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“Nós somos, há séculos, pisados e escarnecidos. 
Porque não somos povo, somos divididos. 
Recolhamo-nos sob uma única bandeira: uma 
esperança. De fundirmo-nos juntos. Já soou a 
hora!” 

(Goffredo Mameli) 

 

  



 

 

RESUMO 

Os processos migratórios forçados pela escassez de recursos naturais, pelos 

confrontos em busca de domínio territorial ou pelas intempéries do meio ambiente são 

fatores constantes na trajetória humana. Não somente os primeiros grupos 

organizados (como tribos e aldeias) mas, posteriormente, as nações já estabelecidas, 

como a Itália do final do século XIX, sofreram com esta questão. Este importante 

movimento humano implicou em relações indissolúveis entre os imigrantes e os 

países receptivos. No caso do Brasil, este estreitamento de laços se aprofundou a tal 

ponto que resultou numa autêntica mescla de etnias e de costumes. Referências 

históricas de ampla percepção social e acadêmica apontam para as transformações 

provocadas pelos imigrantes italianos no Interior de São Paulo. São deles as primeiras 

lições de empreendedorismo que tiraram trabalhadores braçais dos campos paulistas 

e os levaram para o progresso da zona urbana, como no caso de São João da Boa 

Vista, na região Leste do Estado. A presente pesquisa busca evidenciar esta 

influência, missão complexa em razão do longo tempo passado desde a chegada dos 

primeiros trabalhadores europeus. Os imigrantes italianos tiveram diversas áreas de 

influência em São João da Boa Vista, desde o trabalho na lavoura, até suas incursões 

pelos meios industriais, comerciais, culturais e desportivos. Uma de suas marcas no 

meio associativo é o Circolo Italiano, instituição constituída com missão, visão e 

valores voltados aos compatriotas e amantes da cultura europeia na cidade. 

Apresentar os pontos de influência dos imigrantes italianos em São João da Boa Vista, 

nos âmbitos institucional, empresarial, comercial e nos costumes locais, é o objetivo 

geral deste trabalho. Entre os objetivos específicos estão: Indicar momentos históricos 

da chegada dos italianos a São João da Boa Vista e os primórdios do trabalho destas 

pessoas na cidade; Relacionar a participação dos italianos e de seus descendentes 

com o desenvolvimento de variados segmentos da sociedade; Posicionar este 

levantamento histórico como agente de influência da missão, da visão e dos valores 

do “Circolo Italiano di São João da Boa Vista”. É uma pesquisa aplicada que mostrará 

como a história da imigração influenciou, diretamente, nos conceitos aplicados de 

forma prática na atualidade, dentro do “Circolo Italiano di São João da Boa Vista”. A 

abordagem do problema, por seu turno, se dá em pesquisa qualitativa, trabalhando 

dados históricos que formularam o que, atualmente, o “Circolo” admite como missão, 

visão e valores. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, já que se 

atém a características da população italiana e ao fenômeno da grande imigração, que 



 

 

gerou consequências históricas a serem esmiuçadas. Do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica. O presente trabalho tem como 

resultado a descoberta da importância destes elementos de marketing nesta entidade 

e encontra, como conclusão, a imprescindibilidade do respeito a este tripé institucional 

para a subsistência da organização que é foco deste estudo.   

 

Palavras-Chave: Imigração. Itália. Missão. Visão. Valores. 

  



 

 

RESUMEN 
Los procesos migratorios forzados por escasez de recursos naturales, por 

enfrentamientos en busca de dominio territorial o por intemperies del medio ambiente, 

son factores constantes en la trayectoria humana. No sólo los primeros grupos 

organizados (como tribus y aldeas) pero, posteriormente, naciones ya establecidas, 

como la Italia de finales del siglo XIX, sufrieron con esta cuestión. Este importante 

movimiento humano implicó en relaciones indisolubles entre inmigrantes y países 

receptivos. En el caso de Brasil, este estrechamiento de lazos se profundizó a tal 

punto que resultó en una auténtica mezcla de etnias y de costumbres. Las referencias 

históricas de amplia percepción social y académica apuntan a las transformaciones 

provocadas por los inmigrantes italianos en el interior de São Paulo. Son de ellos las 

primeras lecciones de emprendedorismo que sacaron a los campesinos de las fincas 

paulistas y los llevaron al progreso de la zona urbana, como en el caso de São João 

da Boa Vista, región Este del Estado. El presente artículo busca evidenciar esta 

influencia, misión compleja en razón del largo tiempo pasado desde la llegada de los 

primeros trabajadores europeos. Los inmigrantes italianos tuvieron varias áreas de 

influencia en São João da Boa Vista, desde el trabajo en la labranza, hasta sus 

incursiones por los medios industriales, comerciales, culturales y deportivos. Una de 

sus marcas en el medio asociativo es el “Circolo Italiano”, institución constituida con 

misión, visión y valores dirigidos a los compatriotas y amantes de la cultura europea 

en la ciudad. Presentar los puntos de influencia de los italianos en São João, en los 

ámbitos institucional, empresarial, comercial y en las costumbres locales, es el 

objetivo general de este trabajo. Entre los objetivos específicos están: Indicar 

momentos históricos de la llegada de los italianos a São João da Boa Vista y los 

primordios del trabajo de estas personas en la ciudad; Relacionar la participación de 

los italianos y de sus descendientes con el desarrollo de variados segmentos de la 

sociedad; Posicionar este levantamiento histórico como agente de influencia de la 

misión, de la visión y de los valores del "Circolo Italiano di São João da Boa Vista." Es 

una investigación aplicada que mostrará cómo la historia de la inmigración influenció 

directamente en los conceptos aplicados de forma práctica en el "Circolo Italiano di 

São João da Boa Vista". El abordaje del problema, a su vez, se da en investigación 

cualitativa, trabajando datos históricos que formularon lo que, actualmente, el "Circolo" 

admite como misión, visión y valores. En cuanto a los objetivos, se trata de una 

investigación descriptiva, ya que se atiene a características de la población italiana y 



 

 

al fenómeno de la gran inmigración, que generó consecuencias históricas a ser 

desmenuzadas. Desde el punto de vista de los procedimientos técnicos es una 

investigación bibliográfica. El presente trabajo tiene como resultado el descubrimiento 

de la importancia de estos elementos de marketing en esta entidad y encuentra, como 

conclusión, la imprescimbilidad del respeto a este trípode institucional para 

subsistencia de la organización que es foco de este estudio.  

 

Palabras Clave: Inmigración. Italia. Misión. Visión. Valores. 
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INTRODUÇÃO  

 

O caráter nômade do homem está fundado na caça e, posteriormente, nos 

processos extrativistas. Desde o seu surgimento, o ser humano percorreu diferentes 

territórios em busca das mínimas condições de subsistência, dependentes 

exclusivamente da natureza. Sobreviver, na Pré-História, era sinônimo de migrar 

ininterruptamente. 

A habilidade migratória sempre acompanhou o desenvolvimento humano, 

por diversos fatores.  Fome, guerras, crises políticas, pestes que dizimaram 

populações inteiras. Na luta pela sobrevivência, em fuga diante de fatores adversos, 

os migrantes terminaram por estabelecer pontes entre a cultura antiga e a dos nativos 

(antes, durante e depois do estabelecimento das nações propriamente ditas). 

 

A escola de orientação histórico-cultural repudiou a teoria de um     
desenvolvimento uniforme e integral da humanidade, apresentando uma 
teoria diametralmente oposta, que postulava a existência de círculos de 
civilização diferenciados, identificáveis por critérios intrínsecos derivados 
principalmente das culturas materiais. Segundo esses autores, a difusão de 
aquisições culturais deveu-se principalmente às migrações. (KI-ZERBO, 
2010, p. 297) 

 

É a partir da descoberta do fogo, porém, que o homem passa a ter um 

referencial do sagrado, cultuando este elemento como se divino fosse e se 

aglomerando em grupos rudimentares que sinalizam para os primórdios do que hoje 

conceituamos como “família”. É esta família inicial que pratica uma “religião 

doméstica” e fixa raízes. 

