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2
DO IMIGRANTE IMAGINADO AO 

ESTRANGEIRO REAL

A herança da geração romântica

Como demonstramos anteriormente, o panorama político e social 
argentino no fi nal do século XIX e nos primeiros anos do XX refl etia 
a preocupação com a questão nacional. Nesse sentido, entendemos 
que, para uma melhor compreensão da atuação do governo e da elite 
intelectual argentina durante o processo de construção de uma iden-
tidade nacional para o país, temos de analisar o papel desempenhado 
pelos imigrantes, uma vez que eles foram considerados, pelas classes 
dirigentes, os responsáveis por delinear o perfi l da nova sociedade 
que estava se constituindo. Por isso, neste capítulo, buscaremos 
entender de que forma Carlos Octavio Bunge e José Ingenieros se 
preocuparam com a questão imigratória a partir das representações 
desse fenômeno em sua produção intelectual.

Embora a questão nacional tenha se tornado mais evidente nos 
últimos anos do século XIX, tal preocupação começou a tomar for-
ma já nas primeiras décadas após a independência. Os sucessivos 
governos argentinos buscaram meios de superar o atraso econômico 
atribuído à herança colonial e a elite intelectual via a imigração euro-
peia como um elemento civilizador, como aquele que representava a 
esperança de construir o futuro, isto é, a transformação da sociedade 
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visando à construção de uma Argentina moderna, inspirada nos 
exemplos europeu e norte-americano. Os intelectuais que aderiram 
a essa corrente de pensamento desprezavam a herança espanhola, 
as tradições populares e a população mestiça. Segundo Shumway, 
“os porta-vozes liberais, articulados e prolífi cos, desde Moreno e os 
rivadavianos até Sarmiento e Mitre, promoveram sua ideologia da 
exclusão ao mesmo tempo em que esteriotipavam seus detratores 
como bárbaros, atrasados e racialmente inferiores” (2000, p.277).

De acordo com Túlio Halperín-Donghi, a imigração constituiu-
se, na Argentina, num instrumento essencial para a criação de uma 
sociedade e uma comunidade politicamente modernas, por isso 
concordamos com esse historiador ao atribuir à Geração de 1837 
a fundamentação ideológica do projeto imigratório, uma vez que 
considerou aqueles intelectuais como os primeiros a conceberem a 
imigração como um instrumento civilizatório (1998, p.191).

Para Domingo Faustino Sarmiento, os males do país eram expli-
cados pelas grandes extensões de terras despovoadas que geravam 
um deserto populacional e institucional, habitado pelo malquisto 
e degenerado gaúcho. Pelo fato deste estar acostumado a viver no 
isolamento e numa região onde, segundo Sarmiento, não havia vida 
política, adquiria as características de bárbaro, violento e despótico. 
A historiadora Maria Lígia Prado argumenta que a oposição entre 
civilização e barbárie enunciada em Facundo deve ser compreendida 
como a oposição entre o campo, lugar da barbárie, território livre dos 
federalistas, e as cidades, lugar da civilização, protótipo de cultura, 
progresso e riqueza (1999, p.160).

A partir dessa perspectiva, o plano estabelecido por Sarmiento 
atribuía aos imigrantes a tarefa de povoar o “deserto” argentino 
por acreditar que, a partir do momento em que os estrangeiros se 
transformassem em produtores rurais de médio porte, contribuiriam 
para alavancar a economia do país. Norberto Ferreras explica que, 
de acordo com o imaginário da elite argentina, surgiria – a partir do 
estabelecimento dos imigrantes em regiões que apresentavam baixa 
densidade populacional – uma classe média rural que defenderia 
seus interesses participando da vida política da nação, o que acabaria 
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por desbancar as velhas oligarquias do poder e traria modernidade 
às estruturas políticas e sociais (2006, p.171). Portanto, Sarmiento 
acreditava que por meio da agricultura desenvolvida pelos imigrantes 
ocorreria ocupação das grandes extensões de terra e a consequente 
eliminação da barbárie, o que propiciaria a chegada do progresso 
e da modernidade à Argentina. A nova identidade nacional seria, 
então, resultado do triunfo da cidade sobre o campo, da sociedade 
sobre o isolamento (Devoto, 2000, p.35). De acordo com Fernando 
Devoto, Sarmiento justifi cava seu ponto de vista citando o exemplo 
de Chivilcoy, uma colônia agrícola de imigrantes localizada na pro-
víncia de Buenos Aires que o autor de Facundo acreditava delinear 
o rosto da futura Argentina. Maristella Svampa complementa essa 
informação ao afi rmar que, para Sarmiento, Chivilcoy representava 
o progresso por meio do estilo de vida no campo onde o cultivo da 
terra e o exercício do comércio congregavam, da mesma forma, na-
tivos e imigrantes: “Hacer cien Chivilcoy en seis años de gobierno 
y con tierra para cada padre de familia, con escuela para sus hijos” 
(Sarmiento apud Svampa, 1994, p.69).

