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CONSTRUINDO A NAÇÃO: HIERARQUIAS
RACIAIS E O PAPEL DO RACISMO NA
POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO

Giralda Seyferth

INTRODUÇÃO
Num texto escrito provavelmente ao término da Primeira Guerra Mundial - que

designou como "guerra de nacionalidades"- Marcel Mauss fez um estudo da nação no
campo político (onde o Estado nacional aparece como fenômeno europeu ocidental) e,
ao mesmo tempo, apresenta o nacionalismo como algo negativo. Nos seus termos, "para
um grande número de nossos contemporâneos, a noção de nação é, antes de tudo, aquela
de nacionalidade, aquela de nacionalismo" (Mauss, 1969:576). Entre as características
normalmente associadas à nação, Mauss inclui a crença na raça, língua e civilização co-
muns - que embasa a maior parte das ideologias nacionalistas. Assim, em tom irônico,
diz que "a raça cria a nacionalidade num grande número de espíritos ...e porque a nação
criou a raça acreditamos que a raça criou a nação" (Mauss, 1969:595-596). Da mesma
forma, tece comentários sobre o "conservantismo", o "proselitismo" e o "fanatismo"
lingüístico que exprimem a profunda individualização das modernas línguas nacionais;
a noção de "língua materna" desvirtuando o verdadeiro sentido da nação, tanto quanto a
noção de raça, a ponto de serem criadas "línguas nacionais" pelas nacionalidades que
não as possuem. Critica, ainda, o que chama "nacionalização do pensamento", "folclori-
zação", a partir da "trágica noção de civilização dominante" porque "uma nação acredi-
ta na sua civilização, nos seus costumes.., tem o fetichismo da sua literatura, da sua
plástica, da sua ciência, da sua técnica, da sua moral, da sua tradição e do seu caráter"
(Mauss, 1969:599).

Mauss certamente está se reportando aos excessos do nacionalismo, onde os valo-
res nacionais são exagerados em detrimento dos valores dos outros. De fato, em mui-
tos casos, o conteúdo político do conceito de nação é suplantado pela idéia de
nacionalismo, que atribui valor excessivo à individualidade nacional - a nacionalida-
de pensada como atributo natural. E tal individualidade é, em parte, construída sobre
a idéia de raça, por um lado, e sobre a concepção de língua nacional e cultura (ou civi-
lização) nacional, por outro lado - o que resulta na equação 1 povo (raça) + 1 cultura
(civilização) + 1 língua = 1 nação! A este esquema se acrescentou o Estado e este devia
coincidir com a Nação, conforme pode ser verificado na maior parte das ideologias na-
cionalistas. Segundo Banton (1977:7),"os que pregaram o nacionalismo no século XIX
estavam ansiosos por juntar em unidades políticas singulares os povos que eles pen-
saram ter uma origem comum. Os grupos intermediários e as minorias nacionais des-
truíram este esquema".



Apesar dos nacionalismos, as minorias étnicas se multiplicavam e, na sociedade
moderna, não tem como única perspectiva a assimilação, ou, nos termos brasileiros, o
"caldeamento". O próprio Banton assinalou que as minorias étnicas são grupos que pos-
suem atributos nacionais.

A semelhança entre as concepções de pertencimento étnico e nacional também foi
assinalada por Max Weber (1971~, preocupado com a ambigüidade das noções de etnia e
nação e as dificuldades de concebê-las sociologicamente. Apesar de privilegiar o conteú-
do político do conceito de nação, a análise de Weber se volta para as concepções de na-
cionalidade e sentimento nacional e, neste plano, os termos de definição são os mesmos
empregados na análise das "comunidades étnicas"- habitus, vida em comum etc.

Gellner (1983) definiu nacionalismo como princípio político que afirma a coinci-
dência entre unidade política e nacional. Na prática, esta coincidência é pouco freqüente
porque fronteiras políticas e étnicas raramente são as mesmas.

De fato, a crença na origem comum e num processo histórico compartilhado que
servem de fundamento à noção de pertencimento a um grupo étnico estão muito próxi-
mas aos ideais nacionalistas que dão sentido primordial à nacionalidade. As similarida-
des das concepções de comunidade nacional e comunidade étnica foram assinaladas por
diferentes autores, inclusive Weber (1971), que trata de ambas num mesmo capítulo; e
algumas análises mais recentes sobre nação e nacionalismo remetem explicitamente à
questão da etnicidade -caso de Smith (1986) e Hobsbawn (1991), entre outros. As difi-
culdades conceituais são óbvias pois a nação é, na prática, confundida com nacionalismo
(que vem antes do surgimento dos Estados nacionais, segundo Hobsbawn), e sua defini-
ção mudou bastante ao longo do século X1X.

Para os propósitos deste trabalho, interessa antes a idéia de nacionalismo, na forma
definida por Boehm (1933) num verbete da Enciclopaedia ofthe Social Sciences: "em
seu sentido amplo, se refere à atitude que atribui à individualidade nacional um lugar de
destaque na hierarquia de valores". Esta definição certamente está relacionada ao forma-
to assumido pelos nacionalismos nas últimas décadas do século XIX, nos quais "a etnici-
dade e a língua tornaram-se o critério central, crescentemente decisivo ou mesmo único
para a existência de uma nação potencial", conforme observação de Hobsbawn
(1991:126). O fenômeno destacado por este autor para a segunda metade do século XIX
é o que chama de "nacionalismo étnico" que foi impulsionado não só pela intensificação
de movimentos nacionalistas nos impérios multinacionais (sobretudo austríaco, russo e
turco), mas também através dos movimentos imigratórios e da ciência que ajudou a
transformar a raça em conceito central das ciências sociais.

A identificação das nações fundamentada na idéia de raça, assim, suplantou, ao fi-
nal do século XIX, o nacionalismo cultural elaborado pelo romantismo, no qual a língua
nacional era o elemento fundamental, juntamente com o folclore demarcador das "tradi-
ções populares". Muitos nacionalismos, então, descobriram o que Hannah Arendt (1976)
chamou de "nova chave da história" - o racismo. Este termo designa as doutrinas que
afirmaram a desigualdade das raças humanas partindo do pressuposto que a cultura é
biologicamente determinada. A idéia de raça construída sobre hierarquias denotando de-
sigualdade dominou o pensamento social em muitos lugares, inclusive no Brasil. Foi res-
paldada, em parte, pela ciência, principalmente pela Antropologia Física empenhada em
classificar a humanidade em tipos naturais, arbitrando certas características fenotípicas
por suas freqüências em diferentes grupos humanos; mas, igualmente, por alguns estu-



diosos do campo das ciências sociais e humanas, que usaram e abusaram da metáfora
darwinista da "sobrevivência dos mais aptos" e que inventaram a Eugenia para sugerir
políticas públicas que, entre outras coisas, implicavam limpeza étnica.

O respaldo científico dado às doutrinas raciais vigentes na passagem para o século
XX remete à sua importância como ideologia para fins políticos. Neste caso, conforme
Arendt (1976), os "pregadores científicos" são mais importantes que os cientistas - caso
de autores como Gobineau, Chamberlain, Lapouge, Haeckel etc. - e dão elementos con-
vincentes para a afirmação das individualidades nacionais. Para Arendt, a tragédia do Es-
tado-nação estava justamente na "consciência nacional" que forçou o Estado a
reconhecer como cidadãos somente os nacionais. Enfim, podemos voltar a Mauss
(1969:595) que, entre outras coisas, afirma: "uma nação moderna acreclita na sua raça".