    

Se nos transportamos, em imaginação, até o dia-a-dia dessas antigas 
gerações, encontraremos um altar em cada casa e, em volta desse altar, a 
família reunida. A cada manhã, a família ali se reúne para dirigir ao fogo 
sagrado as suas primeiras preces, e toda noite ali o invoca mais uma vez. 
(COULANGES, 2002, p. 44) 

 

O princípio fundamental da família e da religião é, também, o aglutinador 

social que fixa os povos em solo próprio. Coulanges completa:  

 

A ideia de propriedade privada estava implícita na própria religião. Cada 
família tinha o seu lar e os seus antepassados. Esses deuses podiam ser 
adorados pela família e só a ela protegiam; eram sua propriedade. Os antigos 
vislumbravam uma misteriosa relação entre deuses e o solo. Vejamos 
primeiramente o lar: esse altar é o símbolo da vida sedentária; o seu próprio 
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nome indica; Deveria estar assentado sobre a terra; uma vez construído, 
nunca mais deveria mudar de lugar. O deus da família quer ter morada fixa. 
Materialmente, seria difícil transportar a pedra sobre a qual ele brilha; 
religiosamente, isso seria ainda mais difícil, só sendo permitido ao homem 
quando acossado por dura necessidade, quando expulso por inimigo, ou se 
a terra não pode mais alimentá-lo. (2002, p. 35) 

  
Gordon Childe (apud RIBEIRO, 1972, p. 35) esmiúça o sentido daquilo que 

chamou de “revoluções culturais”, analisando os primeiros fenômenos que serviram 

como agentes para a fixação geográfica dos grupos humanos. Antes disso, eram 

evidentes as semelhanças entre o homem e o animal. 

 

A maioria dos estudiosos concorda com a classificação de Gordon Childe, 
que distingue três “revoluções culturais” a partir de uma pré-revolução que se 
confunde com o próprio processo de humanização que fez o homem 
transcender da escala zoológica para situar-se no plano de conduta cultural. 
Tais são a Revolução agrícola, que introduzindo o cultivo de plantas e a 
domesticação de animais no sistema produtivo, transfigura a condição 
humana, fazendo-a saltar da situação de apropriadora do que a natureza 
provê espontaneamente à posição de organizadora ativa da produção; a 
Revolução Urbana, fundada em novos progressos produtivos como a 
agricultura de regadio, a metalurgia e a escrita, que conduziu à dicotomização 
interna das sociedades numa condição rural e numa condição urbana e à sua 
estratificação em classes sociais, além de outras profundas mudanças na 
vida social e no patrimônio cultural das sociedades que atingiu; e a Revolução 
Industrial, que emergiu na Europa Ocidental com a descoberta e a 
generalização de conversores de energia inanimada para mover dispositivos 
mecânicos, responsável também por novas alterações fundamentais na 
estratificação social, na organização política e na visão do mundo de todos 
os povos. (RIBEIRO, 1972, p. 35) 

 
Dos pontos de vista geopolítico e antropológico, seriam inúmeros os 

recortes a serem feitos para que se retratasse, num só trabalho, o desenvolvimento 

de cada uma das nações, após a saída de seus nativos da situação praticamente 

selvagem até a civilização como conhecida atualmente. Por esta razão, necessário se 

faz um esforço acadêmico para considerar que as etapas de formação dos estados e 

de suas limitações territoriais, renderiam numerosas páginas, que fugiriam ao escopo 

do presente trabalho, até que se chegasse ao contexto que nos permita vislumbrar a 

Itália já constituída. 

Quem procura a história da Itália encontra a história da Europa, tão 

profundas são suas raízes. Mesmo que a unificação nacional date do século 

retrasado, mais precisamente do ano de 1870, quando os domínios do papado foram 

incorporados à monarquia, a região foi um termômetro das transformações europeias, 

quando não foi ela o palco principal dos acontecimentos. 



11 

 

A Itália teve sua história vinculada à posição geográfica, entre o Ocidente 

e o Oriente, projetando-se sobre todo o Mediterrâneo1. A primeira civilização por ali 

fixada (e com certa relevância) foi a dos terramares, no início do século XX a.C.. No 

primeiro milênio antes de Cristo os vilanovianos encontraram a região habitada pelos 

itálicos, seguindo-se sucessivas invasões e o predomínio dos etruscos, nos séculos 

VI e V a.C., ao mesmo tempo em que os gregos se instalavam no Sul (SALIZONI, 

1967).  

A hegemonia romana (de 27 a.C. a 476 d.C.) transformou o território de 

diferentes povos, línguas e organização social numa confederação político-militar. O 

Império Romano invade militarmente a Grécia, mas é a sua civilização que acaba 

invadida pela cultura grega. Pode-se apontar esta ocorrência como a primeira “grande 

emigração” de nativos do território romano em direção a outro país legalmente 

constituído. No retorno desta epopeia, estes cidadãos trazem da Grécia costumes e 

implementos culturais e religiosos de grandiosa monta. Vem dos gregos o senso de 

república, que até garantiu o autogoverno das cidades durante certo tempo, mas o 

Império, pelas mãos de Adriano2, cassou em parte essa autonomia, originando uma 

Itália das cidades-estado e, de certa maneira, das distinções regionais. Estavam 

instauradas as rivalidades entre as províncias, com variações de costumes e de 

dialetos. 

 

Na primeira metade do século XVIII depois de alternos acontecimentos nas 
“guerras de sucessão” a situação política italiana ficou radicalmente 
modificada. Depois da queda do governo espanhol, vieram a formar-se três 
dinastias de origem estrangeiras, mas formalmente independentes, dinastias 
que deveriam durar até o século XIX: os Bourbons, no reinado de Nápoles e 
na Sicília; os Absburgo-Lorena, na Toscana; os Bourbons, ainda, em Parma 
e Piacenza. Entretanto, em 1720, o duque de Sabóia, Amadeu II, obtinha o 
título de Rei e o domínio da Sardenha, aumentando assim seu prestígio e a 
sua potência, e tomando um caráter “italiano” sempre mais definido. Na 
prática, porém, as particularidades regionais levavam estes “italianos” à 
rivalidade e ao enfrentamento, rejeitando não só estrangeiros como também 
os integrantes de outras províncias. (SALIZONI, 1967, p. 11) 

 

                                                 
1 A favorecida posição geográfica incentivou o interesse pelas navegações. São vultos italianos deste 
segmento: Marco Polo (explorador da rota para a China e escritor), Cristoforo Colombo (descobridor 
da América), Guglielmo Embriaco (navegador dos estados cruzados), Amerigo Vespucci (líder de 
navegações à América), Alvide Ca’da Mosto (atuante no Mediterrâneo), Antonio da Noli (um dos 
desbravadores da África) e Sebastiano Caboto (que encontrou rotas alternativas para a América). 

 
2 Públio Élio Trajano Adriano, imperador romano da dinastia dos Antoninos, dominou de 117 a 138 e 
ficou conhecido por viajar pelas províncias do Império, ratificando sua autoridade.  
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O Renascimento não significou paz. As invasões viraram rotina e era na 

Itália que os Estados europeus se enfrentavam. O predomínio espanhol correspondeu 

a uma série de abusos fiscais que saquearam os cofres italianos, levando este povo 

a uma supressão de liberdades e à ruína econômica (SALIZONI, 1967).  