Para Juan Bautista Alberdi, o imigrante correspondia a um ele-
mento transformador. Sua célebre frase, “governar é povoar”, foi 
analisada por Devoto a partir da seguinte perspectiva: povoar é 
civilizar. Isto é, Alberdi defendia que todo esforço de transformação 
da Argentina seria inútil se não se conseguisse mudar radicalmente 
as características de uma sociedade considerada, por ele, atrasada. O 
imigrante europeu seria o articulador dessa mudança, pois, de acordo 
com Alberdi, a partir do momento em que os argentinos deparas-
sem com os novos hábitos e comportamentos – implantados no país 
pelos imigrantes – passariam a imitá-los. Portanto, a solução residia 
na substituição de uma população por outra, o que implicaria uma 
transformação radical da identidade nacional argentina.

Para a elite dirigente, os imigrantes que chegavam à Argentina 
eram um instrumento cujo controle lhe assegurava o progresso 
material da nação. Alberdi e Sarmiento, em suas principais obras – 
Facundo e Bases y puntos de partida para la organización politica de la 
República Argentina – evidenciavam o imaginário de que o imigrante 
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deveria ser de origem anglo-saxã e portador de uma tradição políti-
ca liberal, para que estivesse apto a constituir, ao mesmo tempo, a 
matéria e a forma do progresso do país. 

O caráter “civilizador” atribuído ao imigrante europeu remete-
nos à ideia de civilização enunciada por Norbert Elias: “(...) com essa 
palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui 
o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnolo-
gia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura 
científi ca ou visão de mundo” (1990, p.23-4).

Assim, o ideal de civilização expresso desde meados do século 
XIX refl etia, primeiramente, um imenso etnocentrismo presente 
na valorização das criações de uma sociedade que deveria ser cons-
truída a partir da consciência nacional; em segundo lugar, a noção 
de progresso tal como um movimento “para a frente” ao qual era 
atribuído um caráter inexorável e, fi nalmente, o conceito de nação 
que se concretizaria por meio de uma forte inter-relação entre os 
comportamentos civilizados e a organização do Estado (idem, p.16).

Isso explica o fato de que, nos projetos nacionais elaborados pela 
Geração Romântica e reformulados pelos intelectuais liberais no fi nal 
do século XIX, notamos uma visão carregada de valores positivos 
em relação ao elemento estrangeiro. Afi nal, para esses intelectuais, 
o imigrante representava o que havia de mais moderno e civilizado, 
isto é, era considerado o refl exo da nação que se tentava construir.  

Maristela Svampa (op. cit., p.70) destaca que esse quadro otimista 
encontrou em Rafael Obligado, um poeta argentino do fi nal do século 
XIX, um de seus expoentes mais extremos. O poema épico Santos 
Vega, publicado por Obligado em 1885, está composto de três partes: 
“El alma del payador”, “La prenda del payador” e, o último deles, 
“La muerte del payador”, no qual dois personagens se enfrentam 
em uma payada: Santos Vega, o gaúcho cantor e encrenqueiro, e um 
humilde imigrante, Juan sin Ropa, quem lança o desafi o. De acordo 
com a tradição, a payada baseia-se no desenvolvimento e contra-
ponto de certos temas propostos pelos oponentes. Nesse poema, o 
autor demonstra que Santos Vega escutava canções desconhecidas e 
nada tinha a dizer sobre certos temas importantes na época como o 
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progresso e o trabalho. Seu silêncio condena-o não apenas à derrota, 
mas também à morte e, assim, o imigrante acaba como ganhador 
incontestável e dono simbólico do país (idem, ibidem):

Era el grito poderoso
Del progreso dado al viento
El solemne llamamiento
Al combate más glorioso
Era en medio del reposo
De la Pampa ayer dormida
La visión ennoblecida
Del trabajo, antes no honrado
La promesa del arado
que abre cauces a la vida.

Como en mágico espejismo
Al compás de ese concierto
Mil ciudades el desierto
Levantaba de si mismo
Y a la par que en el abismo
Una edad se desmorona
Al conjuro, en la ancha zona
Derramábase la Europa
Que sin duda Juan sin Ropa
Era la ciencia en persona.

Oyó Vega embebecido
Aquel himno prodigioso
E inclinando el rosto hermoso
Dijó: “Sé que me has vencido”.

Ni aun cenizas en el suelo
De Santos de Vega quedaron
Y los años dispersaron
Los testigos de aquel duelo
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Pero un viejo y noble abuelo
Así el cuento terminó
“Y si cantando murió
Aquel que vivió cantando
Fue”, – decía suspirando –
“Porque el diablo lo venció”.

