Resumo da História da Imigração no Brasil
A imigração no Brasil teve início em 1530 com a chegada dos colonos portugueses, que
vieram para cá com o objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar. Durante todo
período colonial e monárquico, a imigração portuguesa foi a mais expressiva.
Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente
europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho.
Compravam terras e começam a plantar para sobreviver e também vender em pequenas
quantidades. Aqueles que tinham profissões (artesãos, sapateiros, alfaiates, etc.) na terra
natal abriam pequenos negócios por aqui.
No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços se estabeleceram na cidade de
Nova Friburgo (estado do Rio de Janeiro). Neste mesmo período os alemães começaram a
chegar à Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estes imigrantes passaram a trabalhar em
atividades ligadas à agricultura e pecuária.
Já os italianos, que vieram em grande quantidade para o Brasil, foram para a cidade de
São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Outro caminho tomado por eles foi o
interior do estado de São Paulo, para trabalharem na lavoura de café que estava começando a
ganhar fôlego em meados do século XIX.
Já os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908. Grande parte destes imigrantes
foi trabalhar na lavoura de café do interior paulista, assim como os italianos.
Por que estes imigrantes vieram para o Brasil?
No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia (principalmente Japão) como um
país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas
enxergaram uma ótima chance de prosperarem no Brasil.
Vale lembrar também que, após a abolição da escravatura no Brasil (1888), muitos
fazendeiros não quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos, preferindo assim
o imigrante europeu como mão de obra. Neste contexto, o governo brasileiro incentivou e
chegou a criar campanhas para trazer imigrantes europeus para o Brasil.
Muitos imigrantes também vieram para cá, fugindo do perigo provocado pelas duas
grandes guerras mundiais que atingiram o continente europeu.
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