É concomitante ao “Risorgimento” (1815 a 1871) a ascensão, na Sicília, de 

um grupo criminoso que se reunia em sigilo e passou a agir nos bastidores da esfera 

pública até se tornar, de fato, uma quadrilha: a Máfia, cujo bando inicial se intitulava 

“Cosa Nostra” (ou seja, “Coisa Nossa”). O primeiro “capo” da associação fora Carlo 

Accappatollo, conhecido como Don Carlone. Acredita-se, porém, que a máfia tenha 

origens medievais, com seus primórdios no século XV, protegendo os habitantes da 

Sicília de invasões espanholas (SALIZONI, 1967). No auge da atuação mafiosa, em 

1861, era finalmente oficializado o Estado Italiano, que ainda demorou nove anos até 

incorporar os Estados Pontifícios e fazer de Roma a capital do reino.  

É nesta época de boas expectativas, porém, que a população sofre um 

duro golpe. A Itália é ruralista, faminta e semianalfabeta. Neste contexto, é atingida 

em cheio pelos avanços da Revolução Industrial. Campos adjacentes às zonas 

urbanas são tomados pela fúria capitalista para a qual os italianos não estavam 

preparados.  

 
[...]nos países que sofreram um processo de industrialização rápido e intenso 
no final do século XVIII, o incremento demográfico e a emigração 
representaram um momento particular dessa transformação da estrutura, de 
basicamente agrícola para basicamente industrial. E a emigração, por sua 
vez, cessou quando o nível da industrialização permitiu a absorção do 
excesso de mão-de-obra. Mas nos países em que o desenvolvimento 
industrial foi lento ou insuficiente, o incremento demográfico e a emigração 
se prolongaram. (ALVIM, 2000, p.24) 

 
Somem-se a isso as terríveis condições naturais da Itália para o setor 

agrícola: 

 
Dos 288.538 km² de sua superfície total, quase 2/3 são cobertos pelas 
cadeias dos Alpes e dos Apeninos. Destes, 56.000 km², no mínimo, são 
rochosos ou saibrosos e, por isso, refratários a qualquer produção vegetal e 
nem mesmo os 2/3 restantes são muito produtivos. (UBALDI, 1911, p. 135, 
apud ALVIM, 1986, p. 38) 

 
A fome, o início da industrialização e a crise política da Itália são as molas 

propulsoras da emigração de italianos da Europa, a partir de 1870, com destino à 

América (ALVIM, 2000). O Brasil passou a ser o destino oferecido por agenciadores 

que atuavam na “Terra da Bota” em nome de escravocratas brasileiros, que, na 



13 

 

iminência da Abolição (1888) e após este processo, precisavam de uma nova fonte 

de mão de obra. Era um grupo influente, detentor de favores políticos importantes e 

que pretendia utilizar de seus meios para garantir suas regalias por meio da 

exploração humana, por cruel que fosse. 

Assim como nas épocas anteriores ao estabelecimento das civilizações, os 

italianos que emigraram também tiveram a necessidade de buscar agrupamentos e 

pontos de referência cultural quando chegaram ao Brasil. E não tardaram para fundar 

organizações que se prestavam a esta finalidade. 

Surgia, assim, uma nova entidade no contexto social brasileiro: o Circolo 

(SCANNAPIECO, 2017). Em tradução literal do italiano para o português: Círculo. Sob 

o aspecto institucional, trata-se de um clube social, uma agremiação que difunde os 

interesses e a cultura de italianos, imigrantes ou descendentes, e dos simpatizantes 

da Itália.  

Um “circolo” era, pura e simplesmente, aquela “roda de bate-papo”, aquele 

aglomerado de amigos, conhecidos, que se encontravam nas esquinas para falar em 

voz alta e gesticular, debatendo os temas contemporâneos, principalmente a situação 

política da Itália. Tratava-se de uma instituição popular, de admissão praticamente 

livre, fundada como meio de preservação da história italiana e da vivência dos 

imigrantes. “Respirava-se”, ali, um pouco da Itália. 

É por meio do estudo das primeiras agremiações fundadas por italianos na 

região Leste Paulista que se nota a importânica desta história na concepção de um 

“circolo”. A cidade de São João da Boa Vista é um ícone destas relações, pois detém 

números vultuosos relativos à presença italiana, desde o final do século XIX. A 

manutenção da cultura imigrante e do interesse popular sobre o tema mostram a 

influência da história da imigração sobre a Missão, a Visão e os Valores do “Circolo 

Italiano di São João da Boa Vista”. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

Origina-se da escravidão o interesse dos fazendeiros paulistas por mão de 

obra gratuita posterior à exploração dos negros. Acostumados à terrível realidade que 

impuseram aos africanos, esperavam, principalmente os cafeicultures, encontrarem 

em outros povos as mesmas vantagens tiranas que obtiveram daqueles escravos. 

 

Esta é uma observação particularmente importante quando se trata de 
estudar a imigração italiana no Brasil e seu papel no processo de substituição 
da força de trabalho escrava pela do assalariado, cuja feição aparente foi o 
sitema do colonato apoiado no trabalho familiar. As análises pautam-se na 
preferência dos fazendeiros pelo grupo familiar em detrimento de 
trabalhadores assalariados. Suas justificativas apóiam-se em dois 
argumentos: o trabalho familiar permitiria ao fazendeiro maior exploração 
sobra a mão-de-obra, uma vez que se pagavam salários pelas tarefas e não 
por indivíduos e, ainda, que as unidades familiares abrandariam a tendência 
de abandono do trabalho, garantindo maior estabilidade da mão-de-obra nas 
fazendas. (ALVIM, 2000, p. 12) 

 

Seja por conta dos italianos, dos africanos, ou de indivíduos de quaisquer 

nacionalidades, os movimentos migratórios são parte integrante da história brasileira 

e da composição da cultura e da formação popular (ALVIM, 2000). Tais ocorrências, 

que acarretaram na miscigenação, no sincretismo, na absorção cultural e em diversos 

fenômenos de origem antropológica, são inesgotáveis fontes de interesse acadêmico 

e, por si mesmas, justificariam o presente trabalho. 

Quanto à influência italiana em São João da Boa Vista, esta, por seu turno, 

é potencializada pelo advento do transporte ferroviário: 

 
A instalação da estrada de ferro Mogyana, no município, incrementou a 
exportação de produtos agrícolas, sendo de maior vulto a do café, seguido 
do açúcar, fumo, toicinho, batata, cereais, tijolos e telhas, madeiras, queijo, 
gado para o corte e outros pequenos produtos , caracterizando o município 
como produtor de variedades. Havia em São João, em 1889, por volta de 25 
máquinas de café, 30 engenhos de cana, diversas serrarias e olarias. A 
população do município era de aproximadamente 16 mil habitantes, sendo 
que perto de 3 mil habitavam a cidade, que contava com aproximadamente 
450 casas. A lavoura sempre foi um setor de grande êxito no município, pela 
fertilidade do solo, abundância de água e clima ameno. Por essas 
características, o núcleo foi se desenvolvendo como centro de atividades, 
para suprir as diversas necessidades da vida civil e a comercialização dos 
produtos originários da região. (SPLETTSTOSER JR., 2008, p. 33) 

 
Esta novidade nos transportes, implica em muitíssimos outros fatores, 

porque o processo de transição entre a exploração de escravos e o trabalho imigrante 

não se deu da maneira como pretendiam os escravocratas e senhores de engenho 
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daquele Brasil oitocentista, principalmente na região Oeste de São Paulo, para onde 

deveria seguir a maior parte dos imigrantes, após o agenciamento: 

 

A estratégia de arregimentação de trabalhadores teve de obedecer a 
particularidades políticas da luta pela implantação da mão-de-obra livre em São 
Paulo. Por isso, a diversidade dos tipos de famílias imigrantes que São Paulo 
recebeu, nos diferentes períodos apontados, assim como a predominância de 
setentrionais italianos num primeiro momento, em detrimento de meridionais, 
são consequências da luta entre facções que detinham o poder em São Paulo. 
Até 1885, os fazendeiros do Oeste não puderam contar com a mão-de-obra 
desejada, isto é, farta e barata, porque enfrentavam a resistência dos 
proprietários que usavam o trabalho escravo. (ALVIM, 2000, p. 41) 

 

  A persistência do impasse entre os ruralistas do Oeste, a grande produção 

agropecuária da região Leste e o implemento da via férrea na região de São João da 

Boa Vista, são fatores que cooperaram para a chegada de imigrantes, em grande 

escala, a esta cidade (SPLETTSTOSER JR., 2008). 

