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Resumo 

 

O projeto imigrantista, no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, era baseado na 

pequena propriedade familiar. Minas Gerais foi destino secundário da colonização italiana. 
Nesse contexto, as localidades de Itueta e Santa Rita do Itueto receberam, no início do século 

XX, famílias de origem italiana oriundas do Norte da Itália, mais precisamente da região do 

Vêneto. A chegada e permanência dessas famílias promoveram uma nova configuração a esse 

território, inserindo novas técnicas de manejo da terra e novos costumes. Objetiva-se, nesse 

estudo, enfatizar o papel das mulheres na trajetória das famílias de migrantes italianos em 

Minas, através de relatos orais. A partir das memórias são descritas a luta e a importância das 

mulheres na formação das propriedades rurais. Sua força de trabalho no campo, sua atuação na 

administração da vida doméstica e na educação dos filhos foram elementos significativos na 

constituição da economia mineira. Com sua força de trabalho e persistência foram muito mais 

que mães e donas de casa. A invisibilidade da importância dessas mulheres é uma falha, quando 

se conta a história da imigração italiana em Minas Gerais.  
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Introdução 

 

A imigração para o Brasil, segundo Saquet (2003), iniciou com a vinda dos 

portugueses, porém, é a partir do início do século XIX que a imigração europeia aconteceu de 

forma mais intensa com a abertura dos portos. Santos (2010) realça que a imigração 

transoceânica trouxe, para o continente americano, milhares de europeus de origem camponesa 

Nesse sentido, a imigração italiana para o Brasil teve início a partir dos anos de 1870, 

transformando-se em um fenômeno de massa anos depois (TRENTO,1989). Segundo 

Bassanezi (1995) a corrente imigratória italiana, no Brasil, revelou as seguintes especificidades: 

houve o predomínio da imigração familiar e a região do Vêneto foi a que mais forneceu 
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imigrantes. O projeto imigratório familiar de colonização proposto à época era ditado pela 

necessidade de povoar e promover o desenvolvimento econômico (DADALTO, 2009). 

O projeto imigrantista de colonização era baseado na pequena propriedade familiar 

(SEYFERTH, 2000). Sendo assim, “tratava-se, portanto, de um sistema de povoamento de 

territórios considerados ‘vazios demográficos’, com o objetivo de promover uma agricultura 

baseada na pequena propriedade familiar” (SEYFERTH, 2000, p. 309). 

Enfatiza-se que a entrada da origem italiana no Brasil, a partir do século XIX, foi 

significativa em relação às demais nacionalidades. No período em que decorreu a imigração 

transoceânica, a Itália passava por diversas transformações tanto econômica, quanto de 

modernização e de modernidade. Tais transformações atingiram em maior escala a população 

rural, origem da maioria dos que chegaram ao Brasil (DADALTO, 2009).  

Monteiro (1994) menciona que o fluxo de estrangeiros de maior intensidade em Minas 

Gerais foram os italianos. Mesmo que Minas não tenha tido grande destaque em relação à 

imigração europeia, os italianos se sobressaíram nesse Estado. Ressalta-se que Minas Gerais 

foi destino secundário da colonização italiana no Brasil conforme afirma Trento (1989). 

Grosselli (1998), apud Biasuti, Loss e Loss (2003, p. 77), realça ter tido em Minas 

Gerais duas importantes ondas de imigração. 

[...] a primeira, de 1880 a 1900, e a outra a partir de 1910; e que, em tese, a entrada de 

colonos se deu em função dos limites geográficos da Província, determinada pela 

localização dos portos marítimos vizinhos. Foram, por essa razão, três as vias 

principais de entrada: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 

Assim sendo, o Vale do Rio Doce participou do movimento de imigração de europeus 

mais tardiamente, quando o interesse governamental pelo povoamento da região abriu caminho 

aos colonos fixados nas áreas montanhosas do Espírito Santo e de outras regiões mineiras 

(REZENDE e ÁLVARES, 2009).   

Nesse contexto, os municípios2 mineiros de Itueta e Santa Rita do Itueto foram pontos 

de chegada de imigrantes italianos e seus descendentes3. Os imigrantes eram provenientes do 

Norte da Itália, mais especificamente do Vêneto; quanto aos descendentes, eram nascidos no 

Espírito Santo, em sua maioria. A chegada à região ocorreu no início do século XX, 

promovendo uma nova configuração ao território, inserindo novas técnicas de manejo da terra, 

novos costumes e valores. As famílias de imigrantes italianos e seus descendentes foram 

motivadas pela possibilidade de construírem, em Minas Gerais, uma nova vida como 
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proprietários, já que no Espírito Santo trabalhavam nas terras dos pais. Esse movimento 

populacional foi marcado pelo árduo trabalho e luta contra as adversidades (NICOLI, 2014).  