    (Obligado, 1882, p.59-60)

A partir desse trecho podemos compreender que o imigrante era 
considerado, por Obligado, o agente do progresso, e o gaúcho desa-
pareceria, sem deixar rastros, do quadro social do país, uma vez que 
era considerado como símbolo da barbárie e obstáculo ao progresso. 
Essa visão enunciada por Obligado correspondia à mesma defendida 
por Carlos Octavio Bunge e José Ingenieros, os quais tomavam os 
gaúchos por homens de hábitos rústicos e sem cultura, verdadeiros 
entraves para a modernização da Argentina.

O imigrante imaginado

No fi nal do século XIX a discussão a respeito da importância da 
imigração europeia como a única possibilidade de transformação 
sociocultural da Argentina ganhou fôlego a partir da chegada ao 
país do grande contingente imigratório, sobre o qual foi depositada 
a esperança de mudanças sociais, políticas e culturais.

Hebert Klein mostra-nos que, se compararmos a situação ar-
gentina ao que ocorreu em outros países do continente americano, a 
imigração para esse país pode ser considerada tardia. De acordo com 
o autor, os Estados Unidos receberam seus primeiros imigrantes a 
partir da primeira década do século XIX por oferecerem uma oportu-
nidade extraordinária para a imigração europeia, principalmente pela 
expansão econômica e por sua fronteira. Assim, entre 1821 e 1880, 
chegaram aos Estados Unidos cerca de 9,5 milhões de europeus. 
No Canadá desembarcaram de 1821 a 1880 aproximadamente 1,4 
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milhão de imigrantes europeus que chegaram a representar 22% da 
população desse país. Seguido do Canadá estava o Brasil, que con-
tou tanto com a imigração livre de europeus quanto com a chegada 
forçada de negros africanos para atuarem como mão de obra escrava. 

Klein justifi ca o atraso argentino pelo fato de o país ter sido palco de 
intensas lutas políticas que duraram até 1850 e acrescenta a esse fator 
a hostilidade da população indígena que, segundo sua perspectiva, 
refreava a expansão territorial (2000, p.21-2). No entanto, a partir 
da segunda década do século XIX o quadro político argentino estava 
transformado: haviam cessado os desentendimentos entre federalistas 
e unitários e a questão indígena estava resolvida graças à Campanha do 
Deserto. A Argentina era vista pela elite política e intelectual do perío-
do como um país ideal para receber estrangeiros, uma vez que apre-
sentava baixa densidade populacional e muitas terras agricultáveis.

Em 1850, no início do processo imigratório, chegaram ao país 
cerca de 26 mil pessoas e, por volta de 1880, esse número saltou 
para 440 mil imigrantes europeus. O período compreendido entre 
os anos de 1870 e 1914 é chamado, pela historiografi a argentina, de 
aluvional, exatamente por corresponder à etapa de maior entrada de 
imigrantes no país, acarretando o aumento exponencial do número 
de estrangeiros em relação ao de habitantes:1

Data Número total de habitantes Porcentagem de estrangeiros
1869 1.737.000 12,1

1895 3.959.000 22,5

1914 7.885.000 30,3

Lilia Inés Medrano destaca a atuação do governo nos assuntos 
relacionados à imigração. Segundo a autora, a Constituição de 1853 
foi o marco inicial da política imigratória, pois concretizava os anseios 

 1 Esses dados estatísticos são apresentados por Svampa (op. cit. p.61). Sobre esse 
assunto, María Inés Barbero e Fernando Devoto assinalam que, entre 1880 e 
1914, a Argentina recebeu mais de 4 milhões de imigrantes, especialmente 
italianos e espanhóis (1983).
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da elite, que acreditava nas vantagens da imigração europeia (2005, 
p.91). A participação do governo na distribuição das terras e na or-
ganização das colônias, até 1862, confrontava-se com o interesse dos 
criadores de gado e com os ataques indígenas. A fi m de resolver tais 
confl itos foi sancionada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados 
a Lei de Imigração e Colonização de 1876, que regulamentava a 
imigração para a Argentina. Por essa lei criava-se um Departamento 
Geral de Imigração sob a dependência imediata do Ministério do 
Interior, cuja função seria fomentar e preservar a imigração para 
que o estrangeiro encontrasse condições propícias à sua fi xação no 
país (idem, p.92-3). Constituía-se, ainda, em responsabilidade do 
governo argentino escolher os territórios destinados à colonização 
a fim de que se evitasse a concentração de imigrantes nas zonas 
litorâneas. Ema Cibotti complementa a discussão ao afi rmar que 
durante o governo de Juarez Celman houve a promoção da venda de 
passagens subsidiadas e a multiplicação das agências de informação 
e propaganda nas capitais do norte da Europa com o objetivo de 
atrair os imigrantes dessa região e manter o equilíbrio com o grande 
contingente de italianos que, no fi nal do século XIX, constituíam 
64% do total de imigrantes (2000, p.368).

