas estabeleceram empreendimentos 

familiares que, com o passar dos anos profissionalizaram-se para atender uma 

ampla clientela vindas dos centros das cidades. Podemos verificar, com os 

dados que temos, que ambas as famílias integraram-se economicamente à 

cidade, pois possuem empreendimento que comprova isto, e pela maior 

riqueza de dados da família Brunholi, podemos comprovar que esta integrou-se 

socialmente à cidade, fato este que não pode ser comprovado, pela falta de 

dados, no caso da família Durigan.  

Porém a escolha por estudar apenas uma família em uma colônia pode 

ocasionar em interpretações equivocadas, pois a história de uma família 

contém particularidades que é muito difícil a um pesquisador alcançar, sendo 

que estas particularidades podem influenciar decididamente nesta integração. 

Por exemplo, no caso da família Brunholi, Sandra nos contou que sua avó era 

reticente a casamentos inter-étnicos, mas Sandra logo após diz que a ironia é 

que ela era “bugre”. E se esta aversão a casamentos inter-étnicos partisse de 

seu avô, patriarca de pais e avós italianos que teria mais legitimidade para 

influenciar seus filhos e netos? Claro que se estudássemos toda a colônia, 

estes casos desviantes poderiam  se diluir, mas quando utilizamos a história de 

uma única família para isso podemos cair em tal equívoco. 

Há também o fato de que em alguns momentos a colônia pode ter 

apenas elementos de uma etnia,como no começo de seu estabelecimento,  

sendo natural que ocorram apenas casamentos intra-étnicos. É em momentos 

de maior variedade de etnias numa sociedade que podemos usar este método 

com mais eficácia. Portanto quanto maior a variedade étnica compartilhando 

um mesmo local, maior a viabilidade de estudos que levem em conta a variável 

casamento (por meio de estudos de taxas de endogamia e exogamia). Klein 

não estudou colônias para perceber a integração étnica, e sim metrópoles com 

diversas etnias. 

A integração econômica portanto pôde ser comprovada, mas além do 

nível familiar, esta integração foi das colônias às cidades. Comprova-se isto a 
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partir da bibliografia, e de fato o modelo imigratório de São Paulo integrou mais 

rapidamente a colônia à cidade, porém percebe-se que ambas se integraram e 

hoje são conhecidos bairros de Jundiaí e Curitiba. 
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