  Esta aproximação entre os povos é um dos itens do presente trabalho. Porém, 

há pontos interessantes na composição das associações italianas que se mantiveram 

com o passar do tempo e motivaram os pilares do atual “Circolo Italiano di São João 

da Boa Vista” e merecem estudo acadêmico. 

  Para os imigrantes italianos radicados no Brasil, além do costume, o movimento 

associativo era uma necessidade básica para repudiar a exploração dos grandes 

fazendeiros. Os proprietários de terras esperavam dos europeus o mesmo 

comportamento dos escravos, o que logo foi rechaçado. Figuras influentes da 

sociedade da época passaram a apontar que os italianos deveriam ser contratados 

como trabalhadores normais e não como escravos (ALVIM, 2000). 

  Da situação receptiva do Brasil com relação aos estrangeiros decorreram 

processos de miscigenação, incremento de religiosidade e outros fatores culturais e 

sociais que merecem observação. Para o presente trabalho, o enfoque é exclusivo 

nas vinculações associativas dos italianos, que ultrapassaram 20 milhões de 

imigrantes em pouco mais de 60 anos. 

  É este panorama histórico que influencia, como se comprovará, a Missão, a 

Visão e os Valores do “Circolo Italiano”. 
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2 OBJETIVOS  

 

Há diversas abordagens possíveis a respeito da influência da imigração 

italiana no Brasil. Existem situações que envolvem o desenvolvimento rural, o 

destaque destes europeus no comércio, na indústria, no desporto e na cultura.  

Quanto ao presente trabalho, o mesmo deverá se pautar no objetivo geral 

de apresentar a relevância da história da imigração para associações formadas por 

italianos e seus descendentes em São João da Boa Vista. 

Quanto aos objetivos específicos, encontram-se os seguintes: indicar 

momentos históricos da chegada dos italianos a São João da Boa Vista e os 

primórdios do trabalho destas pessoas na cidade; relacionar a participação dos 

italianos e de seus descendentes com o desenvolvimento de variados segmentos da 

sociedade; posicionar este levantamento histórico como agente de influência da 

Missão, da Visão e dos Valores do “Circolo Italiano di São João da Boa Vista”. 
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3 OS ITALIANOS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA  

 

É a partir de 1885 que o movimento migratório entre a Itália e o Brasil passa 

a ser considerado um negócio em série, bancado principalmente por cafeicultores do 

Oeste Paulista. A articulação dos agricultores se dava diretamente no governo italiano, 

com acesso aos núcleos regionais de poder, que começaram a propagandear as 

oportunidades oferecidas pelos brasileiros a quem quisesse viajar. A emigração deixa 

de ser algo circunstancial e os “braccianti” (trabalhadores braçais) eram 

arregimentados pelas companhias de navegação, financiadas pelos agentes de 

emigração3, ligadas aos ruralistas brasileiros. 

 

Devemos à “necessidade” [reconhece no fim do século um colaborador da La 
Riforma Sociale] se os horizontes sul-americanos foram pintados de rosa e 
determinaram a espantosa onda humana que atravessou o oceano. Os 
agentes de emigração fizeram a propaganda e o seu próprio interesse, não 
devemos duvidar disso, e as descrições pitorescas e as promessas incríveis; 
mas, sobre alguém bem nutrido, essas histórias maravilhosas teriam 
provocado um único efeito: uma ótima digestão. A obra dos agentes de 
emigração teve um resultado fácil e considerável: a imagem conhecida da 
centelha no depósito de explosivos. (FRANZINA, 2006, p.263) 

 

Na região Oeste de São Paulo, porém, ainda persistia o trabalho escravo 

com maior intensidade, embora este cenário já estivesse em decadência mesmo 

antes da Abolição. Surge, então, um problema político entre os agricultores 

escravocratas e aqueles que insistiam na contratação de imigrantes. Na maioria das 

fazendas, os donos de escravos ameaçam tomar atitudes violentas contra aqueles 

que recebessem os estrangeiros. Com isso, muitos dos italianos eram então 

direcionados para a região Leste Paulista, logo que desembarcavam no Porto de 

Santos, aproveitando a facilidade de acesso da linha férrea da Mogyana (FRANZINA, 

2006, p. 277). 

 “A emigração, para a Itália, é uma necessidade. Precisamos que partam 

de 200 a 300 mil indivíduos por ano, para que possam encontrar trabalho os que 

ficam”, afirma Paolo Longhitano (apud ALVIM, 2000, p. 24), autor da proposta de apoio 

aos colonos italianos que emigravam da Itália com destino ao Brasil. Até 1940, 22 

milhões de nativos deixaram a Itália. Destes, 44% se instalaram na região Sudeste, 

                                                 
3 Para o governo italiano, o êxodo de nativos também era um negócio interessante. 
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que oferecia vantagens financeiras para a viagem: O governo subsidiava os 

imigrantes, pagando 75 mil réis para cada adulto que desembarcava, metade disso 

para meninos de 7 a 12 anos e 20% para crianças entre 3 e 7 anos4. 

Emigrar, para os italianos, era uma decisão radical: 

 
Em 1882 o jornal L’Amico Del Popolo destacou que mais de 20 mil pequenos 
proprietários desapareceram dos cadastros da Itália e que certamente a 
maioria, senão todos, teriam emigrado para a América. Os vênetos não saem 
com a esperança de voltar, como os do Sul. Saem se desfazendo de tudo, de 
seus animais e dos parcos utensílios domésticos; partem depois da colheita 
do trigo, no outono, entre setembro e novembro. (ALVIM, 2000, p.34) 

 

No Brasil, o cenário encontrado pelos italianos era, no início da imigração, 

muito pouco distinto do que eles vivenciavam no país de origem. Embora não 

passassem fome, fato corriqueiro em muitas províncias europeias, estes 

trabalhadores não estavam acostumados ao ambiente e, ainda, sequer conheciam 

plantações de café e de cana de açúcar. A capacidade de produção dos imigrantes 

chamava a atenção dos patrões: 

 
Procurando vencer a resistência dos proprietários escravocratas e 
demonstrar o quanto a mão-de-obra livre era mais barata do que a escrava, 
um dos incansáveis defensores do trabalho livre, José Vergueiro, 
apresentava em 1870 – bem depois da falência de seu projeto de parceria - , 
no Correio Paulistano, um cálculo visando demonstrar que o trabalho do 
colono era mais rentável do que o do escravo e provando que ‘com o capital 
necessário para a aquisição de 100 escravos [...] era possível obter 1.660 
trabalhadores livres. (ALVIM, 2000, p. 41) 
 

Em São João, são 33 as fazendas que receberam trabalhadores italianos: 

Refúgio, Santa Helena, Aliança, Desterro, Paulicéia, Retiro, Alegre, Ribeirão Preto, 

Paraíso, Itaguassu, Jaguary, Fartura, Santa Gabriela, Santa Margarida, São Bento, 

Santana, Cachoeira, Chapadão, Aurora, Paineiras, Gerivá, Glória, Boa Vista, 

Apparecida, Alegre, São Pedro, Monte Alegre, Lage, Recreio, Três Barras, São João 

das Palmeiras, Rio Claro e Palmyra & Inveja (SPLETTSTOSER JR., 2008, p. 34). 