Não cabe aqui discutir a gênese do conceito de raça no contexto das teorias que fo-
ram elaboradas principalmente na segunda metade do século XIX, e mais tarde rotuladas
"racistas". Guardadas as diferenças de interpretação, rodas elas tinham em comum o
dogma de que a diversidade humana, anatômica e cultural, era produzida pela desigual-
dade das raças; e a partir deste dogma, produziram-se hierarquias raciais que invariavel-
mente localizavam os europeus civilizados no topo, os negros "bárbaros" e os índios
"selvagens" se revezando na base, e todos os demais ocupando as posições intermediá-
rias. Os exercícios tipológicos de classificação racial variavam conforme a seleção de ca-
racterísticas - cor da pele, capacidade craniana, índice cefálico etc. - e não se limitavam
às quatro ou cinco grandes raças geográficas identificadas pelos cientistas desde fins do
século XVIII. Nas hierarquias racistas nem todos os brancos eram considerados iguais e
a própria posição de classe se tornou elemento denotativo de inferioridade, como na clas-
sificação de Lapouge que inferiorizou todos os braquicéfalos europeus por oposição aos
seus superiores arianos dolicocéfalos.

O darwinismo social - principal doutrina racista vigente na passagem do século -
radicalizou o primado das leis biológicas na determinação da civilização, afirmando que
o progresso humano é um resultado da luta e da competição entre raças, vencendo os
mais capazes (ou aptos) - no caso, os brancos, porque as demais raças, principalmente os
negros, acabariam sucumbindo à seleção natural e social. Apesar da condenação à mesti-
çagem entre raças desiguais, estes darwinistas sociais "pensavam que a operação da sele-
ção natural criaria raças puras a partir da diversidade que então era dominante; e muitos
deles mantiveram que, se adotassem medidas de eugenia, a mudança biológica poderia
estar do lado do progresso humano" (Banton, 1977:89). Esta afirmação, aparentemente
levada a sério como mecanismo geral de seleção por muitos brasileiros do período, se
aplicava aos europeus. Nenhum racisfa como Lapouge defenderia a mistura com raças
consideradas inferiores. No contexto das discussões sobre a mestiçagem, os racistas de
fins do século XIX também resgataram o trabalho de Gobineau (1853), que atribuía a de-
cadência das civilizações aos "excessos de mestiçagem".

A miscigenação se transformou em assunto privilegiado no discurso nacionalista
brasileiro após 1850 -vista como mecanismo de formação da nação desde os tempos co-
loniais e base de uma futura raça histórica brasileira, de um tipo nacional, resultante de
um processo seletivo direcionado para o branqueamento da população. Como conse-
qüência, será assunto obrigatório na discussão da política imigratória, especialmente a
relacionada com a colonização, porque nesta estava em jogo o outro elemento funda-
mental para a nação - a ocupação do território. Esta discussão - que toma a idéia de raça



e as classificações raciais como referência para o modelo de colonização baseado na pe-
quena propriedade familiar - é o objeto do presente trabalho, focalizando, sobretudo, as
primeira décadas do período republicano, quando as ideologias racistas tiveram influên-
cia preponderante em segmentos da elite brasileira voltados para a análise da política
imigratória.

TEMAS PREDOMINANTES NOS DEBATES SOBRE IMIGRAÇÃO
E COLONIZAÇÃO NO IMPÉRIO

As primeiras tentativas de colonização com imigrantes europeus ocorreram antes
da independência: houve assentamentos de alemães no Nordeste e de suíços no Estado
do Rio de Janeiro em 1818, com a intenção de implementar um modelo de agricultura di-
verso da grande propriedade monocultora. Uma tentativa anterior de assentamentos de
pequenos agricultores, com motivo semelhante mas procurando, sobretudo, uma solução
para a ocupação territorial, especialmente no Sul, contou com colonos provenientes das
Ilhas Açores, que se estabeleceram em terras litorâneas do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina (e, também, no extremo norte) na segunda metade do século XVIII. Os açoria-
nos, porém, n~o foram em número suficiente para povoar os "vazios demográficos". Por
outro lado, as xpenencms com alemães no Nordeste fracassaram e o empreendimento
com imigrantes suíços em Nova Friburgo não atraiu um fluxo imigratório da Suíça para
o Brasil.

Após a independência a colonização com imigrantes foi retomada em 1824, volta-
da para o Sul do País em parte devido ao fracasso da experiência com alemães no Nor-
deste, mas também por causa das disputas territoriais com a Argentina e o Uruguai. O
Norte passou a ser visto como região problemática para estabelecer europeus em face do
clima tropical; mas, na verdade, ao longo do Império quase rodas as discussões sobre co-
lonização levantaram a questão da grande propriedade escravocrata como entrave para
qualquer política consistente de imigração. A rigor, a primeira fase do sistema de coloni-
zação com imigrantes não produziu grandes resultados e foi interrompida, no Sul em
1830 e só retomada em 1846, após a revolução farroupilha. Entre 1818 e 1850 o Brasil
recebeu um número relativamente pequeno de europeus (menos de 20.000 indivíduos)l
e, entre eles, cerca de seis mil alemães foram encaminhados para projetos de colonização
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E quase dois mil suíços fun-
daram Nova Friburgo (Rio de Janeiro) em 1819; mas a imigração suíça começou e termi-
nou neste mesmo ano.

O debate sobre a colonização tornou-se mais acirrado na década de 1840, diante
das dificuldades de atrair imigrantes da Europa. Uma política mais consistente passou a
vigorar em ] 850, com a promulgação da Lei 601 que regulamentou a concessão de terras
públicas e tornou mais fácil a expedição de títulos de propriedade para estrangeiros - um
ato coincidente com a abolição do tráfico de escravos. Durante o Império, os debates so-

Conforme dados de Carneiro (1950). Este total inclui pouco mais de duas centenas de portugueses, ou-
tro tantos franceses, ingleses e italianos, mas a maioria entra na rubrica "diversos" sem indicação de na-
cionalidade, É impossfvel saber quantos destes d'versos" participaram da fundação de colônias. Ale-
mães e suiços, assim, formaram os dois contingentes maiores no período anterior a 1850.



bre política de imigração/colonização girou em torno de dois conjuntos de questões: a)
as dificuldades decorrentes do assentamento de imigrantes em terras devolutas, isolados,
e as medidas necessárias ao sucesso econômico das colônias - tendo como modelo pa-
drão os assentamentos já realizados, fato que levou a uma hierarquização de imigrantes
com base na sua suposta capacidade para produzir uma agricultura "moderna"; b) a abo-
lição da escravidão como única medida capaz de tornar o Brasil um país civilizado -
com seu corolário, o "trabalho livre" associado ao imigrante europeu; na prática, isto ex-
cluiu os "nacionais" (trabalhadores livres e escravos) do sistema de colonização com pe-
quena propriedade.