Nesse sentido, o artigo abordará sobre um grupo específico - as famílias italianas que 

se instalaram em Alfredo Chaves e Castelo (Espírito Santo) e, posteriormente, estas e seus 

descendentes que migraram para Itueta e Santa Rita do Itueto (Minas Gerais). O objetivo é 

descrever a trajetória e a territorialização dessas famílias de origem italiana em terras mineiras, 

destacando a participação das mulheres nesse percurso. 

Trata-se, portanto, de um estudo descritivo que utiliza uma abordagem qualitativa. 

Através dos relatos orais colhidos com descendentes dessas famílias, utilizamos para este artigo 

três relatos orais de mulheres descendentes, residentes em Minas e, também fizeram parte do 

estudo os relatos de dois homens descendentes das famílias de imigrantes italianos residentes 

no Espírito Santo, os quais narraram as histórias do cotidiano de suas avós, tias e mães nesse 

primeiro território geográfico de chegada em solo brasileiro.  

Evidencia-se que esses descendentes guardam em suas memórias as histórias sobre 

seus antepassados que migraram da Itália, chegaram ao Brasil e se instalaram no Espírito Santo 

e em Minas Gerais. Através dessa memória e da própria vivência de cada um dos participantes, 

será possível reconstruir a trajetória das famílias de origem italiana que se territorializaram em 

Minas (NICOLI e SIQUEIRA, 2018).  

Enfatiza-se que diversos recursos podem ser utilizados para a compreensão do 

processo migratório. Os aspectos vinculados à memória e à narrativa, coletadas por meio da 

metodologia da História Oral, serão de fundamental importância para compreendermos tal 

processo, pois essa metodologia permite o registro de práticas, costumes, identidades e 

tradições referentes à origem. Contribuindo assim, na compreensão do processo de adaptação 

e de integração dessas famílias no novo ambiente (NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013). 

Ao se analisarem os processos de adaptação e de integração, a História Oral tem muito 

a contribuir para a compreensão do movimento de chegada dos imigrantes italianos e seus 

descendentes e sua inserção no novo território, pois trabalha com depoimentos, testemunhos, 

traumas, verbalização, memória e re-significação do passado e das experiências de vida 

(NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013). 

 
Migrando nas terras espírito-santenses  

 

Enfatiza-se que o Espírito Santo, cujo projeto imigrantista era fundamentado na 

pequena propriedade familiar, recebeu levas expressivas de famílias italianas camponesas, em 

sua maioria, vindas do norte da Itália, principalmente do Vêneto. As lembranças da Itália, que 



ficara para trás, era de uma terra devastada pela fome e pela guerra (DADALTO, 2009; 

NICOLI, 2014). Em contrapartida, tinham a informação do Brasil como uma terra de grandes 

possibilidades conforme narram as mulheres descendentes que passaram toda a infância 

ouvindo de seus nonos as histórias sobre a Itália e a chegada ao Brasil. Como afirma Sayad 

(2000), deixar a terra natal não é uma decisão fácil, contudo era a oportunidade de 

sobrevivência.  

Segundo Bassanezi (1995), o Brasil, na perspectiva de país receptor, vivia a expansão 

do capitalismo e necessitava de mão-de-obra para trabalhar na cafeicultura paulista, nas obras 

de infra-estrutura urbana e construção de estradas, e para promover a ocupação de áreas 

despovoadas. Além disso, ainda havia fatores ideológicos que privilegiavam o contingente 

branco, europeu de preferência4. Por outro lado, as grandes migrações transoceânicas a partir 

da segunda metade do século XIX e início do século XX, estiveram inseridas em um contexto 

de transformações sócio-demográficas da população europeia e em mudanças provocadas pela 

expansão do capitalismo, não só na Europa, como também em outras regiões do mundo. 

[...] lá eles viviam alegres, felizes, trabalhavam. [...] por causa da guerra tudo ficou difícil, eles 

vieram pro Brasil porque viam falar do Brasil, uma terra sadia, fértil, que tudo que plantava dava 

[...]. (Rita, 70 anos, Santa Rita do Itueto/MG).  

 
Ao emigrar, os italianos deixavam um país recém unificado e pobre, destituído de uma 

identidade nacional legitimada por um Estado Nacional; eram, portanto, vênetos, 

sicilianos, calabreses, trentinos entre outros. A contextura de fragilidade, de mudanças 

e de pobreza vivenciada ganhara tal proporção, que a perspectiva de deixar seu país 

de origem e tudo o que significava este distanciamento perdia relevância frente à 

possibilidade de realizar uma nova vida na América (DADALTO, 2009, p. 12).  

 

Sayad (2000) afirma que o fenômeno migratório está sempre associado a uma 

necessidade/ausência: o trabalho. E é pela ausência dele que diversas pessoas abandonam o 

espaço físico no qual está construído seu sentido de ser e de pertencer ao mundo. Necessidade 

essa que se transforma em utopia de uma possibilidade geradora de mobilidade social a ser 
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adquirida em outro lugar. É o trabalho, ou sua necessidade/ausência, que está na origem do 

movimento migratório transoceânico a partir da segunda metade do século XIX.  

