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Outra voz contra a injustiça:  

Batista Pereira, o Brasil e o antissemitismo 

Sarah Lerner Sadcovitz 

A pesquisa que recentemente iniciamos, na Fundação Casa de Rui 
Barbosa, e cuja breve exposição iremos fazer, é um desdobramento da 
dissertação de Mestrado defendida na UERJ – Carta do Exílio – Rui 
Barbosa e o Processo do Capitão Dreyfus. Seu título – Outra voz contra a 
injustiça – é uma referência à obra Rui Barbosa – Uma voz contra a 
injustiça, de Homero Senna, na qual o autor ressalta o papel precursor de 
Rui na defesa do Capitão Dreyfus, em 1895. 

Essa outra voz que se levantou contra a injustiça, a que nos referimos 
no título, foi a de Antonio Batista Pereira (1880-1960), conhecido com 
Batista Pereira, genro de Rui Barbosa e um homem de muito prestígio no 
seu tempo, destacando-se na diplomacia, na área jurídica, no jornalismo e, 
acima de tudo, na coragem cívica. Ao iniciar, em novembro de 1933, a série 
de conferências que se realizariam a partir de então, na Casa de Rui 
Barbosa, previu a preparação de uma “nova invasão dos bárbaros do Norte” 
e denunciou as ações nazistas que começavam a ser executadas contra os 
judeus. Foi, provavelmente, o autor do primeiro grito de protesto que se 
ouviu em solo americano contra o antissemitismo nazista. Pretendemos 
destacar não só o seu papel de precursor mas, também, o de um corajoso e 
ardente defensor dos judeus e combatente do antissemitismo.Com este 
trabalho, tentaremos evitar que tenha o destino comum de muitos 
precursores – o esquecimento. 

Como Batista Pereira é, hoje em dia, um nome muito pouco 
conhecido, apresentaremos breves dados sobre sua vida. Nasceu no Rio 
Grande do Sul e formou-se em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de 
Direito de São Paulo. Suas atividades dividiram-se entre o Rio de Janeiro e 
São Paulo, aonde ia constantemente, pois seus pais lá viviam, tendo sido 
promotor na Capital de S. Paulo e secretário do Tribunal Eleitoral e 
Distribuidor da Justiça, no Rio. Embora possuísse talento literário, 
concorreu à cadeira de Professor de Literatura de um colégio oficial e 
perdeu o cargo para Coelho Neto. Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores e, por interferência de Rodrigues Alves, o Barão do Rio Branco 
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o nomeou 2º secretário na Segunda Conferência Internacional da Paz, em 
Haia, em 1907. Designado, como diplomata, para secretário em Paris, 
preferiu voltar ao Ministério Público e tornou-se Curador Geral de Órfãos 
do Distrito Federal, por influência do Barão do Rio Branco, sendo o decreto 
do Presidente Afonso Pena. No entanto, o Marechal Hermes da Fonseca, ao 
assumir a Presidência, em 1910, o exonerou por ser genro de Rui, porém foi 
reintegrado quatro meses depois, por efeito de ação judicial, tendo Rui 
como patrono. Esteve encarcerado no Presídio da Rua Frei Caneca por ter 
se pronunciado a favor da Revolução Paulista de 1932. Colaborou na 
Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, criada em 1934, e no jornal O 
Commércio de São Paulo, de Eduardo Prado, onde exerceu todas as 
funções, da reportagem à crítica literária. Faleceu em 1960. 

Ao casar, em 1908, com Maria Adélia, filha de Rui Barbosa, tendo 
como um dos padrinhos o Barão do Rio Branco, passou a viver na casa do 
grande estadista, tornando-se um dos seus mais íntimos colaboradores. 
Nutria enorme admiração por Rui, que dizia ser “o arauto da consciência 
universal, cuja palavra escutavam comovidos todos os povos da terra” – 
alusão à importante participação de Rui Barbosa na Segunda Conferência 
Internacional da Paz (1907), em Haia . 

Convidado por Homero Pires, Diretor da Casa de Rui Barbosa, para 
iniciar, no dia 5 de novembro de 1933, a série de conferências que iriam se 
realizar nesta casa, foi na obra e vida de Rui Barbosa que se inspirou e 
encontrou a lição de justiça mais útil para recordar ao mundo 
contemporâneo, naquele momento – o Caso Dreyfus e o antissemitismo. 
Para Batista Pereira, a atitude de Rui, ao defender o Capitão Dreyfus e 
apontar o antissemitismo na França, definia e vaticinava o Brasil de 1933. 
“Não pode haver neutralidade entre o direito e o crime”, dizia Rui. A 
histórica conferência inaugural de Batista Pereira, intitulada O Brasil e o 
Antissemitismo, objeto do nosso estudo, é filha destas palavras, como 
observou o próprio autor. 