Os dois temas estão presentes num texto publicado em 1846 pelo Visconde de
Abrantes, então em missão especial do governo brasileiro em Berlim, onde sugere um
conjunto de medidas necessárias para atrair preferencialmente imigrantes de nacionalida-
de alemã.2 Para ele, os alemães, por sua índole e sua capacidade como agricultores e artí-
fices, eram os mais recomendados para colonizar. Entre as medidas recomendadas lista:
a abolição da escravidão (pelos entraves que o regime escravista impunha à propaganda
na Europa), a simplificação da naturalização, um sistema de venda de terras públicas aos
imigrantes, regulamentado depois pela Lei 601, além de mudanças que atingiam o poder
temporal da Igreja Católica (que estaria dificultando a vinda de imigrantes de religião
protestante) etc. De forma mais elaborada, o que foi sugerido por Abrantes em 1846 será
objeto de manifestações mais inflamadas nas décadas seguintes, como pode ser visto, por
exemplo, em textos de A. C. Tavares Bastos, Augusto de Carvalho e J. C. de Menezes e
Souza3 - que representam a parcela da elite favorável à colonização com pequena pro-
priedade, com uma postura crítica em relação ao sistema de parceria, posto em prática
pelos grandes fazendeiros do café em São paulo, a partir da experiência pioneira do Se-
nador Vergueiro na década de 1850 que terminou com uma revolta de colonos em Ibia-
caba em 1856,4

Nas três obras citadas, a imigração (européia) é apresentada como instrumento da
civilização; a escravidão e a grande propriedade como impedimento à imigração espon-
tânea, estorvo ao desenvolvimento econômico e do trabalho livre. Pode haver alguma va-
riação na forma como a questão da escravidão é abordada. Tavares Bastos, por exemplo,
afirma que "a imigração não é incompatível com a escravidão", mas sim "incompatível
com o tráfico de escravos", já abolido (Tavares Bastos, 1976). Os outros dois autores
mencionados simplesmente consideram a abolição uma condição indispensável para aca-
bar de vez com a imagem negativa do País na Europa. São detalhes que não afastam tais
autores dos dois conjuntos de questões mencionados antes. Criticam a falta de vias de

2 O texto "'Memória sobre os meios de promover a colonizaçâo" fbi republicado na Revista de Imigração
e Colonização, ano II, n°s. 2/3, 1941.

3 A memória "Reflexões sobre a Imigração", de Tavares Bastos, tbi apresentada à Sociedade Internacio-
nal de Imigração em 1867; o texto do jornalista de Campos (RJ) Augusto de Carvalho data de 1874 e o
do Conselheiro Menezes e Souza é um relatório apresentado ao Ministério da Agricultura. Comércio e
Obras Públicas, publicado pela Tipografia Nacional em 1875.

4 A revolta de colonos foi relatada por um dos seus Iidercs, Thomas Davatz, em livro publicado na Europa
na mesma década (Davatz, 1941). A repercussão dos acontecimentos e outras denúncias sobre as más

 condições das colônias em geral teve como resultado prático um decreto prussiano que proibiu a imigra-
çào de alemães para o Brasil.



comunicação que deixa as colônias fora do alcance dos mercados consumidores -já que
o Estado privilegiou a ocupação de terras públicas, consideradas desabitadas;5 as colô-
nias foram estabelecidas em áreas de floresta, margeando os principais cursos d'água que
serviram como via precária para o escoamento da produção. Falam da necessidade de ta-
xar com rigor os grandes proprietários que possuem "vastas extensões das melhores ter-
ras" sem cultivá-las, enquanto a colonização se faz em terras nem sempre apropriadas
para cultivo. Sugerem modificações nos contratos de parceria vigentes em São Paulo, de
forma a torná-los mais atrativos para os europeus. Exigem, ainda, mudanças na lei de na-
turalização, liberdade religiosa, instituição do casamento civil, o fim da "ambição de
mando temporal do episcopado brasileiro" (nos termos de Menezes e Souza, 1875:33).

Por outro lado, as construções em tomo do "trabalho livre"(ou "braço livre") -
que remetem à abolição - deixam claro, conforme frase de Carvalho (1874:189), que "a
colonização não deve ser apenas a substituição do odioso tráfico de africanos". Apesar
da condenação explícita do escravismo, não há qualquer preocupação com o destino da
população escrava, nem mesmo com os demais trabalhadores nacionais, e o significado
mais imediato de "trabalho livre" é a desqualificação dos negros e mestiços para o traba-
lho independente. Eram, pois, considerados incapazes de agir por iniciativa própria -
pressupondo, portanto, que fracassariam como pequenos proprietários.

Desta forma, a política de colonização se voltou para a Europa em busca de colo-
nos, usando, durante o Império, o expediente dos contratos firmados com aliciadores que
se encarregavam da propaganda e do recrutamento em diversos países europeus. Nos au-
tores citados há uma clara preferência pelos alemães - explicitamente manifestada ou in-
diretamente sugerida a partir das investidas contra a posição oficial da Igreja Católica e
seu poder temporal. As dificuldades encontradas pelos agenciadores na Alemanha fez
com que as atenções se voltassem para a Itália a partir da década de 1870.

A ocupação do território e a introdução de agricultores modernos voltados para a
produção de alimentos, num sistema que privilegiou a livre iniciativa, onde o modelo
farmer americano era o objetivo a atingir,6 são os temas centrais neste debate, mas seus
autores também se empenharam na elaboração de hierarquias raciais, descartando como
"atraso" qualquer corrente imigratória africana ou asiática. A desqualificação dos não
brancos se faz por critérios de natureza moral e pela suposta incapacidade de produzir
num sistema de livre iniciativa. Ou, quando não há uma desqualificação explícita, o
modo como o "trabalho livre" é discutido omite a questão posta pelo fim da escravidão:
é como se os descendentes de africanos estivessem simplesmente destinados ao desapa-
recimento no contexto de uma civilização não escravista. Por outro lado, as considera-
ções sobre uma possível imigração asiática, mais especificamente da China, são
signifícativas das premissas de cunho racial presentes no debate. Menezes e Souza se
mostra radicalmente contra essa possibilidade, temendo seus efeitos de "raça abastarda"

5 Nas regiões destinadas a projetos de colonização no Sul havia populações indígenas e0 em algumas
áreas, também, posseiros "nacionais"; ambos os segmentos da população brasileira foram simplesmente
ignorados -era como se não existissem!

6 Tavares Bastos (1976:62), por exemplo, defendeu a criação de uma agência especial do governo brasilei-
ro em Nova Orleans para tentar trazer ao Brasil farmers americanos que pudessem "satisfazer a grande
necessidade de lavradores inteligentes e ousados".



sobre os caminhos da mestiçagem à brasileira.7 Tavares Bastos é a favor da imigração de
"chins", desde que sejam encaminhados para o norte como trabalhadores rurais, apesar
dos seus "defeitos" e "vícios". E conclui: a imigração chinesa deve ser deixada para a
iniciativa particular, devidamente fiscalizada para não se repetir o "tráfico"; e o governo
deve dirigir "seus esforços diretos e auxílios pecuniários ... para a formação de uma cor-
rente de emigrantes dos povos civilizados" (Tavares Bastos, 1976:90). Civilizados, pois,
só os europeus!

