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1-Resumo: 

O Brasil recebeu mais de 70 nacionalidades durante o período 1947 a 1978, 

fluxo que não se interrompeu e que se incrementa na contemporaneidade. O 

patrimônio cultural legado por essas diferentes nacionalidades marca nossa 

paisagem e influencia nossas práticas culturais cotidianas. Fundamentado na 

história cultural e no conceito de circularidade cultural, a presente abordagem 

centra-se no legado de antigos e novos imigrantes, no patrimônio cultural 

tangível e intangível, a partir da metodologia da História Oral. Esse legado é 

constituído por tradicionais manifestações artísticas e arquitetônicas bem como 

por histórias, sabores e saberes, técnicas de produção e modos alimentares. 

Objetiva-se evidenciar essa presença na paisagem, por meio da constituição 

de trilhas do patrimônio que estabeleçam a visibilidade dessas 

marcas/influências. 

2-Introdução: 

Baseando-se no conhecido trabalho de Levy (1974), que reúne as estatísticas 

disponíveis para a análise dos diferentes períodos que compõem o processo 

imigratório brasileiro, Bassanezi (1996) assinala “a existência de quatro 

momentos mais longos e de maior intensidade, de entradas de imigrantes, 

separados por momentos mais curtos de declínio abrupto”: o 1º. marcado pela 

política de imigração subsidiada e pela direção do fluxo às lavouras cafeeiras 

do Oeste do estado de São Paulo, período de entrada maciça de imigrantes, 

em sua maioria italianos. É o chamado "período áureo" da imigração italiana, 

que vai de 1886 a 1902, quando a Itália proíbe a imigração subsidiada para o 

Brasil. Esse período coincide com a crise da economia cafeeira que se 

desencadeou no final do século XIX. O 2º- momento, se inicia com a política de 

valorização do café em 1906 e se encerra às vésperas da 1ª.Guerra Mundial. 

Observa-se o crescimento da imigração portuguesa e espanhola e o início da 

imigração japonesa. O 3º., iniciado no final da 1a guerra e que vai até o fim do 

Estado Novo e 2a Guerra Mundial, se caracteriza por um aumento no volume 

da imigração portuguesa e do aumento do número de entradas daqueles 

imigrantes classificados como “outras nacionalidades” (poloneses, russos, 

romenos, judeus etc.), além de japoneses. Encerra-se aí a política de imigração 

subsidiada, se acelera novamente uma crise de superprodução cafeeira que 



encontra seu ponto culminante em 1929-30, e tem início a política de restrições 

à imigração. 

É no contexto do 4º. e último período, portanto, que se caracteriza por um 

afrouxamento das restrições no pós-guerra, apresentando um volume de 

entradas bem inferior ao que caracterizou os momentos anteriores, que se 

inserem os refugiados ou “deslocados” e as entradas das demais 

nacionalidades a partir de 1952. Nesse período, a cafeicultura deixou de ser o 

polo mais dinâmico da economia e de atração de imigrantes, para ceder lugar à 

indústria e à colonização agrícola. Passam a vigorar basicamente os seguintes 

tipos de imigração: espontânea, que se dá através das “cartas de chamada” de 

parentes e oferta de empregos; por grupos e cooperativas com vistas, 

sobretudo à colonização agrícola e a imigração dirigida, orientada pelos 

convênios entre o governo brasileiro e organismos internacionais (BASSANEZI, 

1996). A partir dos anos 60 viu-se declinar novamente o movimento imigratório 

que se limitou a técnicos e profissionais, além dos coreanos. A partir dos anos 

80, intensificam-se as entradas de latino-americanos, africanos e asiáticos. O 

Brasil, de país receptor de imigrantes, conhece também, um novo processo, de 

emigração em direção aos Estados Unidos da América, Europa, Japão etc. 

3-Objetivo: 

Desta forma, o objetivo principal do Projeto é traçar um perfil dos refugiados, 

focalizando os húngaros, para num segundo momento, procurar entender as 

formas de inserção desses imigrantes na sociedade paulista tendo em vista as 

redes familiares e de parentesco que se formaram, as associações e todas as 

estratégias que se desenvolveram pelas comunidades já presentes 

anteriormente, como portugueses, italianos, espanhóis e japoneses. 

4-Metodologia: 

Tendo-se constituído um banco de dados junto ao memorial do Imigrante entre 

2003 e 2008, toma-se como ponto de partida o tratamento desses dados que 

foram armazenados em planilhas (EXCEL e ACCESS). Num primeiro 

momento, deve-se proceder à correção desse banco e em seguida a 

constituição de tabelas e gráficos para a visualização de um perfil da 

nacionalidade húngara presente no banco. A partir da identificação das 



associações de acolhimento presentes no banco de dados procedera-se à 

identificação e das ainda em funcionamento e a realização de entrevistas. 

Finalmente, deve-se proceder à analise desses dados tendo em vista o objetivo 

principal 

5-Desenvolvimento: 

Pesquisa Bibliográfica sobre o Pós Guerra e a industrialização paulista, 

familiarização do aluno com o Banco de dados e início do trabalho de campo, 

busca das associações, realização de entrevistas, tratamento das entrevistas, 

análise e seleção de trechos das entrevistas realizadas para a redação de 

artigo, análise dos dados e elaboração do Relatório. Participação em eventos 

científicos. 

6-Resultados Preliminares: 

Ainda não há resultados preliminares. Projeto iniciado em Agosto. 
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