A propriedade que abrigava o maior número de italianos em São João da 

Boa Vista era a Santa Helena, com o cultivo de 280 mil pés de café5: 

 

                                                 
4  LONGHITANO e ALVIM apresentam estudos estatísticos da época que apontam números 
impressionantes a respeito da saída de italianos. 
 
5 Igualmente respeitável é a precisão de SPLETTSTOSER JR. ao apurar os números referentes aos 
imigrantes em São João da Boa Vista. 
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A Fazenda Santa Helena também é destaque no anuário. Era proprietário o 
Cel. Joaquim Cândido de Oliveira, e contava, em 1808, com 90 famílias e 428 
almas. Produzia café, aguardente, araruta e fumo para exportação. Para o 
consumo, o milho, o feijão, a batata e os cereais. Possuíam uma máquina de 
beneficiamento de arroz, criavam porcos e aves. Na colonização, havia o 
predomínio dos imigrantes italianos. (SPLETTSTOSER JR., 2008, p. 34) 

 

Não demorou para que os italianos instalassem em São João um de seus 

primeiros grêmios para divulgação cultural, negócios e lazer. Tratava-se de um 

“circolo”, fundado na virada do século XX. Era para lá que iam os italianos nas horas 

vagas simplesmente por distração, após o trabalho, ou para buscar diversão num 

encontro entre amigos. Terminado um expediente, uma reunião, uma aula ou um 

evento desportivo, lá estavam os homens na “rodinha”, no “circolo”, numa animada 

conversa. 

Mais do que um encontro casual, o “Circolo” (agora, com letra maiúscula), 

tornou-se uma instituição, de fato e de direito. Uma associação que reunia, não 

apenas homens, mas também mulheres e crianças “oriundi” em busca da manutenção 

de sua cultura. Tratava-se de um ponto de encontro, uma referência para a 

comunidade, um porto seguro para que o idioma não terminasse engolido pelo 

falatório local, seja ele em português, espanhol ou inglês. Não são poucas as 

localidades em que a imigração italiana influenciou no surgimento de bairros e até 

cidades, como em São Paulo (Bixiga, Brás e Barra Funda), Nova Iorque (Little Italy) e 

Buenos Aires (La Boca). 

Em São João da Boa Vista, é de 1900 o primeiro “Circolo Italiano”. Recebeu 

o nome de “Società Italiana Conte di Torino” (Sociedade Italiana Contagem de Torino). 

O título se deve ao fato de a maioria dos membros serem oriundos de Torino, cidade 

ao Norte da Itália, mãe de muitos imigrantes radicados na região. O termo “Conte”, 

traduzido oficialmente como “contagem”, também remete à “lista” ou “rol”. Este grêmio 

admitia, é claro, italianos de outras províncias, mas tinha maioria do Norte da Itália. 

Era a contagem, a lista, o rol dos que vinham de Torino e região (MARTINS, 1901, p. 

24). 

O presidente do clube era Antonio Furlanetto que, pouco tempo antes, 

residia em São Paulo exercendo a função de marmorista e se lançou para o interior 

em busca de novas oportunidades de trabalho, em 1896. Seu destino era Poços de 

Caldas, no Sul de Minas Gerais, onde pretendia instalar seu negócio. Por 

coincidência, a quebra da locomotiva da Mogyana, nas proximidades da estação de 
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São João, fez com que Antonio caminhasse com a família pelo centro da cidade, onde 

ouviu rumores sobre a inauguração do novo cemitério, o São João Batista. Seu tino 

comercial o levou a estabelecer residência onde hoje se encontra a Avenida Dona 

Gertrudes, abrindo sua marmoraria e tendo filhos. Entre seus descendentes está 

Fernando Furlanetto, lenda da escultura que muito contribuiu com o reconhecimento 

da comunidade italiana na cultura e no desporto, chegando a atuar por clubes 

sanjoanenses e também a disputar o Campeonato Italiano de Futebol pelo 

Pietrasanta, quando lá esteve estudando artes (ZARA, 2011, p. 12). 

Ao lado de Antonio Furlanetto, na primeira diretoria da “Società”, estavam 

Silvio Peternello (Vice-presidente), Angelo Peternello (Primeiro Secretário), Francesco 

Thomazo (Segundo Secretário), Lucilio Saccomani (Tesoureiro), Luigi Rubbo, Angelo 

Bianchini, João Marchiori e Victorio Zigiotto (Procuradores). A associação é um 

empreendimento de sucesso, tem sede própria no centro de São João e promove 

bailes, festas e jantares. O prédio ficou conhecido como “Casa d’Italia” e abrigava 

também os departamentos internos da agremiação, como uma escola que preservava 

o interesse das crianças pela língua de origem de seus antepassados e o chamado 

“Mútuo Socorro”, dedicado à assistência social aos imigrantes e seus filhos: 

 

[…] era uma entidade jurídica que mantinha uma comunidade vibrante, ativa, 
capaz de ter uma sede própria, escola e até um comitê feminino. Era a 
Sociedade Italiana de Mútuo Socorro. Os bailes memoráveis, as sessões 
literárias e as quermesses animavam a rua Sete de Setembro, hoje Hugo 
Sarmento. (SCANNAPIECO, 2017, p. 61) 

 

A comunidade italiana lucrava com o aluguel do imóvel para outras 

finalidades e até para encontros da alta sociedade local. Todavia, não demora para 

que surjam outros interessados no mesmo destaque. Ainda naquele ano, aparece a 

“Società Italiana Principe di Napoli”, uma espécie de oposição ao grêmio dos nortistas, 

mobilizada pela rivalidade regional que os imigrantes trouxeram da Itália (MARTINS, 

1901, p. 24). Ali estavam os napolitanos, prontos para falar em seu dialeto, uma das 

regras estatutárias deste “Circolo”, presidido por Francesco Tragnoni. Andrea Filardi 

(Vice-presidente), Francesco Reverati (Primeiro Secretário), Roberto Santa Maria 

(Segundo Secretário) e Giuseppe di Rosa (Tesoureiro), também faziam parte da 

diretoria. 

A abertura dos clubes é apenas uma das nuances sob responsabilidade 

dos italianos. O Almanach de São João da Boa Vista, de 1901, mostra italianos entre 
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os servidores da Justiça, da Câmara Municipal, da Polícia e da Fazenda Pública. 

Também são inúmeros os imigrantes vinculados às ações católicas, muito próximas 

ao poder público da época. Também há italianos e descendentes atuando como 

alfaiates, açougueiros, escritores, carnavalescos, barbeiros, garçons, maestros, 

cafeicultores, chapeleiros, colchoeiros, carpinteiros e dezenas de proprietários de 

importantes estabelecimentos urbanos (MARTINS, 1901, p. 36). 

No comércio e na prestação de serviços estão representantes nos ramos 

de tecelagem, secos e molhados, metalurgia, funilaria, costura, transportes, sacaria 

de café, engenharia, escultura, cervejaria, educação, hotelaria, iluminação e limpeza. 

Profissionais liberais como lavradores, marmoristas, marceneiros, beneficiadores de 

café, ourives, oleiros, fotógrafos, farmacêuticos, pedreiros, pintores, relojoeiros, 

seleiros, sapateiros e serralheiros são, em mais de 40% dos casos, italianos ou filhos 

de italianos (MARTINS, 1901, p. 44). 

Em 1909, Antonio Gomes Martins se dedica ao primeiro censo demográfico 

em São João (MARTINS, 1901, p. 10). Ele registra que a cidade tem 31.010 

habitantes, sendo que 23.920 eram brasileiros e 4.215 italianos, ou seja, 13,59% da 

população local. Há, ainda, 1.597 espanhóis, 796 portugueses, 197 alemães, 97 

sírios, 82 austríacos, 30 suecos, 17 argentinos, 13 dinamarqueses, 13 franceses, 7 

poloneses, 6 africanos, 5 holandeses, 4 americanos, 3 cubanos, 3 belgas, 2 gregos, 

2 russos e 1 suíço6.  