A hierarquização dos europeus, por outro lado, não obedece a critérios de natureza
racial (afinal, são todos "brancos"): as referências dizem respeito, sobretudo, à condição
camponesa. Empenhados na imigração destinada a projetos agrícolas, se interessavam
principalmente pelos camponeses e artesãos. Neste caso, as experiências bem-sucedidas
que serviram de modelo durante o Império eram colônias alemãs do Rio de Grande do
Sul e Santa Catarina, como São Leopoldo, Blumenau e D. Francisca - e os "alemães"
acabaram sendo o exemplo prático do colono eficiente. Aparecem, assim, no topo das
hierarquias, embora houvesse interesse também num fluxo de agricultores norte-ameri-
canos e nos italianos, É interessante observar que franceses, ingleses e irlandeses são
descartados em face de experiências mal-sucedidas em algumas colônias do Paraná e
Santa Catarina. De modo geral, sendo todos brancos europeus, a forma de desqualifica-
ção opera com critérios que remetem à posição de classe, como pode ser visto também
em relatórios de diretores de colônias. Invariavelmente, o termo usado para desqualificar
é "escória" e os agenciadores são acusados de trazer da Europa aventureiros, lumpen e
comunistas ao invés de camponeses morigerados.8

A miscigenação, como problema, ficou em plano secundário neste debate sobre po-
líticas de colonização, até porque as chamadas "raças inferiores" foram deixadas à margem
de todos os projetos oficiais ou particulares envolvendo imigrantes: "agricultura moder-
na" era coisa para civilizados brancos.

Ao direcionar os imigrantes para assentamentos em terras devolutas no Sul do
País,9 o governo imperial acabou promovendo o estabelecimento de colônias inicialmen-
te homogêneas - principalmente "alemãs" e "italianas" - com presença mínima de bra-
sileiros. A estes se fizeram restrições, quase sempre constantes de alvarás e
recomendações por oficio a diretores de colõnias e chefes de Comissões de Terras e Co-
lonização (e que não aparecem na legislação), que regutamentavam a concessão de ter-
ras, tais como: atestados de casamento (já que a concessão era "familiar") - espécie de
comprovante de "moralidade" -, imponderáveis provas de "bom comportamento" e

7 As representações de parte da elite brasileira sobre miscigenação e imigração e as especulaçúes sobre o
"perigo amarelo" são anal isadas em Skidmore (1976), Azevedo (1987) e Seyferth (1991).

8 Deve ser lembrado que estes agenciadores recebiam pagamento por indivíduo aliciado (difereneiado
conforme idade e sexo), embora os contratos especificassem um número máximo de imigrantes. Um de-
les, Caetano Pinto Júnior, foi contratado na década de 1870 para trazer 100.000 imigrantes europeus para
os projetos desenvolvidos pelo governo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sobre os preconceitos
de classe acerca dos imigrantes "indesejáveis", vide Seyferth (1988).

9 Até 1889 a instalação de colônias em outras regiões foi ocasional, envolvendo um número pequeno de
imigrantes: houve assentamentos no interior de São Paulo, em Minas Gerais (Teófilo Ottoni e Juiz de
Fora) - considerados empreendimentos "fracassados"; no Estado do Rio (Petrópolis e Nova Friburgo) e
no Espírito Santo.



"escrúpulos", eufemismos que permitiram a exclusão, sobretudo, da população regional
chamada "cabocla". Caboclos, negros, mestiços em geral e até imigrantes portugueses
eram considerados apenas coadjuvantes do progresso a ser introduzido por uma agricul-
tura "racional" - serviam para o trabalho "pesado" de desbravamento e desmatamento -
conforme opinião de Menezes e Souza (1875). Os pressupostos de inferioridade e a hie-
rarquização baseada em elementos de natureza racial (como determinante de "capacida-
des") são mais do que óbvios quando está em jogo a idéia de "progresso" orientadora
das políticas de colonização.

DISCURSOS SOBRE IMIGRAÇÃO E RAÇA NO INÍCIO DA
REPÚBLICA

O eixo da discussão sobre política imigratória passa para a questão racial, de forma
mais explícita, nas primeiràs décadas da república, sempre vinculada à colonização - ou
seja, o imigrante preferencial é aquele que pretende se fixar como agricultor ou trabalha-
dor rural. O tema preponderante é o da assimilação associado à miscigenação enquanto
processo histórico de formação de uma "raça" ou "tipo" nacional.

O Brasil já possuía uma ciência das raças, gestada desde 1860, sob influência da
obra de Paul Broca, eminente anatomista e antropólogo francês - conforme periodização
e referências em Castro Faria (1952). Até 1877 são trabalhos esparsos, realizados no âm-
bito das escolas de medicina, versando sobre as origens das raças humanas e temas pró-
ximos. Em 1877 foi instituído o primeiro curso de Antropologia Física no Museu
Nacional - lecionado por João Batista de Lacerda. A partir daí, os estudos sobre raças se
tomaram mais sistematizados, tanto nos Museus como na Medicina Legal - os pesquisa-
dores interessados, principalmente, na morfologia e classificação de tipos indígenas e de
mestiços. Essa ciência tinha como premissa a desigualdade das raças e construiu hierar-
quias baseadas na superioridade da "raça branca", na inferioridade das "raças de cor" e
nos "prejuízos" da mestiçagem embaralhada (termo pelo qual alguns intérpretes da for-
mação racial brasileira se referiam à massa de "trabalhadores nacionais"). Os antropólo-
gos seguiam o rigor metodológico e estatístico preconizado por Broca, que sistematizou
a Antropometria e estava convencido da inferioridade dos não brancos como muitos ou-
tros cientistas da sua época preocupados com a elaboração de rigorosas hierarquias ra-
ciais. Por outro lado, até a Primeira Guerra Mundial, estavam em evidência as teses
darwinistas sociais e o mito ariano (principalmente na forma inventada por Gobineau,
Chamberlain e Lapouge), e a mestiçagem aparece como elemento negativo em todas
elas.10

Mas os cientistas brasileiros encontraram meios para contornar a visão negativa se-
guida pelo racismo para a mistura de raças ora classificadas como inferiores, ora como
atrasadas: inventaram a tese do branqueamento e os mestiços "superiores"! Nos termos

Dois dos principais pregadores científicos do arianismo estiveram no Brasil - Gobineau e Lapouge - e
ambos se referiram negativamente àquilo que consideraram como "excessos de mestiçagem". Um ter-
ceiro, Louis Agassiz, também se mostrou pessimista com o futuro de um país de raças misturadas. Claro
que nossos próprios "pregadores" ficaram indignados, sobretudo com o vaticínio de Lapouge, que pre-
viu um "futuro negro" para o Brasil.



da sua versão "científica", através da memória apresentada por J. B. de Lacerda no Con-
gresso Universal das Raças, Londres, 1911, como delegado do governo brasileiro (La-
cerda, 1911), o branqueamento da raça era visualizado como um processo seletivo de
miscigenação que, dentro de um certo tempo (três gerações), produziria uma população
de fenótipo branco. 11 Portanto, em termos gerais, o Brasil teria uma raça, ou um tipo ou,
ainda, um povo (o conceito empregado não importa) nacional. Em suma, a característica
que faltava para definir a nação. Sendo assim, os imigrantes tinham um papel adicional a
exercer: contribuir para o branqueamento e, ao mesmo tempo, submergir na cultura bra-
sileira através de um processo de assimilação.