Assim, antes de abordar o antissemitismo moderno “nas suas mais 
antijurídicas e anti-humanas manifestações”, o conferencista analisou 
inicialmente a atitude de Rui no Caso Dreyfus. “É para definir a atitude que 
Rui Barbosa assumiria ante a pandemia de loucura que está ameaçando 
subverter a Civilização, que se abre hoje esta Casa, donde tantas vezes 
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partiu para o VELHO MUNDO a voz americana do Direito”, a voz de Rui. 
E de onde partia, agora, a de Batista Pereira. 

Assim como Rui foi um precursor, no Caso Dreyfus – foi ele o autor 
da primeira defesa do caluniado capitão francês – Batista Pereira também 
foi, no Brasil, um precursor, pois anteviu a “nova invasão dos bárbaros do 
Norte” e o perigo que corria o destino da Civilização. Afirmava ainda ser 
imperioso que as nações tomassem uma posição na luta entre o direito e a 
força, contra a tirania e a opressão. A Alemanha, de quem até então tinha 
sido um grande admirador, tornava-se, agora, o centro da barbarie e Mein 
Kampf, a sua Bíblia. 

Era o que ele denunciava, naquele dia quente de primavera, diante 
dos melhores representantes do Rio intelectual e cultural, do corpo 
diplomático presente quase completo, de diplomatas alemães e 
simpatizantes do nazismo. Denunciava as ações nazistas que começavam a 
ser executadas contra os judeus, demonstrando, com seu ato, grande 
coragem cívica, pois é preciso ressaltar que, naquela ocasião, a Alemanha 
era um “país amigo” que se tornava poderoso, temido e, lamentavelmente, 
admirado por muitos. Nas livrarias, dominava ampla literatura sobre o 
fascismo europeu e as teorias racistas. Intelectuais de prestígio defendiam 
as ideias nazi-fascistas. Portanto, um assunto muito arriscado, na época. 

Contra que ações nazistas Batista Pereira protestava, na sua 
conferência? 

Lembremos de que, no dia 30/01/1933, Hitler foi indicado para o 
cargo de chanceler e, após o incêndio no Reischtag, a 27/02/1933, os 
comunistas foram acusados de tentar derrubar o governo.O presidente 
Hindenburg foi persuadido de que o Estado estava em perigo e que medidas 
de exceção eram necessárias como ação defensiva contra atos comunistas 
de violência. O Decreto de 28 de Fevereiro de 1933, um dos mais 
repressivos atos do novo governo nazista, decretava: a suspensão dos 
direitos fundamentais estabelecidos nos Artigo 48 da Constituição alemã de 
11 Agosto de 1919; a suspensão das liberdades civis, restrições do direito 
de liberdade de expressão de opinião, liberdade da imprensa, de realização 
de assembleias e do direito de associação; violação da privacidade das 
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comunicações postais, telegráficas e telefônicas e ordens para confiscação e 
restrições de propriedade. 

A 22 março de 1933 abria, oficialmente, em uma antiga fábrica de 
munição, o Campo de Concentração de Dachau, com acomodação para 
5000 pessoas. Os guardas começaram a matar desde os primeiros dias da 
existência do campo e, por volta do princípio de maio, havia cerca de 1200 
pessoas no campo – membros dos partidos Social Democrata e Comunista, 
católicos e judeus. Dois dias depois, Hitler recebeu aprovação do Reichstag 
para exercer poderes ditatoriais por quatro anos (em1937, o ato foi 
renovado). Em abril, os nazistas, sob as ordens de Julius Streicher, 
organizaram o boicote de um dia a todos os proprietários de negócios 
judeus na Alemanha e a Gestapo foi estabelecida. A lei para legalizar a 
esterilização genética foi aprovada em maio e, em julho, o Partido Nacional 
Socialista Alemão dos Trabalhadores passou a ser o único partido na 
Alemanha: todos os outros foram proibidos pela a Lei Contra o 
Estabelecimento de Partidos. A queima de livros de Marx, Heine, Kuster e 
Freud iluminavam as ruas alemãs. Diante de todos estes atos, um protesto 
se fez ouvir: em julho, em Londres, no Hyde Park: centenas de milhares de 
pessoas protestaram contra o antissemitismo. Esse era o cenário sinistro da 
Alemanha. E o do Brasil? 