Conforme Busatto (1990), a imigração italiana para o Espírito Santo, num primeiro 

momento, foi um acontecimento insignificante, mas rapidamente tomou tal expressão que 

ignorar qualquer um dos seus aspectos é ignorar o destino coletivo do território espírito-

santense. O autor afirma ainda que “nenhum outro Estado teve seu território tão densamente 

ocupado por colonos de origem italiana como o Espírito Santo” (BUSATTO, 1990, p. 241). 

A imigração para o território geográfico espírito-santense fazia parte das estratégias 

governamentais para povoamento e ampliação da fronteira agrícola, facilitada com a chegada 

de imigrantes italianos agricultores, razão da priorização de imigração familiar, nesse período. 

O projeto imigrantista era baseado na pequena propriedade familiar. Nesse propósito, as 

famílias italianas que chegaram ao Espírito Santo eram, em sua maioria, camponesas 

provenientes do Vêneto (DADALTO, 2009).  

Corroborando que a origem das famílias italianas que chegaram ao Brasil era 

sobretudo do Vêneto, Alvim (2000) assinala que foi da Itália setentrional o ponto de partida da 

maioria delas.  

A região vêneta forneceu, entre 1870 e 1920, 30% do total de emigrados italianos para 

o Brasil, transformando o País em praticamente o único da América a receber vênetos 

nesse período [...] o tipo de imigrante que aqui aportou [...] saem, sobretudo do 

Vêneto, famílias que pertenciam ao universo dos meeiros, dos pequenos proprietários 

e arrendatários. [...]. Essas famílias eram formadas por 12 ou até 15 elementos ao todo, 

normalmente com dois ou três homens e suas respectivas mulheres e filhos. Traziam 

como hábito, [...] o de trabalhar juntos a terra que lhes pertencia; a autoridade máxima 

dentro da família estava centrada na figura do pai que, por morte, era substituído pelo 

filho mais velho. A saída ocorreu somente quando suas propriedades não ofereceram 

mais recursos para a sobrevivência do grupo (ALVIM, 2000, p. 386). 

 

Para os vênetos, o principal fator de atração do Brasil era a possibilidade de serem 

proprietários de seu pedaço de terra. A posse da terra era um sonho que representava 

o prêmio dos esforços de todo o trabalho executado, de possibilidade de ascensão 

social ou até de segurança econômica (DADALTO, 2009, p. 30). 

 

Enfatiza-se que depois de aguardar dias no porto, as famílias italianas enfrentavam 

uma dura viagem naval. A alimentação era de má qualidade e era comum a morte causada por 

comida estragada ou por epidemias (TRENTO, 1989).  

[...] foi a viagem, o navio, uma viagem muito difícil, muito turbulenta e eles vieram assim, muito 

pessoas, muitas pessoas numa classe só, muito amontoado, uma viagem horrenda [...]. (Rita, 70 

anos, Santa Rita do Itueto/MG). 

 

Veio de navio isso, isso ela conta, gastou um mês.  Gastaram mais de um mês pra chegar esse navio 

de vela [...] ai morria gente e jogava dentro do mar, isso tudo ela contava. (Alice, 73 anos, 

Itueta/MG). 

 

Sobre o projeto imigrantista no Espírito Santo, Dadalto (2009, p. 43-44) explica: 



O projeto imigratório familiar de colonização proposto à época era ditado pela 

urgência de povoamento do Espírito Santo e pela necessidade de desenvolvimento 

econômico. Dessa maneira, a maioria absoluta dos imigrantes que chegou ao Estado 

vinha com toda a família, [...]. Vinham também, juntos com o núcleo tradicional, 

parentes, afilhados e amigos. 

 

[...] a maioria dos migrantes vindos tinha como objetivo cultivar seu próprio pedaço 

de terra, promessa da política migratória desenvolvida em primeira instância pelo 

governo imperial, depois pelo governo provincial. No Espírito Santo, os imigrantes 

viveriam ainda numa sociedade eminentemente rural, instalados em colônias em geral 

isoladas dos principais centros de comercialização e da produção político-cultural 

(DADALTO, 2009, p. 45). 

 

Ao analisar as situações vivenciadas pelas famílias de imigrantes italianos no Espírito 

Santo, é possível remeter ao que Grosselli (2008, p. 10) destaca, quando descreve a vida dos 

imigrantes no Novo Mundo, e recordar a canção de Ângelo Giusti. “Mas a América dos 

imigrantes não foi apenas um belo ramalhete de flores, como dizem os versos no dialeto vêneto. 

Era essencialmente mata virgem, floresta selvagem, abandono e muita luta.”  

Em Alfredo Chaves cada um foi ganhando seu pedacinho de terra, inxada [...] e ali eles construía 

o seu barraco né, de sapé, [...] o governo dava uma ajuda de mantimento. [...]. (Alice, 73 anos, 

Itueta/MG). 