Entretanto, mesmo com a existência da Lei de Imigração e Co-
lonização, as garantias de acesso à propriedade das terras aos recém-
chegados não se concretizaram e a estrutura econômica do país propi-
ciou a concentração de boa parte das massas imigratórias nas cidades 
do litoral onde, de acordo com Oscar Terán, “estas se incorporaram, 
em grande medida, à emergente classe trabalhadora, promovendo as 
lutas proletárias do período” (1979, p.54).

É importante salientarmos que a preocupação dos políticos e 
intelectuais argentinos com a questão imigratória justifi cava-se pelo 
fato de que os imigrantes compunham personagens fundamentais 
para a realização do projeto nacional formulado pela elite liberal a 
partir do fi nal do século XIX. Portanto, as leis de regulamentação da 
imigração foram concebidas para funcionar como um instrumento 
de controle da massa imigratória, defi nindo seu papel na sociedade 
argentina da época.  
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A euforia da elite liberal argentina diante da promessa de pro-
gresso representada pela imigração pode ser encontrada na produção 
intelectual de Bunge e Ingenieros. Para ambos, o principal exemplo 
de que os imigrantes seriam os responsáveis pelo progresso e desen-
volvimento da Argentina residia em sua capacidade para o trabalho, 
a qual, acreditavam, contribuiria para que o criollo perdesse espaço 
dentro da sociedade industrial que se estruturava no país em fi ns 
do século XIX, como exemplifi cou Bunge em Nuestra América e 
Ingenieros em La evolución sociológica argentina:

En el comercio y en la industria vemos cada día a los extranje-
ros monopolizar más y mejor los ramos más provechosos, los que 
requieren constante labor, mientras los criollos dejan deslizarse su 
vida en cómodos empleos ofi ciales. (Bunge, 1926, p.173)

La capilaridad social ha permitido el encumbramiento del pro-
letariado inmigratorio, cuyas aptitudes para el trabajo son infi nita-
mente mayores que las del proletariado criollo, educado en la escuela 
de la vagancia por el régimen caudillista. (Ingenieros, 1910, p.77)

Com os pés fi ncados na América e os olhos voltados para a Euro-
pa, José Ingenieros concebeu o imigrante como um fator de “expurgo 
racial” do elemento mestiço:

La formación de la nacionalidad argentina – y de todos los países 
americanos, primitivamente poblados por razas de color – es en su 
origen un simple episodio de la lucha de razas; en la historia de la 
humanidad, podría fi gurar en el capítulo que estudiará la expansión 
de la raza blanca, su adaptación a nuevos ambientes naturales y la 
progresiva preponderancia de su civilización donde esa adaptación 
ha sido posible. (idem, ibidem) 

De acordo com essa perspectiva e mostrando sua visão negativa 
sobre a colonização espanhola, Ingenieros definiu a “europeiza-
ção” da Argentina como um fato inevitável. Atribuía à imigração 
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a responsabilidade de consolidar a expansão da raça branca, pois 
considerava que, enquanto classe trabalhadora, teria marcado a 
evolução do feudalismo para o regime capitalista, além de constituir 
um elemento determinante para o processo de formação da nacio-
nalidade argentina:

Un “sentimiento nacional” se forma y defi ne poco a poco en las 
clases más ilustradas, refundiéndose en él los antiguos “sentimientos 
localistas” de la época feudal. Esa unifi cación mental de los descen-
dientes de la antigua inmigración conquistadora coincide con un 
fenómeno paralelo, aunque más importante numéricamente, fácil 
de observar en los nuevos descendientes de la nueva inmigración 
colonizadora, que son ardientemente argentinos y asimilan rápida-
mente los rasgos de la mentalidad nacional.

Las tendencias dominantes en la educación, más acentuadas 
recientemente, concurren a formar el “sentimiento nacional” en la 
inmensa masa de nuevos ciudadanos incorporados al país después 
de la segunda colonización. Ellos constituyen una democracia nueva 
que va penetrando y desalojando a las viejas oligarquías residuales 
de la inmigración colonial.

El sentimiento de la nacionalidad se afi rma con igual energía en 
las grandes inmigraciones superpuestas de la nación. (idem, p.54)

Assim como o fez Ingenieros, Bunge também destacou a impor-
tância da “raça branca” para a constituição da Argentina moderna. 
Para ele, os colonizadores, os indígenas e os escravos negros impe-
diam o progresso do país, pois não demonstravam o culto ao trabalho, 
observado, por esse intelectual, nos imigrantes europeus:

A un gaucho que pasaba los días “siestando” y jugando las no-
ches, exhortóle Darwin, de viaje por la Confederación Argentina, a 
que empleara mejor su tiempo, a que trabajase... Y el gaucho con-
testó: “¡Es tan largo el día!” He ahí una contestación bien categórica 
y bien típica! Equivale a decir: “Dejémoslo todo para mañana, para 
la semana que viene, para más adelante; tiempo nos sobra...” Un 
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vividor europeo hubiera contestado lo contrario: “¡Es tan corto 
el día!”... Es tan corta la juventud, tan corta la vida, que hay de 
aprovecharla, “¡divertiéndose cuanto se pueda!” Aquel no trabaja 
porque el día es demasiado largo; éste, porque demasiado corto. El 
uno está enfermo de pereza total; el otro, si no obra, es por pereza 
parcial, por no querer desgastar sus fuerzas sino en placeres... El 
uno, porque carece de actividad; el otro, da un empleo ocioso a su 
actividad. (Bunge, op. cit., p.170-1)

 Maristella Svampa defende a hipótese de que, diferentemente do 
que ocorrera com a geração de Alberdi e Sarmiento, os intelectuais 
da década de 1880 buscavam no imigrante “exclusivamente braços 
para trabalhar e não sujeitos políticos” (op. cit., p.73). Para a autora, 
na maior parte das vezes em que o tema da imigração surgiu, no fi nal 
do século XIX, ele esteve associado ao crescimento econômico e suas 
cifras apareciam junto às estatísticas anuais de extensão das linhas 
férreas e do aumento da exportação de carnes e cerais; por isso, fun-
damenta que o único objetivo do fomento à imigração consistia em 
satisfazer a demanda de mão de obra (idem, ibidem).

Embora concordemos com a historiadora no que diz respeito à 
importância atribuída pela elite dirigente ao trabalho desempenhado 
pelo imigrante e sua participação no desenvolvimento da economia 
argentina, entendemos que os intelectuais do fi nal do século XIX não 
viam o elemento estrangeiro apenas como mão de obra produtora 
de riquezas – apesar de também terem considerado esse aspecto –, o 
que pode ser justifi cado a partir das obras já citadas nesta pesquisa 
nas quais Bunge e Ingenieros exaltam a importância do imigrante 
enquanto portador de progresso e modernidade para o país. 

Nas obras de Bunge o aspecto econômico raramente é abordado, 
pois sua preocupação centrava-se na disposição representada pelo 
imigrante para o trabalho em comparação à apatia e preguiça dos 
índios e mestiços. Já José Ingenieros utilizou as ideias econômicas 
com maior frequência, embora sempre relacionadas à superioridade 
da raça branca e não puramente como cifras: “(...) en las últimas dé-
cadas se ha acentuado en los países de raza blanca la evolución hacia 
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las formas económicas propias de la faz superior de la civilización: 
el capitalismo” (1910, p.75).

Nesse ínterim, consideramos que a valorização do imigrante pela 
elite intelectual argentina não fi cou restrita a aspectos econômicos, 
isto é, não se ateve à sua contribuição enquanto braço produtivo 
do sistema capitalista, transcendendo ao papel de fonte de virtudes 
cívicas, a contribuir para a produção dos ideais necessários à legiti-
mação da nacionalidade argentina, pois a elite acreditava que, uma 
vez nacionalizado e acriollado, o imigrante moldar-se-ia às ideias e 
sentimentos nacionais, melhorando- os: “¡La nebulosa del carácter 
argentino se condensa así en radiante sol!” (1926, livro III). 

Estrangeiros reais

Apesar da euforia vivida pela sociedade argentina a partir do fi nal 
do século XIX, o fenômeno imigratório logo se converteu numa dupla 
problemática, pois, ao mesmo tempo em que os imigrantes eram 
vistos como fundamentais para o desenvolvimento econômico do 
país, começavam a ameaçar a ordem instaurada pela elite política. 
Segundo o historiador Halperín-Donghi:

En la década de 1870 – que – oímos por primera vez el argumen-
to que veinte años más tarde será reiterado hasta la sociedad: son 
los extranjeros los responsables de importar la noción de lucha de 
clases en un país que la ignora porque no la necesita, ya que para él 
carece de toda relevancia: la igualdad de oportunidades que ofrece 
esta sociedad abierta excluye la formación de alineamientos sociales 
estables e irreconciliablemente enemigos. (op. cit., p.211)

Svampa também destaca a dicotomia do fenômeno imigratório 
no imaginário das elites argentinas. Para a autora, já no final do 
século XIX podiam ser percebidos distintos aspectos de um mesmo 
processo, os quais caracterizavam tanto “o trânsito como a sobrepo-
sição de duas visões distintas do imigrante: a de classe trabalhadora, 
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elemento vital para o progresso do país, mas que começava a se 
converter numa classe perigosa que ameaçava a ordem instaurada 
pela elite” (op. cit., p.77).