O fluxo imigratório para o Brasil foi mais intenso entre 1880 e 1920, e a década de
1890 concentrou o maior volume de entradas de estrangeiros (que engrossaram as esta-
tísticas imigratórias) - mais de um milhão e duzentos mil indivíduos (Carneiro, 1950), a
maioria proveniente da Europa (sobretudo da Itália). Na virada do século, as estatísticas
serviram para dar credibilidade à imaginada nação branca do futuro. Os assuntos da co-
lonização e da imigração, assim, passaram a ser discutidos por cientistas de todos os ma-
tizes como uma "questão de raça".

"Assimilação" e "mistura" (ou "miscigenação", "caldeamento" etc.) são pala-
vras-chave dos discursos nacionalistas num contexto de crítica às políticas de imigração
e colonização implementadas durante o Império. Claro que o "monroísmo" e a propa-
ganda ostensiva da Liga Pan-Germânica, bem como o acirramento dos nacionalismos eu-
ropeus no período, além das doutrinas raciais já mencionadas, contribuíram para
radicalizar posições xenófobas - dirigidas principalmente às etnias consideradas "inassi-
miláveis". O Sistema de colonização do Império foi considerado um desastre por ter per-
mitido a concentração de estrangeiros no Sul do País em "colônias homogêneas" que
permaneeeram à margem da sociedade nacional. Observações desta natureza foram co-
muns também no Império, como se pode observar em Carvalho (1874), não obstante sua
posição favorável à imigração européia, em especial de portugueses; mas apesar do cará-
ter genérico que remetia à "imigração", as "colônias alemãs" se tomaram o alvo mais
sistemático do discurso xenófobo. Neste caso, o imigrante privilegiado do regime ante-
rior (pelo menos pela parcela da elite comprometida com a colonização baseada na pe-
quena propriedade familiar) se transformou em perigo potencial para a nacionalidade,
tendo em vista sua "consciência nacional" pautada por valores estranhos à brasilidade.

Na prática, colônias "homogêneas" não existiam no final do século XIX: na maio-
ria das regiões inicialmente povoadas por alemães e italianos, foram introduzidos imi-
grantes de outras etnias. Mas o número de brasileiros nestas regiões era quase
insignificante - situação que não mudou com a República, nem mesmo na colonização
do oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do planalto paranaense, em grande parte
realizada no século XX por companhias particulares apoiadas pelo Estado, onde os ele-
mentos assentados vinham das colônias antigas (filhos ou netos de imigrantes) ou eram

A concepção de seleção natural e social inspirada no darwinismo social presumia que os mestiços mais
bem dotados (classificados como superiores) procurariam cônjuges de pele mais clara; para os "mestiços
inferiores" e as "raças inferiores" (índios e negros) foi vaticinado o desaparecimento progressivo no
contexto de uma civilização em progresso. Sobre o desenvolvimento da idéia de raça e concepções de
mestiçagem no pensamento brasileiro, vide, entre outros, Skidmore (1976), Da Marta (1981), Seyferth
(1991, 1995) e Schwarcz (1993).



imigrantes, mas da qual a população brasileira regional foi excluída.12 A posição crítica
em relação ao sistema anterior, portanto, não resultou em mudanças substantivas na polí-
tica de colonização do Sul, nem mudou a direção das correntes imigratórias européias
para o Norte, tal como exigido por alguns nacionalistas, em nome do equilíbrio racial.
Entre os que acreditavam na possibilidade do branqueamento - apoiados nas estatísticas
censitárias que apontavam para uma "inversão" da pirâmide demográfica herdada do
império - podemos destacar Silvio Romero como exemplo significativo. Reportando ao
"perigo alemão", denunciado dentro e fora do Brasil,13 em alguns dos seus textos mais
panfletários propôs que os imigrantes fossem distribuídos por todo o território nacional,
em particular na região que chamou de "Brasil intermediário''14 _ localizada do Mara-
nhão ao Espírito Santo - que considerou a de "maior mestiçagem" com as duas "raças
inferiores" (negra e índia), com predominância de "mulatismo" em alguns lugares e do
"caboclismo" em outros.

O imperativo da imigração, assim, era de natureza racial porque aquela parte do
Brasil "mais português" definharia "sem a inoculação do elemento estrangeiro". Como
era comum na época, remete à América Central, mais especilícamente à República Do-
minicana (embora o exemplo preferido de "atraso" associado à inferioridade racial fosse
o Haiti) para servir como exemplo do futuro do Nordeste caso as correntes imigratórias
contínuas fossem direcionadas para o Sul.

O "desequil~rio regional" volta a ser discutido em outro texto panfletário publica-
do em 1906, onde investe contra o que considera a "crescente desnacionalização do Bra-
sil meridional" verificada, principalmente, nas colônias alemãs:

destarte, o erro gravíssimo, o erro inexplicável dos governos brasileiros, o erro que
nos há de trazer a perda das belíssimas regiões do Sul, foi se haver consentido na
formação lenta por 80 dilatados anos, de fortes grupos da população que ficou irre-
mediavelmente germânica, sem a menor fusão com as populações brasileiras. (Ro-
mero, 1906:44)

Neste mesmo texto, compara a invasão germânica do Império Romano com a colo-
nização alemã no Sul - "meteram-se por todas as províncias, como hoje se metem pelo
nosso Brasil meridional" (Romero, 1906" 10). Esta figura da "invasão" já fôra emprega-
da por articulistas de jornais brasileiros, conforme observação de Carvalho (1874:203).
Enfim, nesta perspectiva, para que servem arianos conquistadores (conforme imagem de
Gobineau, citado por Romero na sua obra mais conhecida, a História da Literatura Bra-
sileira) se eles recusam a "fusão" com os nacionais. O "desequilíbrio" referido, sem dú-
vida, remete à questão racial relacionada a uma concepção de mestiçagem seletiva.
Assim, a mistura do português com o índio e o negro, base da formação racial brasileira,

1 2 Sobre a exclusão dos nacionais nos projetos de colonização do Oeste, vide Renk (I 990).
1 3 Expressão usada para fazer referência à possibilidade de uma secessão dos estados do Sul, ante a presen-

ça predominante de população de origem alemã, patrocinada pela Alemanha ou, simplesmente, dos ris-
cos para a nacionalidade em face da presença de uma população não assimilada e falante de outra língua
(Gertz, 1991; Seyferth, 1994).