De modo geral, os imigrantes de diversas nacionalidades tinham papel 

heterogêneo na economia brasileira. Em 1872, trabalhavam na agricultura 55,2% dos 

estrangeiros; na indústria eram 10,1% e, nos serviços, 34,7%. Em 1900, estes 

números já têm considerável mudança, sendo que 43,9% dos imigrantes estão 

empenhados na agricultura, 8% na indústria e 48,1% nos serviços. Já em 1920, 44,9% 

atuam no setor agrário, 24,2% na indústria e 30,9% na prestação de serviços, de 

acordo com Villela e Suzigan (1973, apud SPLETTSTOSER JR., 2008, p. 23).  

No que diz respeito à indústria, em São João da Boa Vista, da imigração 

italiana em diante, há fábricas de: chapéus, tijolos, cervejas, camisas, fogos de 

artifício, móveis, gelo, ladrilhos, calçados, meias, pilhas, sabão, cigarros, tecido, 

                                                 
6 Além de realizar estudos populacionais, o autor também publicou o “Almanach de São João da Boa-
Vista para o anno de 1901”, obra que praticamente inaugurou a imprensa de caráter publicitário na 
cidade. 
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manteiga, tintas e salames, além de frigoríficos e tecelagens. Em absolutamente todas 

há mão de obra italiana e os imigrantes já têm um exemplo no qual se espelham: 

 
Existem ícones da indústria nacional, como Francesco Matarazzo, imigrante 
italiano, que chegou ao Brasil em 1881. No início se empenhou no comércio 
de poços e de toucinho para, nos anos seguintes, fundar novas empresas, 
procurando sempre produzir a própria matéria-prima dos produtos 
industrializados. Já que o Brasil importava a maioria deles, montou, a 
princípio, um moinho de trigo; depois tecelagens, indústria metalúrgica, 
moinhos para a fabricação do sal, refinarias de açúcar, fábricas de óleo, 
gordura e derivados, frigoríficos, fábrica de velas, sabonete e sabão[...] No 
final da década de 30, seu nome era sinônimo de riqueza. Em 1934 o giro 
comercial de suas empresas chegou a 350 milhões de cruzeiros, enquanto o 
rendimento de todo estado de São Paulo era igual a 400 milhões. 
(SPLETTSTOSER JR., 2008, p. 34) 

 
Em São João, as três lojas maçônicas da cidade têm italianos em seu rol 

de membros7(MARTINS, 1901, p. 31). Uma delas, a São Paulo, é a que mais recebe 

imigrantes em sua composição. Em menos de 20 anos, os imigrantes italianos, 

aqueles que haviam chegado à região para substituir escravos negros, já 

abandonavam a produção de café, cana de açúcar e cachaça e estavam nas fileiras 

das personalidades mais importantes da sociedade local. 

A atuação dos italianos na comunidade urbana não se restringe a estes 

clubes. Já em 1901 existem imigrantes trabalhando até na esfera pública, no Poder 

Judiciário, no Legislativo local e como fiscais do Executivo na área de finanças. O 

censo da época, o primeiro de São João da Boa Vista, aponta italianos em profissões 

tradicionais como cafeicultores e comerciantes. Ou seja, em pouco tempo, os italianos 

deixaram a “Senzala” que seria reservada a eles e chegaram à “Casa Grande” 

(MARTINS, 1901, p. 40).   

Quanto mais aumenta a população imigrante, menor é o entendimento 

dessa gente nestas organizações. Tanto a “Società Italiana Conte di Torino” quanto a 

“Principe di Napoli” não completam a primeira década de existência. Dão origem, na 

década de 1920, a vários grupelhos sem registro fixo. A partir dos anos 1940 quem 

                                                 
7 A presença de italianos, de grande maioria católica, no rol de membros da maçonaria era, por si só, 
uma forma de rebelião contra a Igreja. Desde 10 de maio de 1884, a Igreja Católica Apostólica Romana 
condena a participação de seus membros naquela entidade, graças a uma instrução do Papa Leão XIII, 
a “Ad gravissima advertenda” (“Para gravíssima advertência”) que, além de proibir a participação de 
católicos na maçonaria, excomunga os que ali permanecerem. A determinação continuou em vigor nos 
códigos eclesiásticos e ganhou força em 26 de novembro de 1983, quando o então cardeal Joseph 
Ratzinger (futuro Papa Bento XVI), expediu, através da Congregação para a Doutrina da Fé, o 
documento intitulado “Declaração sobre a Maçonaria”, que ainda vigora. 
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entra em cena é o “Circolo Italiano Del’Lavoro”, entidade oficialmente registrada e 

extinta por diversas vezes, até a década de 1960 (SCANNAPIECO, 2017). 

O “Círculo Italiano do Trabalho”, em tradução literal, é a instituição que 

mantém na antiga Rua Sete de Setembro (atual Professor Hugo Sarmento) uma sede 

espaçosa e suficiente para atender até mesmo a Sociedade Esportiva Sanjoanense. 

O clube rubro-negro, antes do advento de seu próprio salão de festas (que é de 1958), 

alugava o prédio dos italianos. É justamente a fundação da sede social da Esportiva, 

que passa a atrair para si o maior número de bailes, festas e casamentos, que 

influencia na falência do “Circolo Italiano Del’Lavoro”, visto que a entidade perdeu sua 

principal fonte de renda. 

Após isso, é somente em 1991, pelas mãos de José Orlando Farnetani e 

de Giuseppe Loducca, que São João terá uma nova entidade de ítalo-brasileiros 

formalmente instalada. Trata-se do CIB – Centro Ítalo-Brasileiro. Seus dirigentes 

providenciaram, do próprio bolso, uma sede alugada na Avenida Dona Gertrudes, 

onde funcionavam, além de um escritório, duas salas de aula do idioma italiano, 

ministradas por Marco Aielo. Eventos na chácara do próprio presidente alcançaram 

fundos até para a veiculação de um informativo impresso, distribuído mensalmente 

pelas ruas da cidade. “Ecco” é o nome da publicação. É por meio deste jornal, redigido 

durante seis anos pela professora e tradutora juramentada Silvia Peruchetti, que o 

CIB anuncia o fim de suas atividades, em 1998. Em sua última ata, os dirigentes 

registram que a entidade estava fechando as portas por falta de apoio consular e 

mencionam a pessoa do agente italiano em São João da Boa Vista como responsável 

pela falta de patrocínio estatal. A cultura dos ítalo-brasileiros estava em segundo plano 

para o governo da Itália (CENTRO ÍTALO-BRASILEIRO, 1998). 

Surgiu, então, uma lacuna no interesse pela cultura italiana na cidade. Os 

entusiastas se desanimaram totalmente com a quebra do Centro Ítalo-Brasileiro e os 

serviços consulares não atendiam ao interesse dos que mais precisavam (CENTRO 

ÍTALO-BRASILEIRO, 1998). Quem se interessava por abrir processos reivindicando 

a dupla cidadania tinha de solucionar seus problemas por conta própria, sem 

orientação na agência consular, que se tornou um escritório absolutamente figurativo 

na cidade. Quem quisesse resolver questões documentais deveria, obrigatoriamente, 

viajar mais de 220 km até São Paulo. 
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4 UM “CIRCOLO” COM MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

O ostracismo institucional da comunidade italiana de São João vigorou até 

2013, quando um grupo de ítalo-brasileiros passou a utilizar a mídia local para falar 

sobre a cultura italiana e promover a ideia de restabelecimento de um Circolo. Na 

ocasião, membros da comissão de implantação visitaram a Itália e foram até o 

Congresso Italiano em busca de apoio, fato registrado pela mídia, nas palavras do 

deputado Fábio Porta, representante dos ítalo-descendentes: 

 
A Itália tem a maior emigração entre qualquer país pelo mundo afora. Então, 
talvez sejamos até o único país que pode, realmente, conseguir reforçar ou 
construir uma rede universal. O Brasil é o país que tem a maior concentração 
deste povo e pode ser um patrimônio não somente cultural, mas também 
político, institucional e nós vamos trabalhar nisso e penso que é um benefício 
que podemos levar para a humanidade. Os círculos, as associações, estas 
pequenas entidades são justamente a base desta rede que queremos 
construir. Cada pequena comunidade, cada município, cada associação vai 
ser parte de um projeto muito grande. Eu diria: Um projeto mundial que tem 
as próprias raízes na cultura, na história da Itália. São João da Boa Vista é 
uma cidade que tem a Itália dentro do próprio coração, não somente nas 
próprias raízes. Tenho certeza de que São João da Boa Vista estará na 
primeira fila deste projeto. (PORTA, 2013) 

 
Obedecendo a este chamado, em 2015, surgiu o “Circolo Italiano di São 

João da Boa Vista”. Esta entidade, por sua vez, decide registrar a importância da 

história da imigração na concepção de missão, visão e valores estabelecida em seu 

estatuto. 