Lilia Ana Bertoni lembra-nos que os imigrantes eram atores 
de diferentes processos e protagonistas de ao menos duas histórias 
simultaneamente:

(...) los inmigrantes no sólo eran mano de obra vital para una eco-
nomía de expansión, extranjeros a incorporar a una sociedad con 
diferentes grados de integración y confl icto, potenciales ciudadanos 
de un sistema político en transformación e integrantes de una nación 
en formación, sino que además, y al mismo tiempo, eran miembros 
de otras naciones distintas, también en formación, y por esto mismo 
requeridos por Estados nacionales extremadamente celosos de su 
población. (1997, p.182)

A esse contexto somava-se o fato de que, no fi nal do século XIX, 
as nações mais poderosas buscavam afi rmar-se como potências e a 
Argentina era uma nação nova, ainda em processo de formação, o 
que contribuía para que sua elite se sentisse ameaçada diante das mu-
danças sociais que operaram especialmente a partir de 1880. Segundo 
Bertoni, ao mesmo tempo em que a prosperidade criava uma procura 
cada vez maior por novos contingentes imigratórios e oferecia aos 
estrangeiros novas formas de inserção na sociedade argentina, pas-
saram a emergir alguns sinais de confl ito (idem, p.183). A alteração 
da velha ordem social, em especial a ascensão e as novas fortunas, 
gerou tensões entre a elite política argentina e os estrangeiros que, 
já nesse período, davam mostras de que não tinham a intenção de 
naturalizar-se, o que era entendido pela elite argentina como a recusa 
desses imigrantes em integrar-se plenamente ao país.

Além disso, à medida que a economia crescia e se diversifi cava, 
aumentavam também as contradições entre o capital e o trabalho. Os 
imigrantes que chegaram à Argentina, especialmente nesse período, 
contribuíram para que o operário argentino tivesse contato com o 
anarquismo, o socialismo e o sindicalismo revolucionário, ideolo-
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gias que encontraram naquele país as condições objetivas para sua 
existência (Beired, 1984, p.11). 

A partir desse quadro, passaram a surgir, por parte da elite argen-
tina, opiniões bastante críticas a respeito do fomento indiscriminado 
da imigração, chegando ao ponto de questionar-se a necessidade 
de selecionar e até mesmo rejeitar alguns estrangeiros, atitude dis-
cordante com o projeto idealizado anteriormente, que descrevia a 
Argentina como um país aberto a todos os homens de boa vontade 
que quisessem habitar seu solo.2 Nesse sentido, entendemos que a 
tensão estabelecida no fi nal do século XIX entre os estrangeiros e a 
elite argentina evidenciava o surgimento de incertezas sobre o rumo 
empreendido e gerava dúvidas sobre os moldes por meio dos quais 
se confi guraria a própria sociedade.

A sensação de desagregação social era o fator mais emblemático. 
Em certas circunstâncias algumas elites estrangeiras tentavam cons-
truir, a partir dos vastos e crescentes conjuntos imigratórios, outras 
identidades nacionais, o que destacava a debilidade dos traços que 
compunham o caráter nacional. De acordo com Lilia Bertoni, 

a rápida transformação da sociedade argentina era vista, pela elite, 
como a dissolução do nacional, sobretudo porque se observou em 
alguns grupos de estrangeiros a aparição de novas políticas culturais, 
destinadas a conservar os traços nacionais de origem como a língua, 
a tradição ou a história e a fomentar os laços afetivos de adesão às 
velhas pátrias como parte do movimento de afi rmação da nação que 
se desenvolvia em seu país de origem. (1997, p.183)

Fernando Devoto corrobora essa ideia afi rmando que os italianos 
haviam formado um grupo sob suspeita, não primordialmente por 
motivos culturais e econômicos, mas porque de fato pareciam ter se 
transformado numa ameaça devido ao seu número, à sua pouca dis-
posição a integrar-se e ao vigor das suas instituições étnicas (op. cit., 
p.40). Além disso, sua presença pública em manifestações e comícios, 

 2 Essa ideia aparecia na própria constituição do país.
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estimulada por suas elites institucionais anticlericais, especialmente 
para festejar seus heróis, Mazzini e Garibaldi, contribuía para que 
fossem tomados como um empecilho à construção da identidade 
argentina. Devoto argumenta, ainda, que a promoção da imigração 
subsidiada – característica da política desenvolvida pelo presidente 
Juarez Celman entre 1887 e 1889 – converteu-se num exemplo da 
intenção do governo argentino de incrementar e reorientar o fl uxo 
para diluir a importância da imigração espontânea italiana, uma vez 
que os italianos foram rigorosamente excluídos dessas concessões.