1 4 Romero (1902:53) dividiu o País em quatro "zonas etnográficas" - o Vale do Amazonas, o Far-west
(Centro-Oeste), as províncias do Sul e o Brasil intermediário. Se dedica mais às duas últimas, em parti-
calar à terceira (Sul) por considerá-la muito distante, em termos culturais e raciais, da sociedade brasileira.



foi conveniente para "garantir o trabalho indispensável à produção da vida econômica"
e teve como "vantagens" a aclimatação ao novo meio, a civilização das raças menos
avançadas, a preparação da "possível unidade das gerações futuras" (impossível sem
mestiçagem), o desenvolvimento das "faculdades estéticas", da "imaginativa" e do
"sentimento" .15

O que parece ser, a princípio, uma simples apologia da mestiçagem, não foge aos
pressupostos sobre a inferioridade de negros, índios e da massa mestiça, quando diz, com
convicção:

Manda a verdade, porém, afirmar que uma almejada unidade, só possível pelo

mestiçamento, só se realizará em futuro mais ou menos remoto; pois será mister que
se deem poucos cruzamentos dos dois povos inferiores entre si, produzindo-se assim
ã natural diminuição destes, e se deem, ao contrário, -em escala cada vez maior com
}ndivíduos da raça branca .... E, mais ainda, manda a verdade afirmar ser o mestiça-
mento uma das causas de certa instabilidade moral na população, pela desarmonia
das índoles e das aspirações no povo, que traz a dificuldade deformação de um ideal
nacional comum. (Romero, 1949:294, 296, ênfase adicionada)

O papel do imigrante, portanto, está bem definido - concorrer para a formação de
um tipo brasileiro, elemento da unidade nacional (que, paradoxalmente, vê comprometi-
da pela "desarmonia das índoles" decorrentes da mestiçagem). Trata-se de uma constru-
ção racial - clarear a pele do brasileiro do futuro, pelo menos - pois a nacionalidade já
tem sua cultura, sua língua e sua religião. Na concepção de Romero a nação brasileira do
futuro deve ser uma civilização latina e branca, o que implica na assimilação dos imi-
grantes à formação lusitana do País. Assim, as políticas de imigração e colonização de-
viam estar voltadas para as gentes latinas - da Espanha, Portugal, Itália. Alemães
irredutíveis à assimilação podiam ser bons para colonizar, mas constituíam ameaça à na-
cionalidade.

Lacerda também discute este papel racial da imigração branca, concluindo que ela
coopera para a extinção dos mestiços, negros e índios no Brasil (Lacerda, 1911:29-31).

A noção de tipo racial domina estes escritos, associada a uma concepção de raça
histórica inspirada em modismos racistas do período - a história brasileira como a histó-
ria da formação de um tipo racial que aos poucos, seletivamente, se desembaraça dos ti-
pos inferiores. As palavras "extinção" e "desaparecimento" são tão comuns a textos
como estes quanto "raça" e "tipo", pois seus autores acreditaram que os tipos mestiços
- isto é, caboclos, gaúchos, jagunços, mulatos, cafuzos, caborés etc. - e as raças inferio-
res ou destinadas à vida selvagem, conforme Lacerda (1912), cedo ou tarde sucumbiriam
à civilização.

Nas classificações decorrentes, os brancos não são hierarquizados por sua capaci-
dade em relação à produção agrícola (como em Menezes e Souza, por exemplo); o crité-
rio fundamental é a maior aproximação cultural - o que faz dos portugueses, espanhóis e
italianos (nesta ordem) imigrantes ideais, de "civilização latina" e "assimiláveis".

Ao falar das qualidades estéticas dos mestiços se reporta diretamente a Gobineau (1853). Deve ser lem-
brado que o "pai" do mito ariano Creditou o florescimento das artes em geral a uma mestiçagem leve,
bem dosada, de sangue negro, mas acreditava na degenerescência provocada pela mestiçagem sem limi-
tes.



Deve ser observado que o uso do termo raça não tem qualquer compromisso com
os conceitos delineados na ciência, mais especificamente na Antropologia Física, e mes-
mo um antropólogo como Lacerda fala quase aleatoriamente em raça negra, tipo nacio-
nal, raça latina, tipo latino, tipos mestiços, e assim por diante. Os dois termos - raça e
tipo - são utilizados para classificar e hierarquizar a população brasileira através de crité-
rios de superioridade e inferioridade quase sempre associados a supostos traços do cará-
ter genericamente (racialmente) determinados. A cor da pele é o elemento preponderante
que define as categorias raciais empregadas, mas a hierarquização é subjetivamente an-
corada, num sentido civilizatório, na ordem moral. Daí o uso da expressão "mestiçamen-
to moral" para denotar a influência africana "inoculada" na índole brasileira (Romero,
1949:294) e seus "efeitos negativos" também enumerados por Lacerda (1911) quando
diz que os "vícios do negro" aviltaram o caráter dos mestiços. Na verdade, qualquer que
seja a imagem construída de cada tipo ou raça, e apesar da crença nos bons resultados do
processo de branqueamento pela miscigenação, há uma divisão bipartida onde, de uma
lado, estão os brancos (assimiláveis ou não) e do outro todos os diversos graus de "infe-
riores" - pois mesmo a concepção de "mestiço superior" 16 implica distanciamento sele-
tivo por contraste com o civilizado pleno - o branco.

A maior intensidade da imigração européia nas duas últimas décadas do século
XIX e a inexistência do tráfico de africanos desde 1850 alimentaram as especulações so-
bre o futuro "tipo brasileiro". E estas especulações podem ser encontradas em outro tipo
de trabalho, mais diretamente associado às práticas da política de colonização com imi-
grantes. Num texto bastante referido ao Congresso Internacional das Raças, realizado em
Londres em 1911 (e do qual Lacerda participou), Joaquim da Silva Rocha, chefe de se-
ção da Diretoria do Serviço de Povoamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Co-
mércio, fez uma História da Colonização do Brasil (publicada pela Imprensa Nacional
em 1918) com o intuito de condensar "a ação do governo brasileiro e dos seus agentes
sobre esses dois importantes fatores do desenvolvimento econômico do País" (imigração
e colonização), conforme o prefácio de Dulphe Pinheiro Machado dirigido ao Ministro J.
Pandiá Calógeras. O que deveria ser um relatório sobre a legislação e as práticas de coloni-
zação com imigrantes desde a independência (mas também remetendo ao período colo-
nial) é um texto entremeado por diversos capítulos dedicados à análise das correntes
imigratórias reais e possíveis do ponto de vista da questão racial.

Existem muitos pontos em comum com o trabalho similar de Menezes e Souza pu-
blicado em 1875 - como a condenação da imigração asiática, considerada prejudicial à
formação do "tipo brasileiro" (além dos problemas práticos relacionados ao assentamen-
to de colonos). Mas tem algumas características bem específicas. Em primeiro lugar,
toma como exemplo de colonização bem-sucedida as práticas colonialistas dos Estados
imperialistas europeus na Ásia, África e Austrália - usando a palavra colonização como
sinônimo de colonialismo, justificando este último em nome da superioridade mental dos
brancos. Em segundo lugar, as medidas propostas para obter boa colonização remetem à

O conceito é de Nina Rodrigues, contemporâneo de Lacerda e Romero, mas eético com relação às possi-
bilidades do branqueamento. Os mestiços superiores são definidos pela "predominância da raça civiliza-
da na sua organização hereditária ou por uma combinação mental feliz", isto é, são indivíduos equilibra-
dos e responsáveis (Rodrigues, 1938:216).