 

Segundo Dadalto (2009), todos os benefícios materiais antecipados para as famílias de 

imigrantes deveriam ser pagos num prazo determinado pela comissão da Diretoria Central de 

Terras e Colonização do Espírito Santo5. Somente depois de cumpridas todas as obrigações é 

que o colono obtinha o título definitivo de seu pedaço de terra. 

Com o objetivo de colonizar e povoar extensas áreas desabitadas e improdutivas, os 

núcleos coloniais espírito-santenses eram constituídos de pequenas propriedades cultivadas 

pelos imigrantes. Assim, a imigração resolvia tanto o problema populacional quanto o 

econômico, pois promovia o assentamento de núcleos coloniais em regiões despovoadas, 

cobertas por densas florestas, constituindo pequenas propriedades no Espírito Santo 

(COLBARI, 1997). 

O descendente de imigrantes italianos que nasceu e vive em Castelo/ES, guarda 

lembranças das histórias que ouvia dos pais, dos tios e avós sobre a trajetória das famílias até 

chegar em terras espírito-santenses.  

Eles contava que vieram no navio, falava vapor e foi muito difícil. Morria gente e embrulhava no 

lençol e jogava no mar, morria muita criança [...] era todo dia jogando morto no mar. Eles desciam 
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em Anchieta subiam o rio Benevente, eles deram esse nome sabe por que? Porque tinha muita água 

e eles pensavam “bons ventos, aqui tem fartura, tem água então tem fartura”. (João, 65 anos, 

Castelo/ES). 

 

Destaca-se que as famílias de imigrantes italianos que foram direcionadas para Alfredo 

Chaves colonizaram e povoaram a região. Após um período de crescimento populacional e 

desenvolvimento econômico nessas terras, ocorreu a necessidade de aumentar a produção 

agrícola e o desenvolvimento da pequena propriedade. Muitas famílias de origem italiana 

optaram por migrar para outras localidades, diante de um cenário que as impossibilitava de 

garantir o sustento das novas famílias, constituídas com os casamentos dos filhos, a partir da 

pequena propriedade familiar adquirida no momento de chegada (NICOLI e SIQUEIRA, 2012).  

Ressalta-se que a maioria desse grupo em estudo, imigrou primeiramente para Alfredo 

Chaves. Após alguns anos, devido, sobretudo, ao crescimento populacional dessa região e a 

oferta de novas terras em outras regiões espírito-santenses, muitas famílias de imigrantes 

italianos optaram por migrar para Castelo, que ainda estava praticamente inabitado e o preço 

da terra era mais acessível (NICOLI, 2014). 

O povoamento dessa região contou com a participação das famílias de imigrantes 

italianos a partir dos anos de 1890. Destaca-se que os colonos eram camponeses vindos do norte 

da Itália e de outras regiões do Espírito Santo, em especial os já estabelecidos na região de 

Alfredo Chaves (CASAGRANDE e BARBIERO, 2012).  

A chegada e o estabelecimento na nova terra eram difíceis para todos. Em condições 

precárias, as mulheres organizavam a vida doméstica, mesmo antes de terem suas 

casas construídas, pois chegavam junto com seus companheiros e filhos numa terra 

para desmatar, construir suas casas e formar as lavouras (SIQUEIRA, FRANÇA e 

NICOLI, 2014, p. 69).  

 

A mulher camponesa, juntamente com o marido, desenvolveu a tarefa de colonizar 

áreas inóspitas e produzir para o consumo, assumindo uma responsabilidade imensa: 

solteiras ou casadas, com filhos menores ou não, foram sobrecarregadas com a tarefa 

de prover os velhos, organizar o trabalho doméstico e manter a coesão familiar 

(TEDESCHI, 2013, p. 443). 

 

As mulheres, segundo Siqueira, França e Nicoli (2014), trabalharam igualmente na 

formação das propriedades rurais, tiveram filhos, administraram a vida doméstica, além de 

enfrentarem a brutalidade dentro da família, como demonstrado nos relatos. As descendentes 

de imigrantes italianos, Santina e Maria, nasceram em Alfredo Chaves e ainda crianças, 

juntamente com seus pais migraram para Castelo.  

Minha mãe contava a história da minha tia Santina. Ela veio de Alfredo Chaves com 08 anos junto 

com 04 irmãos pra aqui [referindo-se a Castelo]. Ela veio para cozinhar e ajudar na roça, só tinha 

08 anos. Isso era tudo mata. Eles compraram essa terra aqui. Ela era a filha mais velha, por isso 

veio para ajudar [...] tinha só 08 anos. Eles desmataram e construíram um rancho, aí veio todos, 

era 13 filhos, a mãe e o avô. (Adalto, 64 anos, Castelo/ES). 

 



Emocionado, Adalto continua a relatar uma parte da história de vida de sua tia Santina.   