Maria Luiza Tucci Carneiro, em Autoritarismo e antissemitismo na 
Era Vargas (1930-1945), traça um quadro muito claro das principais 
vertentes do pensamento de direita que predominavam no período em 
questão a do grupo conservador representativo do pensamento da Igreja 
Católica e a do movimento integralista brasileiro, inspirado nas ideias do 
fascismo italiano e liderado por Plínio Salgado. Observa a autora que, 
diante de uma “Pátria em desordem ameaçada por perigos – comunista, 
amarelo e semita” – segundo os que estavam no poder, as ideias autoritárias 
e nacionalistas ganharam muitos adeptos . 

Defendendo a necessidade de ampliar a participação da Igreja nos 
destinos da nação e alertando contra os perigos ameaçadores do 
protestantismo, da maçonaria e do judaísmo internacional, a Igreja Católica 
tentava garantir seu espaço através do pensamento radical de intelectuais 
que alcançaram grande prestígio, tais como Jackson de Figueiredo (1891 -
1928) e Alceu de Amoroso Lima, ou Tristão de Atayde (1893-1983). 
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Jackson de Figueiredo, desde os anos 20, alertava para as ameaças à 
nossa tradição católica, conforme acima mencionado. Alceu de Amoroso 
Lima, o continuador de suas ideias, tornou-se uma figura de destaque entre 
os intelectuais do seu tempo, sendo o representante leigo autorizado pela 
Igreja junto ao governo Vargas e aderido ao movimento integralista. 

Quanto ao movimento integralista brasileiro, Plínio Salgado (1895-
1975) foi um intelectual ativista que assumiu papel fundamental na 
construção do ideário integra- lista, influenciando intelectuais e líderes 
católicos. A partir de 1932, com a criação da Ação Integralista Brasileira, 
milhares de brasileiros vestiram a “camisa verde” e saíram às ruas atraídos 
pela propaganda, pelos rituais de inspiração fascista e pelo seu lema DEUS, 
PÁTRIA E FAMÍLIA. Os integralistas apoiaram Getúlio Vargas e foram 
por ele apoiados, enquanto lhes era conveniente. 

Era preciso, portanto, muita coragem moral e energia para ousar 
denunciar, numa atmosfera tão desfavorável, os verdadeiros planos da 
Alemanha nazista e apontar-lhe o banco dos réus. Naqueles dias de 1933, 
uma propaganda hábil, com a afirmação sempre repetida de paz e boa 
vontade, desmentia como “atrocidades inventadas” a maior parte dos crimes 
que se cometiam na Alemanha. Porém a palavra de Batista Pereira 
despertava muita expectativa – o salão nobre estava cheio até o último lugar 
e os corredores apinhados de ouvintes que não couberam no recinto. 

Versado em Sociologia, familiarizado com a História do Brasil, 
conhecedor da Alemanha e de grande parte da Europa na qual o Barão de 
Rio Branco lhe tinha confiado missões diplomáticas, secretário brasileiro da 
Conferência de Haia, ao lado de Rui Barbosa nos gloriosos dias de 1907, 
acusava veementemente: “A razão sumiu-se da Alemanha embrutecida”. 
Descrevia a ação dos Camisas Pardas e Pretas, condenava o ódio racial que 
recusava nomes como Hertz e Einstein, Haber e Franck, Ehrlich e 
Wassermann e constatava: “No Brasil o antissemitismo é desconhecido. 
Não cultivamos o ódio de raça, única força capaz de provocar esses eclipses 
de inteligência de que já sofreram os nossos antepassados nas famosas 
expulsões que foram enriquecer outros países”. 

À medida que suas denúncias cresciam, diplomatas alemães e 
simpatizantes do nazismo, que não esperavam ouvir verdades tão amargas, 
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deixavam o recinto. Esta descrição foi feita por Ernesto Feder, no prefácio 
da publicação O Brasil e o Antissemitismo. 

Suas acusações voltavam-se contra a Alemanha, sem apontar 
diretamente os movimentos de direita que no Brasil se consolidavam. 
Mencionava, no entanto, o “Inquérito entre os Intelectuais Brasileiros”, 
através do qual os maiores escritores nacionais se manifestaram contra o 
sinistro movimento, afirmando ser necessário guardar seus nomes como de 
bons servidores da humanidade. Entre os trinta e dois nomes que cita como 
signatários do documento estão Afrânio Peixoto, Agripino Grieco, Evaristo 
de Morais, Gilberto Amado, Humberto de Campos, Menotti Del Pichia, 
Orígenes Lessa e Pinheiro Guimarães. Documento importante, a ser 
oportunamente estudado. 