questão da nacionalização dos imigrantes - como "dar sentido cívico à naturalização",
garantir uma "tutela morai através do ensino público", ampliar as possibilidades do con-
tato provendo as colônias com vias de comunicação mais adequadas etc. Em terceiro lu-
gar, cita um grande número de autores europeus e norte-americanos que trataram tanto
do tema da colonização como da raça, e adota a divisão de raças proposta por Le Bon -
primitivas (australianos), inferiores (negros, capazes apenas de rudimentos de civiliza-
ção), médias (chineses, japoneses, povos semitas) e superiores (indo-europeus). A partir
deste critério de desigualdade, defende a colonização com imigrantes europeus fazendo
apreciações sobre as principais etnias que se estabeleceram no País: portugueses (forma
com índios e negros as três raças que deram origem à nacionalidade, "ativos", "inteli-
gentes", "resistentes ao sol" etc.); italianos (com sua propensão ao pastoreio e artes in-
dustriais); espanhóis ("sóbrios", "laboriosos", " ,,perseverantes , "humildes" etc.);alemães (pelo seu "valor produtivo"). Faz, ainda, menção aos ingleses (que não emi-
gram), franceses (que "se conformam com os costumes dos povos onde se estabele-
cem"), belgas, austro-húngaros (e sua "dedicação à lavoura"), É difícil imaginar como
são operacionalizados por Silva Rocha os critérios que qualificam ou desqualificam imi-
grantes: lamenta o fato de a França não ser país de ' ~ .  emzgraçao (por ter suas propnas colô-nias) porque os franceses trazem consigo "os princípios de desenvolvimento e de
progresso", embora não tenham a perseverança e paciência dos alemães e a energia dos
ingleses, e logo depois desqualifica os belgas, cuja imigração poderia fracassar no Brasil

i     
,por serem um povo voltado para a ndustna manufaturelra. Isto e, construiu uma hierar-

quia de imigrantes possíveis com base numa suposta aptidão "econômica" específica de
cada nacionalidade. Nesta perspectiva, interessam principalmente os assimiláveis latinos
- portugueses, italianos, franceses e espanhóis (e os "produtivos" alemães são inconve-
nientes por sua irredutibilidade étnica) e os que tem melhor desempenho na atividade
agrícola e artesanal (Silva Rocha, 1918:56-75, rol. I).

Este tipo de exercício classificatório de etnias européias em função das suas apti-
dões colonizadoras não constitui novidade. O que chama a atenção neste texto (e nos ou-
tros que discutem "colonização" ainda no Império) é a ausência de referências mais
demoradas aos trabalhadores nacionais, uma categoria já em uso no período, e aos ne-
gros e mestiços enquanto possíveis colonos no regime de pequena propriedade. Ou seja,
sua participação em projetos de colonização sequer é considerado -mostrando que o es-
quema de classificação de raças de Le Bon foi levado a sério: supõe que as raças chama-
das "superiores" são as únicas capazes de civilização. E, em nome da unificação do tipo
nacional, Silva Rocha, .citando Salvador de Mendonça, Cônsul do Brasil nos Estados
Unidos, descarta os inferiores e só admite a introdução de asiáticos (as "raças médias"
de Le Bon) desde que não sejam concedidas a eles "condições de permanência", isto é,
não devem "fixar-se em nosso solo" (Silva Rocha, 1918:89, vol. I). Enfim, as "colônias
de povoamento" precisavam de civilizados, mas estes, por sua vez, deviam ser nacionaliza-
dos.

Entre os comentários à legislação de 1850 a 1859 e de 1860 a 1869, Silva Rocha
introduz uma discussão sobre a desnacionalização dos centros agrícolas e a unidade do
tipo nacional. O significado desta localização do problema no texto tem relação com as
críticas feitas ao regime monárquico porque permitiu a formação de colônias etnicamen-

h ^te omogeneas. O exemplo de desnacionalização é, mais uma vez, o das "colônias ale-
mãs" e a solução apresentada se aproxima das proposições de Silvio Romero - tem,



pois, relação com concepções claras de "equilíbrio racial" em todas as regiões do País.
Diz Silva Rocha (1918:313, vol. I):

a permuta de população interestadual, sob as formas moral intelectual e propria-
mente social seria um elemento de prosperidade e grandeza de nossa nacionalidade,
pois a importação, pelo sul do elemento nortista levar-lhe-ia parte destes fatores,
como o elemento sulista seria portador de outros, lsto para evitar que o elemento es-
trangeiro congregado em massa no território nacional não venha, em determinados
pontos, fazer o meio, trazer os usos e os costumes da sua raça e muito menos ainda,
sobrepujar a nossa.,.

Mas, apesar de visualizar uma divisão bipartida do País, com a parte ao norte "ma-
nifestando os verdadeiros sentimentos de uma nacionalidade" e a parte sul onde a nacio-
nalidade está ameaçada pela "promiscuidade dos elementos que a imigração européia lhe
trouxe", não há indicação mais precisa de aproveitamento do elemento nacional nos pro-
jetos de colonização. Dedica-se, antes, a especular sobre a composição étnica do País,
atribuindo o atraso na formação de um "tipo definitivo" de brasileiro à política de colo-
nização anterior à república.

A "primitiva fusão de sangue" no território brasileiro - a das três raças "formado-
ras" - devia ser temperada com o elemento civilizador da imigração, o que, para Silva
Rocha, não ocorreu: E propõe: "trata-se, agora, do aperfeiçoamento da espécie; trata-se
de nacionalizar a população existente no Brasil; trata-se, finalmente, de obter sua repre-
sentação por um tipo definitivo" (Silva Rocha, 1918:5, vol. II). Na perspectiva apresen-
tada, a unidade nacional estava ancorada a esta idéia de um "tipo racial" representativo
do brasileiro, que o Brasil Imperial inviabilizou ao permitir que os elementos civilizados
ficassem isolados no Sul. Na perspectiva sugerida, o "elemento civilizado" devia ser in-
troduzido "no meio dos que não o fossem", mas nunca permitindo uma preponderância
sobre os usos e costumes nacionais (aí compreendida a língua nacional). Assim, por um
lado, os governos monárquicos são acusados de "descaso" pelo futuro da nacionalidade
e, por outro, atribui parte do "atraso" à colonização portuguesa - que não teria seguido
os princípios do capitalismo.17 A grandeza do Brasil, portanto, foi retardada porque fi-
cou longo tempo "sem elementos de progresso e desenvolvimento", faltando, no início,
o "elemento civilizador".

Percebe-se, assim, que o elemento privilegiado para colonizar o País é o imigrante
europeu, mas não o português, que considera avesso à lavoura e ao capitalismo. De qual-
quer forma, a preferência pelos europeus está evidente na legislação republicana sobre
colonização analisada na última parte do trabalho e nos próprios juízos de valor expres-
sos pelo autor, que vê o "povoamento do solo nacional" ancorado à "propaganda neces-
sária a este povoamento" fora do território brasileiro (Silva Rocha, 1918:225, 231, vol.
II). "Fora" significa explicitamente "Europa" -já que outras correntes imigratórias são
descartadas. Todas as referências a colônias específicas e à colonização em geral reme-
tem à imigração - e o problema central discutido a partir de citações freqüentes de auto-

O autor não usa diretamente o termo, mas reporta à Adam Smith (Riqueza das Nações) para dizer que a
colonização portuguesa (Brasil Colônia) não seguiu a "fórmula racional sobre o trabalho" sintetizada em
dois princípios - o "trabalho aumenta em extensão, primeiro em çazão do maior acúmulo de capitais; se-
gundo pela maneira pela qual são esses capitais empregados" (Silva Rocha, 1918:13, vol. II).