Como resposta a essa delicada situação, nos últimos anos da déca-
da de 1880 o governo argentino tomou algumas medidas focadas na 
questão nacional como a Lei Territorial (que transformava os fi lhos 
dos imigrantes em legalmente argentinos),3 a afi rmação da língua 
e dos costumes nacionais, o ensino da história argentina e a adesão 
manifesta à pátria. Com isso, o governo tinha um duplo propósito: 
construir uma verdadeira nacionalidade e, ao mesmo tempo, minar os 
intentos de que se formassem no país outras nacionalidades diferentes 
daquela que se tentava legitimar. Assim as portas do país continua-
riam abertas aos novos imigrantes, pois estes eram essenciais para 
o processo de expansão econômica, e seriam dissipados os temores 
suscitados pelos potenciais requerimentos de seus Estados de origem.

De acordo com a perspectiva proposta por Devoto, as apreensões 
geradas pela maciça presença imigratória europeia não diziam respei-
to apenas ao problema da identidade nacional, mas estabeleciam o 
que era considerado como duas ameaças mais imediatas para o Estado 
argentino e para a elite dirigente (op. cit., p.41). A primeira delas 
refere-se à nacionalidade em termos jurídicos. O autor explica que, 
tentando solucionar essa tensão gerada entre as nações de origem e os 
países de imigração, surgiu, no fi nal da década de 1880, um conjunto 
de iniciativas que propunham naturalizar automaticamente todos os 

 3 A Lei Territorial tornou-se importante pelo fato de que, até então, vários países 
europeus, de onde saíram imigrantes em direção à Argentina, reconheciam a 
cidadania dos fi lhos de seus emigrantes e não reconheciam as leis do país onde 
aqueles haviam nascido (Bertoni, 2001, p.126).
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estrangeiros. Todavia, tal saída não era apoiada nem pelos governos 
europeus e tampouco pelas elites comunitárias que se inclinavam 
a outra solução: a aquisição dos direitos políticos sem a perda da 
cidadania original (idem, p.42). Já a segunda ameaça enunciada por 
Devoto afetava de forma direta as elites dirigentes, uma vez que 
dizia respeito à sua própria sobrevivência como elite social assediada 
imaginariamente pela ascensão social de alguns dentre a multidão de 
estrangeiros recém-chegados ao país.

A situação de uma sociedade composta ao mesmo tempo por 
argentinos (cidadãos) e por estrangeiros que não gozavam do direito 
à cidadania tornava-se emblemática à medida que este último grupo 
crescia. Se uma alta proporção da população não participava, ou o fazia 
de forma limitada, estariam sendo abertas brechas para questionar a 
legitimidade do sistema político, fato que preocupava a elite dirigente. 

A discussão sobre a questão da naturalização dos estrangeiros 
dividiu a opinião da elite política e intelectual argentina. Havia quem 
defendesse que a naturalização deveria ocorrer a partir de um ato 
voluntário de aquisição da cidadania argentina e, consequentemente, 
de mudança da nacionalidade, como Sarmiento, para quem a nacio-
nalidade e a cidadania deveriam resultar de um ato voluntário de 
incorporação ao novo país. Mas a ideia mais aceita foi a de que seria 
responsabilidade do governo a mobilização a favor de uma naturali-
zação ampla, isto é, de concessão da cidadania sem sua solicitação.4 O 
tema tornava-se mais polêmico porque por naturalização poderiam 
ser apreendidos signifi cados distintos que implicavam posições di-
ferentes e, muitas vezes, opostas sobre a mesma questão: enquanto 
para a elite dirigente tratava-se de converter todos os estrangeiros 

 4 A constituição vigente desde 1853 estabelecia que os imigrantes poderiam obter 
a cidadania dois anos após sua solicitação, mas, para tanto, deveriam renunciar 
a toda sujeição a outro governo, especialmente o de seu país de origem. O de-
putado Lucio V. Mansilla sugeriu, em 1890, que a cidadania argentina deveria 
se dar de forma automática a todos aqueles que residissem a mais de sete anos 
no país e possuíssem propriedades ou esposas. Sarmiento também defendia a 
nacionalização como único meio de assimilação total da massa imigratória, pois 
acreditava que uma nova cidadania acabaria por dissolver as fronteiras entre 
criollos e estrangeiros. 
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em argentinos, o que poderia acabar com a ameaça da dissolução 
do nacional, para os imigrantes signifi cava conquistar direitos sem 
abandonar sua nacionalidade de origem.

Lília Bertoni sustenta que em 1890, em meio a essa discussão, foi 
proposto, na Câmara dos Deputados, um projeto denominado Lei 
de Estrangeiros, que tinha como principal intuito que

(...) todo extranjero establecido y con dos años de residencia en la 
República tuviera los mismos derechos y deberes que los ciudada-
nos naturales – condición no necesaria cuando el extranjero pueda 
expresarse en el idioma nacional – con la única limitación del acceso 
a los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y arzobispo. 
(2001, p.134)

O ponto central do projeto consistia na outorga de direitos polí-
ticos aos estrangeiros, mas nada era mencionado a respeito da aqui-
sição da nacionalidade argentina. Em suma, esses estrangeiros com 
direitos políticos não seriam cidadãos exatamente iguais aos outros; 
eles formariam uma categoria diferente, pois estariam eximidos, por 
exemplo, de servir à pátria em caso de guerra (idem, ibidem).

