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INTRODUÇÃO

As migrações compõem parte da narrativa da humanidade. Conforme dados recentes divulgados
pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima-se que há 214 milhões de
migrantes internacionais, 3,1% da população mundial1, colocando a migração no centro do debate
político, social, jurídico, econômico e cultural.

A  análise  e  desenvolvimento  das  políticas  públicas  que  envolvam  a  gestão  da mobilidade
será um dos grandes desafios dos próximos anos. “A imigração deve ser reconhecida como vetor
do desenvolvimento de capital humano […]” (RUEDIGER; CAMPOS,  2013,  p.  8)  sendo  um
tema  atual  e  relevante  para  a  sociedade  civil  e entidades governamentais que se depararão
cada vez mais com problemas e questões acerca   da   circulação   transfronteiriça,   soberania,
segurança   nacional,   cidadania, integração de comunidades migrantes e direitos humanos.

No entanto, o pensamento que relaciona os processos migratórios ao desenvolvimento urbano-
industrial não é uma novidade deste e para este século, depois da proclamação da  Lei  Áurea
(Jornal   do   Senado   de   14/05/1888)   a   solução   para   a   manutenção   da  lavoura,
principalmente cafeeira, foi a substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalhador assalariado
imigrante.

A  Constituição   da   República   dos   Estados   Unidos   do   Brasil   de   1891   formaliza   o
incentivo à imigração confirmado pelo Decreto nº 528, de 28 de Junho de 1890. Com o processo
de industrialização, permite-se a entrada de mais estrangeiros que passam a compor o cenário
nacional.

É neste contexto que o Arraial do Espírito Santo do Itapecerica inicia sua caminhada para se
tornar o município de Divinópolis, contribuindo para tal a chegada de famílias imigrantes  que
beneficiando-se   do   incentivo   governamental   ou   não,   fixaram-se   na  região, ligadas
principalmente ao setor comercial, e que através do que hoje designamos como teoria da rede
migratória, dão a conhecer a seus conterrâneos o próspero centro- oeste mineiro. A construção
da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM), financiada por um português, terá neste ínterim
papel fundamental para a  chegada de imigrantes,  como bem elucida a profª Batistina
Corgozinho (2003, p. 62) “[a] passagem da estrada de ferro pelo arraial (…) foi condição
necessária básica que impulsionou  seu desenvolvimento no final do séc. XIX. A partir daí o
arraial passou a vivenciar um movimento   sócio-cultural   e   financeiro   muito   diferente   do
que  tinha  até  então”,  a população nativa passa a conviver, interagir e a trocar experiências
com portugueses, italianos, espanhóis e alemães.
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Com a chegada dos trilhos de ferro e os imigrantes, a recém Divinópolis adentra à modernidade.

OBJETIVO

Analisar o processo de imigração no Brasil em finais do século XIX e início do XX e  sua
contribuição para o desenvolvimento do Arraial  do Espírito Santo e  sua  transformação  no
município de Divinópolis.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica na literatura histórico-jurídica e documental (legislação).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Face ao estudo proposto, percebe-se que o Brasil e sua construção enquanto Nação deu- se com
a contribuição de mão-de-obra estrangeira, embora não possam ser  considerados  como tais os
portugueses e a força escrava africana que são a base do período colonial como  bem esclarecem
os estudos de  Ávila   (2011)  e Vainer (2001).  Porém  com  o processo de industrialização,
permite-se a entrada de estrangeiros que passam a compor o cenário nacional, correspondendo
ao terceiro período de imigração internacional para  o  Brasil conforme aponta os estudos de
Diégues Júnior (1964).

A imigração em massa enquanto medida política, segundo Simões (2005, p. 3), solucionava dois
problemas: garantia braços para a manutenção do processo produtivo e baixos salários pagos
aos trabalhadores. Nesse  período  vigorou  diversos incentivos governamentais para atração de
mão-de-obra qualificada estrangeira. “O trabalho livre  dá oportunidade para a entrada do
imigrante em maior volume. Crescem as  correntes  migratórias (…) também na diversificação
(…) das etnias entradas” (DIÉGUES JÚNIOR, 1964, p. 25).

Estando próximo aos grandes centros e como caminho para o Triângulo Mineiro e o estado de
Goiás, o Arraial do Espírito Santo “(…) tornou-se um ponto de aglutinação de pessoas  e  local
de  pouso  de  negociantes.  Isso  favorecia  os  contratos,  as  trocas comerciais e impulsionavam
o seu desenvolvimento inicial” (CORGOZINHO, 2003, p.46). Em finais do século XIX, o
arraial é elevado à condição de distrito desmembrando- se de Pitangui. A Lei nº 1914 de 19 de
Julho de 1872 chancela a  construção da EFOM, que trás o progresso industrial e tecnológico,
mas também migrantes nacionais e internacionais.   “O  desenvolvimento  das  ferrovias  é  um
fator  importante,  porque substitui a agricultura de subsistência pela comercialização (…) época
de ganho, melhoria da qualidade de vida e aumento do número de filhos das famílias imigrantes”
(MOURÃO, 2004, p. 12).

A travessia do Atlântico e sua fixação não só no centro-oeste mineiro como em todo o  Brasil
deu-se por várias razões desde a busca de ouro - para alguns o Brasil seria a  solução dos seus
problemas, ainda persistia a idéia condizente na expressão “árvore de patacas”  -  para   outros
seria   um   período   para   capitalização   e   retorno   à   terra   nata  (pensamento  corrente
especialmente aos imigrantes portugueses), outros ainda pretendiam  a  propriedade  da  terra  e
o  estabelecimento  de  núcleos  familiares  (os italianos fixados na região da atual Divinópolis
enquadram-se nesta categoria) uma vez que  fugiam  de  condições precárias de vida  (fome,
miséria,  doenças,  dívidas)  e  de guerras. Os primeiros imigrantes ligados à agricultura possuam
uma  baixa escolaridade.  Com a construção da EFOM será a vez  da chegada de artesãos,
comerciantes, pedreiros, bem como técnicos especializados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise e interpretação da bibliografia e dos documentos legais relativos ao tema visam
contribuir para o entendimento da política migratória, principalmente a partir do  momento  em
que a atração de profissionais passa ser feita pelo governo central através de leis e programas de
incentivo para esse fim.

Como solução  para a substituição da mão-de-obra negra predominante na agricultura, a
imigração  será  também  a  base  para  a  formação  e  desenvolvimento  de  alguns municípios,
que em termos políticos administrativos acabam de assim ser elevados, que deixam sua condição
de arraial para trás para entrarem no mapa do progresso industrial que decorria no Brasil. O
Arraial do Espírito Santo do Itapecerica será um exemplo desta transformação no centro-oeste
mineiro, município a partir de 1912 crescerá tanto em termos físicos quanto demograficamente
com o contributo gerado por uma miscigenação que ainda hoje exerce influência principalmente
no setor  comercial. O  legado da imigração de finais do século XIX início do século XX
influenciou assim não apenas o desenvolvimento industrial da cidade, mas a própria identidade
do divinopolitano.
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