res como Alberto Torres e Coelho Neto, entre muitos outros, é o da snacmnanzação
dos centros agrícolas" (vale dizer, das colônias européias do Sul). "de " ""

Outras questões relacionadas ao povoamento ficam em plano secundário - caso das
chamadas "colônias militares" e, principalmente, a questão indígena (mencionada ape-
nas através de uma breve análise sobre a catequese). Mas 6 significativo que a "questão
indígena" também é considerada como um problema de nacionalização, e aos missioná-
rios se atribui o dever de aproximar os índios da "pátria". 18

A concepção de "tipo nacional" atravessa toda esta História da Colonização do
Brasil - num formato muito próximo às concepções de Silvio Romero e J. B. de Lacer-
da: a unidade nacional vinculada ao povoamento do território por imigrantes brancos en-
carregados de civilizar uma população considerada inferior, sem destruir aquela outra
base da nacionalidade que é a cultura latina e a língua portuguesa. Tudo o que pode
ameaçar esta unidade e a formação do tipo nacional especificamente brasileiro é cri-
ticado: a homogeneidade das "colônias alemãs", a imigração asiática, a exclusivida-
de da imigração portuguesa. Os dois últimos temas encerram as especulações sobre
imigrantes possíveis e ndesejavels. No caso dos portugueses, responde às propostas
de se dar a eles exclusividade com uma negativa de natureza econômica. Para Silva
Rocha os portugueses detestam a agricultura, mesmo quando oriundos do meio rural
- sua vocação "está no sangue" e é comercial - portanto, não serve para colonizar.
Não se posicionou contra a imigração portuguesa, apenas a excluía do regime de co-
lonização; mas não tem a mesma opinião quanto aos asiáticos. Neste caso, critica as
empresas particulares que estavam introduzindo imigrantes japoneses em São Paulo,
repudiando "semelhante forma de colonização". Chineses e hindus, também cogita-
dos, como os japoneses, por algumas unidades da federação desejosas de resolver ca-
rência de mão-de-obra (caso do Rio de Janeiro), são igualmente repudiados porque
considerados como ameaça à unificação do tipo nacional. Silva Rocha em nenhum
momento usa a palavra "branqueamento", mas esta "unificação do tipo nacional" é
exatamente a mesma pretendida por Lacerda e Romero e outros autores do mesmo
período - e os imigrantes bons para colonizar e povoar são brancos europeus com
t ^     endenclas assimilacionistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A História da Colonização do Brasil elaborada por Silva Rocha é demonstrativa
da influência das teorias raciais e dos nacionalismos constituídos na Europa na segunda
metade do século XIX, traduzida, principalmente, pela preocupação obsessiva com a for-
mação de um tipo nacional, apesar do caráter mais ou menos técnico assumido ao longo
de um texto que propõe s " " "ugenr prat~cas racionais de colonização (e, conseqüentemente,
de povoamento) do território brasileiro. A concepção deste tipo nacional é a mesma en-
contrada em muitos outros autores que, em nome da ciência das raças, imaginaram a
possibilidade do branqueamento da população, num processo selefivo que tinha no imi-
grante europeu a sua peça fundamental.

Sobre a discussão da questão indígena no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio -
relacionada à colonização e ocupação do território nacional, vide Souza Lima (1992).



O funcionário graduado do Ministério da Agricultura, ndustrm e Comércio, assim
como autores mais conhecidos do pensamento brasileiro, como Lacerda e Romero, acre-
ditava que uma nação moderna precisava ter sua raça e sua civilização. O Brasil é pensa-
do corno nação ainda em formação - atribuindo-se o "atraso" desta formação ao
desinteresse do regime monárquico pela nacionalidade, É neste sentido que fazem suas
críticas ao sistema imperial de colonização, que também pode ser lido como sistema de
povoarnento de territórios considerados desabitados (dentro da noção de "vazios demo-
gráficos"), já que as populações regional e indígena raramente são mencionadas, ou apa-
recem como entraves à implantação de um modelo de agricultura moderna.

Na prática, a mudança de regime político não transformou substantivamente a for-
ma de colonizar: colonização com pequena propriedade familiar - portanto, a formação
de núcleos agrícolas em terras devolutas - continuou sendo feita com imigrantes euro-
peus, e a introdução dos primeiros japoneses em 1908 criou mais uma das multas polê-
micas, trazidas do século XIX, relacionadas aos "perigos" da imigração asiática. Na
concepção de processo civilizatório implícita nos autores citados, o progresso era consi-
derado incompatível com a composição étnica da população nacional. Resumindo, no
Império como na República, antes ou depois da abolição da escravidão, a massa de tra-
balhadores nacionais era pensada como racialmente inferior, embora a ela fosse atribuída
a mmsão de transformar os imigrantes em brasileiros.

As contradições são evidentes no conjunto de pressupostos que levaram ao privile-
giarnento do imigrante europeu como colonizador ideal porque era necessário conciliar
uma concepção de nação calcada na idéia de raça e progresso com a realidade da mesti-
çagem e a presença de negros e indios na população em números considerados excessi-
vos. A primeira das suposições de exclusão estabeleceu a incompatibilidade das raças
chamadas inferiores com uma economia moderna, e não foi por outra razão que os proje-
tos coloniais receberam um número muito pequeno de brasileiros. Como pode ser obser-
vado, a imigração aparece como imperativo para impulsionar as forças produtivas do
país; portanto, "instrumento da civilização", para lembrar a expressão de Tavares Bas-
tos, onde civilização é sinônimo de progresso.

Este formato, porém, não resolvia o problema do "tipo nacional" e os cânones do
branqueamento formulados no início da epubhca ex~glam a assimilação e o caldeamen-

r     
"  to ou miscigenação dos imigrantes. Daí a quase inversão das prioridades, percebida na

hierarquização dos imigrantes preferenciais. No Império as etnias eram classificadas de
acordo com sua presuntiva capacidade de produzir uma economia capitalista, uma agri-
cultura moderna, que tinha como modelo ofarmer americano. Isto não significa a inexis-
tência de preocupações com a questão racial, mas certamente o branqueamento da
população não era tão imperativo antes de 1888. Nas primeiras décadas da República, a
formalização do branqueamento a partir de dogmas associados à "ciência das raças" le-
vou a um novo formato de classificação dos imigrantes europeus, desta vez pela maior
ou menor inclinação de cada etnia à assimilação e " ' "

a mlsclgenação. Desta forma, os ale-mães foram excluídos da condição de imigrantes preferenciais diante da organização ét-
nica assumida nas regiões onde ficaram como colonos Mas nos dois momentos as
correntes imigratórias não brancas cogitadas por alguns setores como forma de resolver
o problema da mão-de-obra na grande lavoura foram consideradas um risco para a nacio-
nalidade. O tipo nacional imaginado era incompatível com uma imigração não branca,
razão apresentada para condenar a vinda de chineses, hindus e japoneses - apresentados



como representantes de civilizações decadentes que podiam atrasar o processo histórico
de formação racial do brasileiro. Quanto aos africanos, sequer foram cogitados como
imigrantes - motivo provável da sua "ausência" neste debate.
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