Para Batista Pereira, “o antissemitismo perante a antropologia é uma 
irrisão, perante a história uma blasfêmia, perante a evidência uma mentira, 
perante os direitos da consciência um crime”. 

Clamando por solidariedade e ação, propôs o boicote da Alemanha 
degenerada que ele próprio, na sua casa, já começara a realizar desde o 
momento em que teve certeza das atrocidades cometidas. Percebendo os 
perigos com que o nazismo ameaçava o próprio Brasil, proclamou a 
necessidade da união das nações que prezavam a democracia e, verdadeiro 
profeta, deu ao mundo esta grave advertência: “Prepara-se uma nova 
invasão dos bárbaros do Norte: acordemos enquanto é tempo; amanhã será 
tarde”. 

A conferência culminou num grandioso apelo, provavelmente o 
primeiro protesto de tal vulto que se ouviu em solo americano, protesto 
“contra a perseguição dos judeus, que pela sua cultura, pelos seus serviços à 
espécie, pela sua fé, são uma raça que honra a humanidade”, protesto 
também “contra a extinção da igualdade civil, contra a abolição dos direitos 
individuais mais sagrados”, e exigindo que todas as nações tomassem 
posição nesta grande luta entre o direito e a força. “Não são os destinos da 
Alemanha que ali se jogam. Mas os de todos nós. Os de toda a civilização”. 

Esta conferência foi publicada em 1945 pela Imprensa Nacional, 
doze anos depois do grito de alerta do seu autor – todas as previsões do 
conferencista se realizaram. Tivemos acesso ao histórico documento muito 
recentemente, através da Chefe do Setor Ruiano da Fundação Casa de Rui 
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Barbosa, Rejane M.M. de Almeida Magalhães, a quem não podemos deixar 
de expressar nossa gratidão e apreço pelo apoio demonstrado, desde que 
iniciamos nossas pesquisas no referido setor. 

Rui Barbosa e Batista Pereira – duas vozes que lutaram contra a 
injustiça. O primeiro, há muito já teve o seu reconhecimento. Resta agora 
prosseguirmos com este trabalho, a fim de que o mesmo aconteça com 
Batista Pereira. É preciso resgatar nossa dívida com este grande combatente 
do antissemitismo e corajoso defensor do povo judeu. 

 
Sarah Lerner Sadcovitz 

Mestre em História Política – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
 

NOTA 

Os dados biográficos de Batista Pereira foram obtidos nos arquivos do Setor 
Raiano da Fundação Casa de Rui Barbosa, através de Rejane M.M. de 
Almeida Magalhães, chefe desse setor. 
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La campaña anti-inmigratoria en La Tribuna Popular  

y El Debate. 1936-1937. 

David Telias 

Suele considerarse al Uruguay como un ejemplo de democracia y 
libertad en el contexto latinoamericano del siglo XX. Y en términos 
comparativos podemos decir que no es una idea alejada de la realidad. 

Cuando de inmigración hablamos, también existe esa idea de que el 
Uruguay fue el mejor lugar en el cual el inmigrante podía asentarse, dado 
no sólo las facilidades con las que se podía entrar, sino también el entorno 
que lo recibía. Y nuevamente decimos lo mismo, quizás en términos 
comparativos a nivel continental, esto deba considerarse cierto; lo que no es 
lo mismo que decir que el Uruguay fue para los extranjeros una “tierra 
prometida”. 

Por lo menos no a partir de los años 30 del siglo XX. 

Como en el mundo entero, el crack de la bolsa de Nueva York de 
1929 tuvo en Uruguay sus consecuencias, entre las que se cuenta nada 
menos que el avance de los sectores más conservadores de los dos grandes 
partidos políticos existentes que, el 31 de marzo de 1933, tras efectuar un 
golpe de Estado, se hicieron definitivamente del poder. El nuevo régimen 
era manejado ahora por dos líderes: el Presidente Gabriel Terra – 
proveniente del Partido Colorado – y el Dr. Luis Alberto de Herrera, líder 
de un Partido Blanco o Nacional que había quedado dividido en 
“herreristas” por un lado y el Partido Nacional Independiente por el otro, 
opuesto al régimen al igual que los sectores “batllistas” del Partido 
Colorado y los partidos Católico, Socialista y Comunista que, aunque muy 
pequeños, tenían ya vida propia en el panorama político nacional. 

Como dice Miguel Feldman, durante ese período  

(...) El poder fue utilizado en forma autoritaria y no fue, por cierto, 
una “dictablanda” como se ha pretendido, apenas se recuerdan el 
suicidio de Brum, el asesinato de Julio César Grauert, la detención, 