Ela casou nova, todo mundo casava assim, com 15 ou 18 anos. Ela teve 11 filhos. [...] era um homem 

muito bravo, os italianos são assim, tudo muito bravo, grosseiro, bruto [...]. Era gente boa, mas era 

bravo. Falava uma vez e os fio e a mulher tinha de obedecer [...]. Era só fazer assim [som com a 

garganta] que tudo tremia. O dia que ele chegava “virado” em casa ela tinha que correr com os 

filhos, ela dormia com os filhos no mato que ele botava todo mundo prá fora. Jogava as panelas 

pela janela [risos] no outro dia punha os meninos prá catar tudo [...]. Ele batia nela, mas só quando 

estava bêbado. Ela trabalhava na roça, cuidava da casa, costurava, trabalhava muito [...]. A vida 

de mulher aqui era um pouquinho pior que de escrava [...] tinha de trabalhar muito [...] elas eram 

umas santas. (Adalto, 64 anos, Castelo/ES). 

 

Sobre a vida cotidiana das mulheres camponesas, Tedeschi (2004, p. 48) argumenta:  

Além disso, a mulher não era valorizada pela força física e nem pela saúde em relação 

a várias atividades produtivas na lavoura, na qual ela “ajudava” o homem diariamente, 

passando quase o mesmo tempo que ele no trabalho da roça. Por outro lado, como 

esposas e mães, as mulheres eram “guardiãs” do sistema de conduta, sendo 

responsáveis pela criação dos filhos como bons agricultores e como adultos sociáveis 

no seu grupo. A formação das meninas e dos meninos era diferenciada em vista das 

diferenças consideradas naturais e biológicas no imaginário rural. Nas meninas os 

valores estimulados eram a obediência, a passividade, o cuidado com os outros, a 

“pureza”, valores que a Igreja Católica determinou na História como ideal feminino a 

ser seguido, subordinando a mulher ao homem. 

 

É possível destacar que a vida da irmã de Santina, mediante os relatos, não foi 

diferente. Maria foi uma mulher com admirável força de trabalho. Ainda criança, assumiu as 

responsabilidades na lavoura após o falecimento do pai. 

A outra que trabalhava feito homem era a tia Maria. Eles contava que ela tinha 08 anos quando o 

pai morreu e ela teve que ficar no lugar dele na roça. A mãe ajudava, mas tinha os filhos menores 

e ela foi trabalhar no lugar do pai, ela tinha que fazer o serviço dele, senão perdia tudo, tinha 08 

anos. (Adalto, 64 anos, Castelo/ES). 

 

Referindo-se ao muito trabalho e o pouco poder das agricultoras, Tedeschi (2004, p. 

52) comenta que: “[...] seu trabalho nas atividades relacionadas à produção é considerado 

como de menor importância, ela apenas “ajuda”, mesmo quando seu tempo de trabalho nas 

atividades relacionadas à produção seja igual ou superior ao desempenhado pelo homem”. 

Além do trabalho usualmente considerado como doméstico e a “lida” com o leite, 

também são atividades “próprias” das mulheres o cuidar das galinhas e outras 

pequenas criações, a horta, as ervas medicinais, as “miudezas”, como elas mesmas 

dizem. Além de todas essas tarefas, as agricultoras trabalham com o marido na roça, 

de onde sai o produto para venda. Mesmo assim, entre estes agricultores, costuma-se 

dizer que na roça as mulheres apenas “ajudam” (TEDESCHI, 2004, p. 51).  

 

As famílias de origem italiana transformaram as regiões espírito-santenses de Alfredo 

Chaves e Castelo em um território apropriado e construído, a partir das relações sociais 

estabelecidas. Nesse sentido, é possível mencionar que a participação das mulheres, tanto no 

âmbito doméstico quanto na lavoura, foi primordial para a formação do território e a economia 

baseada na pequena propriedade familiar (NICOLI, 2014).  



Conforme enfatizado por Saquet (2003), o território é apropriado e construído 

socialmente, fruto do processo de territorialização, e a territorialidade é o desenrolar de todas 

as atividades diárias que se efetivam, seja no espaço do trabalho, do lazer, na família etc.  

No entanto, com o passar dos anos configurou-se um panorama de estagnação 

econômica e de impossibilidade de garantir o sustento das novas famílias, constituídas pelos 

filhos dos imigrantes italianos no Espírito Santo, resultando um contexto de fracionamento da 

terra. Diante da situação, uma alternativa foi uma nova migração, com destino às terras mineiras 

localizadas próximo à divisa interestadual. O motivo dessa escolha era a qualidade e o baixo 

valor das terras, a abundância de nascentes de água e as florestas como menciona Nicoli (2014).  

 

Migrando para as terras mineiras  
 

Destaca-se que Minas Gerais foi destino secundário da colonização italiana. Nesse 

contexto, famílias de origem italiana chegaram às terras mineiras de Itueta e Santa Rita do Itueto 

com o sonho de se tornarem proprietários de terras. Tais localidades foram ponto de chegada 

de diversas famílias de imigrantes italianos provenientes do Norte da Itália e descendentes 

nascidos, em sua maioria, no Espírito Santo. A chegada à região dessas famílias aconteceu no 

início do século XX, promovendo uma nova configuração a esse território, inserindo novas 

técnicas de manejo da terra e novos costumes (NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013). 

