
 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A historiografia da emigração italiana no Brasil tem sido tema de inúmeras investigações sendo que nas últimas décadas tem 
crescido o número de livros, artigos, dissertações e teses de doutorado. A documentação da emigração italiana no Brasil é bastante 
rica e existe uma série de acervos que tratam do tema principalmente na região sudeste e sul do Brasil.

 

OBJETIVO

Investigar os documentos que estão à disposição do público 
interessado no tema a partir de fontes que permitam ampliar 
as discussões sobre a emigração italiana no Nordeste do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA

Estudo é de natureza exploratória e a pesquisa é documental. 
O período de análise 
abrange a fase da 
imigração subsidiada 
que começa em 1875 
e encerra em 1902. 
As principais fontes 
encontradas foram: 
relatórios, boletins, 
cartas, documentos 
expedidos pelos 

governos, 
passaportes, atas de 
associações. Dessas 
fontes foi 
selecionado um 
relatório, elaborado 
por um representante 
do Ministério das 
Relações Exteriores 
da Itália, publicado 
em 1893, escrito por 
Brichanteau que 

apresenta ao governo italiano informações sobre o Estado do 
Rio Grande do Sul.   

 

 

 

 

RESULTADOS

As informações disponíveis nesse relatório envolvem dados 
sobre a população imigrante no Brasil e suas instalações nas 
colônias oficiais no Rio Grande do Sul. O relatório traz 
dados demográficos, econômicos, políticos e culturais do 
Estado do Rio Grande do Sul e explicações sobre as 
ocupações europeias. Contêm comentários sobre a figura do 
colono italiano e enaltece as virtudes presentes nesse grupo 
étnico. Explicita como funciona o comércio dentro das 
colônias e os papeis que os italianos ocupam nessa 
atividade. Tratando, ainda, das profissões mais frequentes e 
do valor do trabalho pago aos operários italianos que atuam 
nas fábricas e nas indústrias, a situação do crédito e as 
formas de Associação de proteção. O relatório traz sugestões 
para que os italianos se protejam dos problemas causados 
pela emigração em relação às falsas promessas dos agentes 
de colonização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se a riqueza dessa fonte para os estudos históricos 
e a importância desses documentos como fontes para 
analisar a vida e a organização das primeiras colônias. 
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Fonte/Imagem: Documento em imagem pertencente ao próprio acervo da pesquisa.   