Valeriano (2005, p. 130), acerca do primeiro destes elementos, salienta 

que: “A missão de uma organização, em essência, é o que ela deve realizar, a razão 

de ser de sua criação e constituição. É a sua obrigação, os compromissos e os 

deveres a cumprir”. 

E complementa: “Visão, em geral apontada por um alto dirigente ou um 

líder, é aquilo que constitui uma expectativa, um desejo, um sonho a ser realizado no 

futuro e que orienta as ações da organização[...]”, (VALERIANO, 2005, 77). 

Ainda de acordo com o autor, há profunda ligação destes itens com as 

relações históricas dos grupos humanos: “...suas inter-relações incluem importantes 

e delicados fatores intrínsecos que devem ser observados, tais como valores, cultura, 

história, idioma, religião, etnia etc”, (VALERIANO, 2005, 77). 

Com relação aos Valores, Kotler e Armstrong (1999), especificam: 
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Os valores representam convicções básicas de que ‘um modo específico de 
conduta ou de condição de existência é individualmente ou socialmente 
preferível a modo contrário ou oposto de conduta ou de existência’. Eles 
contêm um elemento de julgamento, baseado naquilo que o indivíduo 
acredita ser correto, bom ou desejável. Os valores possuem atributos tanto 
de conteúdo como de intensidade. O atributo de conteúdo determina que um 
mode de conduta ou de condição de existência é importante. Quando 
colassificamos os valores de uma pessoa de acordo com sua intensidade, 
temos o sistema de valores dela. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p.54) 

 

E completam, no que diz respeito à esfera organizacional: 

 
Os valores são importantes no estudo do comportamento organizacional 
porque estabelecem a base para a compreensão das atitudes e da 
motivação, além de influenciarem nossas percepções. As pessoas entram 
para as organizações com noções preconcebidas das coisas que “devem” ou 
que “não devem” ser feitas. Evidentemente, essas noções não são 
desprovidas de valores. Pelo contrário, elas contêm interpretações do que é 
certo e errado. Além disso, implicam que certos comportamentos ou 
resultados sejam preferíveis a outros. Consequentemente os valores 
encobrem a objetividade e a racionalidade. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, 
p.54) 

 
O tripé formado por Missão, Visão e Valores constitui um alicerce para 

ações de dirigentes, associados, colaboradores e parceiros. Portanto, para defini-los, 

é muito importante que se conheça o contexto histórico que envolveu o surgimento 

dessas entidades: 

 

Nosso objetivo é mostrar as principais características que constroem uma 
boa missão da marca[...]Também acreditamos que há sempre uma boa 
história por trás de uma boa missão. Portanto, difundir a missão junto aos 
consumidores envolve uma história que emociona as pessoas. (KOTLER, 
2010, p.60) 

 

Exemplos de vida e superação também são fatores a serem levados em 

consideração ao se definir a missão: 

 

Os personagens são fundamentais em qualquer história. Simbolizam a 
percepção da marca pelo espírito humano. O enredo mostra como o 
personagem navega entre a rede de seres humanos que reescreverão as 
próprias versões da história. As metáforas são o processo inconsciente que 
ocorre no espírito humano. Histórias com metáforas compatíveis ganharão 
relevância e serão percebidas como verdades pelos consumidores. As 
histórias que emocionam as pessoas têm todos esses três componentes 
importantes: personagem, enredo e metáfora. Criar uma boa missão é um 
passo gigantesco para as empresas. Difundi-la por meio de histórias é outro. 
(KOTLER, 2010, p. 69) 

 

O “Circolo Italiano di São João da Boa Vista” obedeceu a estas regras e 

sacramentou, em seu estatuto: 
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Artigo 1º: O Circolo tem como missão: Divulgar e fomentar a cultura e a 
tradição italianas para os italianos e seus descendentes, além de 
simpatizantes das causas relacionadas, oferecendo mecanismos de 
integração dos costumes italianos à sociedade local, estimulando práticas 
que cooperem para estes interesses e que vinculem a história da imigração 
italiana ao conhecimento geral da cidade de São João da Boa Vista. (2015, 
p.1) 

 

Assim, resta óbvia a influência histórica da imigração italiana para o 

estabelecimento da missão do “Circolo”. E o mesmo se repete quanto à visão, também 

definida em estatuto: 

 
Artigo 2º: O Circolo tem como visão: Tornar-se referência regional entre as 
entidades de caráter associativo, estendendo sua prestação de serviços aos 
melhores benefícios possíveis de serem alcançados em favor dos italianos e 
de seus descendentes. (CIRCOLO ITALIANO DI SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 
2015, p.1) 

 
Nota-se, em ambos os artigos, a preocupação institucional em bem atender 

italianos e seus descendentes. 

Kotler e Keller (2012, p. 165) apontam: “Toda sociedade contém 

subculturas, grupos com valores compartilhados que surgem de suas experiências de 

vida ou circunstâncias especiais”. Com os italianos e seus descendentes, radicados 

no Brasil, não é diferente. 

 
Cada cultura é composta de subculturas que fornecem identificação e 
socialização mais específicas de seus membros. Entre as subculturas estão 
as nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as regiões geográficas. 
Quando essas subculturas crescem e se tornam influentes o bastante, as 
empresas geralmente elaboram programas de marketing específicos par 
atendê-las. (KOTLER; KELLER, 2012, p.165) 

 
Foi justamente isso o que fez o “Circolo Italiano di São João da Boa Vista” 

para atender, em sua declaração de valores, pontos importantes relacionados aos 

processos de reconhecimento de cidadania de seus integrantes. A Itália é adepta do 

jus sanguinis, o “direito de sangue”, corrente jurídica que abraça a ideia de 

transmissão de nacionalidade pela consanguinidade. A ideia se opõe ao jus soli, o 

“direito de solo”, que afirma que a nacionalidade se adquire por posição geográfica de 

nascimento. 

Assim, um descendente de italiano, mesmo que nascido no Brasil, 

comprovando sua situação através de fundamentos documentais, pode pleitear o 

reconhecimento de sua nacionalidade italiana. O acesso a este protocolo é uma das 

bandeiras das entidades representativas dos italianos no país. 
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A principal atividade atual do “Circolo” é justamente a de oferecer suportes 

de pesquisa a pessoas que buscam a comprovação da nacionalidade italiana. Neste 

cenário, a entidade digitalizou, recentemente, todos os documentos tombados no 

Registro de Estrangeiros de São João da Boa Vista (SÃO PAULO, 1939, p.1). 

Estes documentos originais estão sob custódia do Arquivo Municipal 

Matildes Salomão, localizado no Centro Cultural Pagu, e têm os depoimentos de 

imigrantes que estavam na cidade entre os anos de 1939 e 1943. 