Assim como as famílias italianas que partiram da Itália para o Brasil, no século XIX, 

as novas famílias constituídas pelos filhos dos imigrantes estabelecidos no Espírito Santo 

optaram por migrar, quando suas pequenas propriedades já não ofereciam mais condições para 

o sustento da família. Nesse sentido, os filhos dos imigrantes tinham o grande desejo de serem 

também proprietários de terras conforme ressalta Nicoli (2014). 

Realça-se que em Minas Gerais, as famílias de migrantes italianos tomaram diversos 

rumos, tais como: Andradas, Belo Horizonte, Itueta, Juiz de Fora, Machado, Poços de Caldas, 

Ponte Nova, Santa Rita do Itueto e São João Del Rey. Os imigrantes italianos, que se destinaram 

para Minas, em sua maioria, já possuíam experiência imigratória em um dos outros Estados do 

sudeste brasileiro (NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013). 

Ao chegarem em terras mineiras, através dos trilhos da ferrovia, as famílias se 

destinaram para a área rural. O percurso era longo até chegar às suas terras. Faziam picada nas 

matas e caminhavam, às vezes, por mais de um dia, a pé, com os animais levando suas 

mudanças. As ferramentas eram os pertences mais importantes, pois com eles construiriam suas 

casas e lavrariam a terra. Chegavam a uma localidade onde tudo estava por se fazer. 

Improvisavam um local para se abrigar da chuva e dos animais, derrubavam a mata, construíam 



suas casas e preparavam o terreno para a formação das lavouras conforme afirma Siqueira, 

França e Nicoli (2014).  

[...] até Itueta, eles vieram de Maria Fumaça, o trem chamava Maria Fumaça, depois [...] todo 

mundo a pé. [...]. Com mala, com saco nas costas, crianças, tudo a pé. Num tinha nada, era tudo a 

querosene [...] o arroz que eles comiam era batido no pilão, à mão, que eles falavam. O café era 

batido no pilão, é tudo que eles comiam era colhido dali daquela terra que eles plantavam. Minha 

avó, minha mãe falavam com gente que ali eles sentiram muita dificuldade em tudo, mais que eles 

venceram. Porque aí veio, derruba a mata, pranta o café que era, é o principal daqui da região, 

cultivaram o café, prantaram o milho, prantavam feijão, arroz, cana de açúcar. Faziam tudo isso, 

era tirado do pedaço de terra e eles faziam tudo manual. (Rita, 70 anos, Santa Rita do Itueto/MG). 

 

[...] aqui era mata pura [...] eles conta, era mata purinha, purinha [...] fazia aquela, aquelas, 

aquelas barraca, aí ali eles ficavam e começavam a derruba pra pode começar a vida. (Alice, 73 

anos, Itueta/MG). 

 

Ressalta-se que as doenças tropicais que infestavam as matas e os animais selvagens, 

tornaram a vida dessas famílias extremamente difícil. Para as mulheres, em particular, essas 

dificuldades eram maiores. Sempre se dedicavam ao trabalho, eram, de fato, mão-de-obra 

essencial na lavoura, pois tinham uma dura jornada de trabalho na roça. Isso além de parir seus 

filhos, cuidar, educar e cumprir todas as tarefas domésticas (SIQUEIRA, FRANÇA e NICOLI, 

2014).  

[...] cotidianamente as mulheres realizam ou administram a realização de atividades, 

indispensáveis à sobrevivência e bem-estar de todos membros da família. Entre essas 

atividades estão aquelas que objetivam permitir que o trabalhador do sexo masculino 

descanse e renove suas energias para o trabalho produtivo do dia seguinte. Aí se 

incluem o preparo dos alimentos, a limpeza da casa, a lavagem e o conserto de roupas 

[...] (TEDESCHI, 2004, p. 54). 

 
Quando ela tava [...] barriguda na hora de ganhar, aí tinha o milho lá em cima, lá onde é café [...] 

aí ela foi lá quebra milho o dia inteiro com ele. Aí de tarde, ele botou um balaio de milho cascado 

nas costas dela [...]. Ela veio de noite e ela ganhô [...]. Ela conta isso, aí eu falei “vovó, mas ele 

era ruim pra senhora em?” “Não minha fia é necessidade”. (Alice, 73 anos, Itueta/MG). 

 

Segundo Tedeschi (2013, p. 448), “[...] A mulher acresceu à sua lide domiciliar as 

tarefas na agricultura, operando-se uma combinação de trabalho doméstico e trabalho 

agrícola, mas sem visibilidade e reconhecimento enquanto sujeito”. 

Evidencia-se que a formação das lavouras e a criação do rebanho foi uma conquista 

que exigiu o trabalho de toda família no cotidiano. Nessa trajetória, as mulheres cumpriram 

importante função, pois, além do trabalho no campo, cuidavam de todas as atividades e 

organização da vida doméstica (NICOLI, 2014). 

 

Marcas da (in)visibilidade da força de trabalho    

 

Enfatiza-se que as mulheres, pouca ou nenhuma influência tinham nas decisões do 

companheiro. A mudança para uma nova terra lhes era avisada e cabia às mesmas reunir os 

poucos pertences da família, os filhos e entregar-se ao que estava por decorrer. Muitas saíam 



do núcleo familiar sem nenhuma esperança de um dia retornar e ver novamente seus familiares. 

As mulheres trabalharam na lavoura juntamente com seus companheiros, além das obrigações 

domésticas, nas terras mineiras, como as pioneiras no Espírito Santo, trabalhavam na formação 

das lavouras e criação de rebanhos (SIQUEIRA, FRANÇA e NICOLI, 2014).  

Tedeschi (2004) menciona que apesar de imprescindível para a reprodução da 

sociedade, o trabalho executado pelas mulheres no âmbito rural, tem sido pouco valorizado e 

permanecido invisível.  

Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, o trabalho passou a ser 

dividido em duas esferas separadas: a unidade doméstica e a unidade de produção. 

Essa fragmentação correspondeu à divisão sexual das tarefas, cabendo ao homem o 

trabalho “produtivo” e assalariado, no mundo público, e à mulher a realização das 

atividades não-pagas e que não eram consideradas produtivas (TEDESCHI, 2004, p. 

55). 

 

No período de formação dos cafezais, segundo Colbari (1997), o trabalho era mais 

intenso e exigia a participação de toda a família, ou seja, crianças acima de seis ou sete anos já 

eram consideradas habilitadas para o trabalho nas atividades agrícolas. Elas também 

enfrentavam uma rotina de muito trabalho na roça, apenas os menores de seis anos ficavam em 

casa. As crianças do sexo feminino, como as mulheres, também tinham dupla jornada de 

trabalho. A rotina diária de trabalho era prolongada com as obrigações domésticas. Não tiveram 

a oportunidade de frequentarem a escola e a infância foi vivida “no cabo de uma enxada” 

conforme ressalta Siqueira, França e Nicoli (2014).  

Fazia tudo na roça [...] capinava, panhá café. Fazia qualquer serviço, na enxada [...]. Minha mãe 

trabalhou até no dia que morreu [...]. Magrinha. Mais pra trabaiá assim nunca vi. Mesmo o dia 

[pausa] no sábado ela trabaió, no domingo[...] ela faleceu. (Terezinha, 84 anos, Conselheiro 

Pena/MG). 

 

Realça-se que a dureza do cotidiano e a importância da força de trabalho das mulheres 

para a formação da propriedade rural está presente nas lembranças das descendentes. 

[as crianças] Ah! Largava lá! Eu também largava lá em casa e trabaiava na roça dia inteiro. 

Quando não podia levar né (riso). Essas mesmo, mais véia, foi criada em baixo dos pés de café [...]. 

Colocava com pano e uma peneira, botava dentro da peneira e trabaiava o dia inteiro. Quatro (04) 

horas eu vinha embora [...] fazia a janta e tratava da criação [...], costurava, trabaiava na horta. 

Tudo eu fazia.  Eu falo sempre que, cuidava de horta, cuidava de menino e trabaiava dia inteiro na 

roça. [...] dia de sábado limpava casa, passava o pano e pronto [...]. Escola não teve. Eu num teve 

escola [...]. No domingo, ah! Nóis tomava café, era a merenda. Tomava um café e merenda, ia pra 

igreja, pra limpar a igreja [...] e reza. (Terezinha, 84 anos, Conselheiro Pena/MG).  

 
Um trabalho que é feito a cada dia, 365 dias por ano, em casa e fora do lar, na 

comunidade, na igreja, sem ser remunerado, oferecendo apoio e segurança pessoal e 

permitindo socialização e desenvolvimento das pessoas. A magnitude e 

responsabilidade destas atividades indica [...], a existência de uma “mão invisível” 

muito poderosa, que regulamenta a vida diária e permite que o mundo siga em ordem 

(TEDESCHI, 2013, p. 449).  

 



A partir das narrações é possível ressaltar que as mulheres tinham uma carga horária 

muito intensa de trabalho. Muitas vezes, por despender longas horas de trabalho na lavoura, os 

serviços domésticos, de exclusiva responsabilidade delas, eram realizados à noite. Elas também 

eram mão-de-obra essencial na lavoura (NICOLI e SIQUEIRA, 2018). 

Enfim, seria do homem o mundo da produção, entendido aqui como as atividades 

voltadas para o mercado, geradoras de renda monetária, aquelas normalmente tidas 

como “as que de fato importam”. Da mesma forma, seriam consideradas como 

“próprias” das mulheres as atividades referentes ao espaço privado, que envolvem 

toda a gama de responsabilidades relacionadas à reprodução da família (TEDESCHI, 

2004, p. 52). 