Desde 6 de março de 2017, estes arquivos se tornaram disponíveis on-line, 

para que os interessados possam consultar e até fazer o download dos documentos 

digitalizados. Até então, as pesquisas só poderiam ser feitas pessoalmente, o que 

dificultava o acesso de descendentes que residem em outras cidades e também 

obrigava o manuseio constante dos livros que, pela antiguidade, poderiam sofrer 

avarias. 

As raridades foram recuperadas, em meados de 1997, pelo professor João 

Batista Scannapieco, um dos fundadores do Arquivo Histórico. Além da coleção, 

existe ainda um índice, que aponta para a existência de 15 volumes com depoimentos. 

Apenas sete foram localizados pelo historiador e tombados no patrimônio municipal. 

Instituído por Getúlio Vargas, o Registro de Estrangeiros era um serviço 

especial da Polícia Civil. Investigadores e delegados foram incumbidos de ouvir todos 

os imigrantes que estavam no país na época da Segunda Guerra Mundial. Em seus 

depoimentos, homens e mulheres eram obrigados a falar sobre sua origem, 

mencionar datas de nascimento e de chegada ao Brasil, dizer o nome da embarcação 

na qual vieram e em qual porto chegaram. Somente após o depoimento é que os 

imigrantes poderiam requerer a Cédula de Identidade Modelo 19, identificação 

especial para quem vinha do exterior (SÃO PAULO, 1939, p.1). 

Além das informações pessoais, os estrangeiros mencionavam dados 

familiares, como o nome e a idade dos filhos, o que hoje auxilia no resgate das árvores 

genealógicas de mais de 600 famílias da região. Ao todo, o Circolo digitalizou 1066 

páginas, não só dos depoimentos de italianos, mas também de portugueses, 

espanhóis, libaneses, sírios, japoneses, turcos, argentinos e alemães. Entre outras 

utilidades, as cópias podem facilitar o caminho de quem ingressa com processos de 

reconhecimento de dupla cidadania (BUONAGENTE, 2013). 

O “Índice do Livro do Registro de Extrangeiros” (conforme grafia da época) 

contém os nomes dos imigrantes ouvidos pela Polícia Civil durante as ações 
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determinadas por Getúlio Vargas. Através do índice, é possível localizar o número do 

livro e o número da folha em que se encontram as explicações dadas pelo estrangeiro 

(SÃO PAULO, 1939, p. 1).  

Na primeira parte dos documentos há menções sobre data de chegada, 

nome da embarcação, endereço, profissão e dados pessoais. O verso do depoimento 

é uma espécie de resumo da situação familiar do imigrante, com nome do cônjuge e 

dos filhos, enumerados por ordem de idade. 
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Os policiais que atuaram na época não se prenderam à originalidade dos 

nomes e à grafia correta no idioma de origem, “abrasileirando” expressões e até 

mesmo rasurando documentos. Não são raros os casos de “Giovanni” que viraram 

“João” e de “Giuseppe” que passaram a ser “José”. Erros de grafia quanto às 

localidades europeias também são muitos. 

O trabalho de digitalização é uma comprovação irrefutável da seriedade da 

declaração de valores do “Circolo”: 

 
Artigo 3º: O Circolo tem como valores: O senso de preservação histórica, para 
que o exemplo de superação dos imigrantes italianos seja valorizado de 
forma perene; A responsabilidade cultural, unindo esforços para pesquisas a 
respeito de temas pertinentes; O respeito, para que nenhum cidadão sofra o 
mesmo que os primeiros imigrantes italianos sofreram; A cidadania, com 
ênfase na divulgação do direito de sangue que os italianos nascidos fora da 
Itália possuem, segundo a lei. (CIRCOLO ITALIANO DI SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA, 2015, p.1) 

 
Preservação da história, da cultura, dos direitos fundamentais do cidadão 

italiano: um compêndio de itens que constituem a Missão, a Visão e os Valores do 

“Circolo”, com base na influência da imigração italiana em São João da Boa Vista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

São João da Boa Vista tem, atualmente, 55% de descendentes de italianos8 

em sua população. São claras as marcas de gerações que estabeleceram um 

intercâmbio constante entre o Brasil e a Itália sendo que, ao longo de 117 anos, foram 

diversas instituições fundadas para tratar dos interesses dos “oriundi”: A “Società 

Italiana Conti di Torino”, a “Società Italiana Principe di Napoli”, o “Circolo Italiano del 

Lavoro” e o Centro Ítalo-Brasileiro, deram seu lugar ao recém-fundado “Circolo Italiano 

di São João da Boa Vista”, de 2015. 

Este último, valendo-se dos recursos tecnológicos realizou pesquisas que 

podem auxiliar milhares de descendentes em processos de reconhecimento da dupla 

cidadania9. Os interessados têm acesso a cópias de alta qualidade que constam no 

acervo, via internet. São estes filhos, netos e bisnetos de italianos que representarão 

uma espécie de “nova Itália” dentro do Brasil ou, ainda, farão o caminho de volta, 

retornando à terra de seus antepassados em busca de melhores oportunidades. 

Como apresentado, o processo migratório é uma característica cultural que 

determinou, em parcela significativa, a formação do povo brasileiro. A organização 

social dos imigrantes, por sua vez, é uma amostra do sucesso dos estrangeiros no 

país. 

Nota-se que o conjunto formado por Missão, Visão e Valores do “Circolo 

Italiano di São João da Boa Vista”, fundado em 2015, tem influência direta da 

imigração italiana ocorrida naquela municipalidade. Com relação à Missão, a razão de 

ser do Circolo, o ato de divulgar e fomentar a cultura e a tradição italianas passa, 

obrigatoriamente, pelo estudo e pela difusão da história da imigração. A necessidade 

de uma “história que emociona as pessoas” (KOTLER, 2010) é satisfeita, no Circolo, 

quando o mesmo vincula os fatos ocorridos com os imigrantes com a história de São 

João da Boa Vista. 

Mesmo não dominando os princípios do marketing organizacional, os 

imigrantes que por São João passaram tinham sua “visão”: suas expectativas, seus 

desejos, seus sonhos a serem realizados (VALERIANO, 2005). Influenciado pelas 

                                                 
8 Em matéria sobre a digitalização dos registros de estrangeiros em São João da Boa Vista, a EPTV 
realizou levantamento estatístico junto ao Consulado Italiano em São Paulo. 
 
9 Os documentos originais podem ser consultados no Centro Cultural Pagu, que fica na Rua Benedito 
Araújo, número 44, em São João da Boa Vista. 
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expectativas e realizações dos imigrantes, o Circolo busca se colocar como referência 

regional entre as associações, assim como aquelas primeiras agremiações 

estabelecidas nesta cidade o foram, influenciando toda uma vida comunitária entre os 

italianos e seus descendentes. 

Os Valores apontados na atualidade, arrolando o senso de preservação 

histórica, a responsabilidade cultural, o respeito e a cidadania mostram que as 

convicções básicas da entidade, suas atitudes e motivações podem ser 

compreendidas quando se traça um paralelo histórico com o que se passou com os 

imigrantes italianos. 

Embora o Circolo não seja um órgão protocolar do Consulado Italiano em 

São Paulo e não represente oficialmente o governo europeu no país, sua importância 

histórica é inegável e seu papel continua sendo fundamental na vida dos ítalo-

brasileiros de São João da Boa Vista, como foi em outras épocas em que funcionou 

na cidade, sob diversos títulos, entre idas e vindas. Cabe, agora, aos apaixonados 

pela cultura italiana, aproveitar um momento em que os olhos se voltam para os 

investimentos que beneficiam os ítalo-descendentes, que têm mais facilidade para 

consultar sua própria origem e participar deste grande movimento social. Para isso, é 

obrigatório que seus membros obedeçam à missão, à visão e aos valores 

institucionais registrados em seu estatuto. 
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