 

Observa-se pelos relatos, a importância da força de trabalho das mulheres no campo 

não só como mão de obra na lavoura, mas também como força de trabalho a fim de conseguir 

dinheiro para aquisição de bens que não produziam. Esses relatos nos permitem afirmar que 

essas mulheres foram essenciais, no trabalho doméstico, na lida com a lavoura e na provisão de 

recursos para as propriedades rurais (SIQUEIRA, FRANÇA e NICOLI, 2014). 

Acreditamos que a capacidade de ruptura com a identificação entre trabalho agrícola 

e trabalho doméstico, e por conseguinte com a subordinação da esposa ao marido, é 

muito pequena no meio rural. Sustentado pelo patriarcalismo, o trabalho feminino no 

contexto da agricultura familiar está subordinado às regras do contrato conjugal, 

sendo, portanto, entendido como parte do sistema de obrigações recíprocas que se 

estabelece entre os cônjuges, [...] (TEDESCHI, 2004, p. 60). 

 

Segundo Colbari (1997), as famílias eram grandes e seguiam o modelo patriarcal, em 

que o marido tinha autoridade total sobre as mulheres, filhos e agregados; essas famílias eram 

extensas e os filhos só eram emancipados quando se casavam. Para as mulheres, o casamento 

representava apenas a mudança de casa e de mando, pois deixavam a casa paterna para ir para 

a casa dos maridos, seus novos senhores. 

É preconceito [...] é assim, mulher não tem direito a herança, trabalha, mas não tem direito. 

Aconteceu na minha família, ele achava que era só os homens que tinha que ganhar herança, as 

mulher não. (Alice, 73 anos, Itueta/MG). 

 

Enfatiza-se que as mães eram as únicas responsáveis pela criação e educação dos 

filhos. Uma vez que sua escolaridade era de nível básico ou analfabeto, muitas vezes, a 

aprendizagem acontecia, através de professores contratados pela própria família (COLBARI, 

1997).  

[...] aqui não existia professor. Eles não queriam que os filhos deles ficassem analfabetos, aí o meu 

vô [...], então ele, pagava [...] a professora e ela ficava dentro da casa dele, pra dá aula pros filhos 

dele. (Terezinha, 84 anos, Conselheiro Pena/MG). 

 

Evidencia-se que as narrações das mulheres e dos homens que guardam na memória 

as histórias contadas e recontadas sobre os antepassados que vieram da Itália para o Espírito 

Santo e, depois de algum tempo migraram para Minas Gerais, demonstram que as mulheres 



foram não só esposas e mães, mas força de trabalho que derrubou floresta e cultivou lavouras 

(SIQUEIRA, FRANÇA e NICOLI, 2014).  

As mulheres, com suas poderosas “mãos invisíveis”, seja na sua força de trabalho e na 

persistência, foram muito mais que mães, donas de casa e educadoras. Foram braços que 

derrubaram as matas, construíram as casas e formaram as lavouras, em pé de igualdade com 

seus companheiros (TEDESCHI, 2013; NICOLI e SIQUERIA, 2018). 

  
Considerações Finais  

 

O projeto imigrantista baseado na pequena propriedade familiar estimulou a imigração 

de famílias italianas camponesas a partir do século XIX. Nessa acepção, todo o percurso 

migratório e a formação das propriedades rurais, no Brasil, foi seguida de lutas e árduo trabalho, 

em que as mulheres também se fizeram presentes. No entanto, pouco aparece, demonstrando 

assim, a desvalorização de sua participação no cotidiano do trabalho doméstico e rural e sua 

invisibilidade social. Através das narrações, é possível perceber que toda essa trajetória foi 

registrada nas memórias dos descendentes e, quando ativadas, a história de vida das mulheres 

camponesas de descendência italiana emerge no contexto migratório e na formação do 

território, tanto em terras espírito-santenses quanto mineiras. Nesse sentido, as mulheres foram 

essenciais no desbravamento, aquisição e ampliação das propriedades rurais.  

A invisibilidade da força de trabalho e da importância do componente feminino é uma 

falha, quando se descreve a história da imigração italiana no Espírito Santo e em Minas Gerais. 

Tanto quanto os homens, ou melhor, mais que os homens, as mulheres camponesas foram 

braços que lidaram nas lavouras e também no espaço doméstico. De fato, desempenharam, com 

suas “poderosas mãos invisíveis”, um papel fundamental na formação e configuração do 

território onde se estabeleceram as famílias de origem italiana. 

 

 

Fontes Orais 

 

Adalto, 64 anos. Relato oral colhido em junho de 2013. Castelo/ES. 

 

Alice, 73 anos. Relato oral colhido em outubro de 2011. Itueta/MG. 

 

João, 65 anos. Relato oral colhido em junho de 2013. Castelo/ES. 

 

Rita, 70 anos. Relato oral colhido em fevereiro de 2012. Santa Rita do Itueto/MG. 

 

Terezinha, 84 anos. Relato oral colhido em outubro de 2011. Conselheiro Pena/MG. 
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