Ainda na década de 1890, o impacto decorrente da crise fi nanceira 
que se instaurava no cenário internacional e as questões internas que 
levaram à renúncia do então presidente Juarez Celman abalaram a 
política argentina. A questão da naturalização dos imigrantes ainda 
não estava defi nida pelo governo e complicou-se a partir da Revolu-
ção de 26 de julho de 1890,5 pois os estrangeiros – especialmente os 
italianos – participaram de uma ampla mobilização contra a corrup-
ção do governo e sentiram que se tratava de um momento oportuno 
para a afi rmação de suas demandas políticas, pois ainda que sua 
inquietude pela obtenção de direitos políticos fosse anterior, a pres-
são exercida sobre o governo ganhou forças naquele momento. Para 

 5 Esse movimento, liderado pela União Cívica, também fi cou conhecido como 
Revolução do Parque e consistiu em protestos contra a corrupção do governo 
Celman.
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Bertoni, a partir da renúncia de Celman, os imigrantes encontraram 
“uma fratura no regime político e a ocasião para mudar algumas de 
suas regras” (idem, p.135). 

À luz dos novos problemas, as celebrações e festas promovidas 
por grupos de estrangeiros, bem como suas escolas e periódicos, 
passaram a suscitar atenção especial. As escolas foram atentamente 
observadas pela elite argentina, pois eram alvos de mudança de 
concepção e de atitudes. 

As escolas italianas foram as primeiras a evidenciar a função que 
a educação escolar poderia desempenhar na formação da naciona-
lidade, fato que acabou refl etindo na adoção, por parte das escolas 
públicas argentinas, de valores que contribuiriam para a construção 
da nacionalidade. Assim, em 1884 foi sancionada a Lei 1.420 ou Lei 
de Educação Comum, com vistas a homogeneizar a educação comum 
no país. Segundo Stella Franco, 

essa lei regulamentava o ensino primário das escolas públicas, par-
ticulares e lares de crianças, decidia pela obrigatoriedade do ensino 
para crianças até os 14 anos e decretava, para as escolas ofi ciais, a 
gratuidade em todos os níveis. No ensino primário um currículo 
mínimo contemplava, entre outras disciplinas, Geografi a Particular 
da República, Noções de Geografi a Universal, História Particular da 
República e Noções de História Geral. (op. cit., p.33-4)

Franco afi rma, ainda, que a indicação e escolha do material didá-
tico a ser adotado nas escolas fi cava a cargo do Conselho Nacional de 
Educação, ligado ao Ministério da Justiça e Instrução Pública, e os 
livros didáticos adotados deveriam ser selecionados por concursos 
realizados a cada três anos e correspondiam aos propósitos da elite 
que comandava o processo político do momento. Além disso, por 
estipular o ensino de caráter laico, excluía do programa curricular o 
ensino religioso (idem, p.34). 

A adesão patriótica das crianças por meio da celebração de festas 
pátrias promovidas nas escolas e em espaços públicos, assim como 
a construção de estátuas e monumentos, a criação de museus e a 
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defi nição de símbolos pátrios fi zeram parte do plano nacionalista da 
elite argentina. Lilia Bertoni destaca a importância da participação 
dos estudantes nos festejos pátrios, utilizados como um instrumento 
capaz de mobilizar o entusiasmo popular:

Organizados en batallones militares, los niños eran portadores de 
una “presencia” nacional sólida y conmovedora. Los niños soldados 
se convirtieron en el puente emotivo entre un pasado heroico, en 
el que había nacido la patria y que el Ejército pretendía encarnar, 
y el promisorio futuro en el que esos niños vivirían, ya defi nidos 
ante la mirada de sus padres como los defensores de la patria del 
mañana. Los niños asumían así los deberes, cívicos y militares, de 
la nacionalidad, los que suponían una adhesión incondicional: tal es 
el signifi cado que, en una época de fuerte militarización competitiva 
entre las naciones, adquirían los deberes militares. (op. cit., p.91)

A mudança do papel da escola pública argentina também foi 
assinalada por Carlos Octavio Bunge. Em uma de suas atuações 
junto ao governo argentino foi designado pelo então presidente 
Julio Argentino Roca para integrar, com o Ministro da Educação 
Oswaldo Magnasco, a comitiva que, em 1899, visitou a Europa com 
o objetivo de conhecer o sistema educacional daquele continente. 
Dessa viagem surgiu um artigo intitulado El espíritu de la educación, 
a partir do qual Bunge elaborou a obra La educación, publicada em 
1901 em três tomos.6 

No tomo denominado La educación contemporánea, Bunge apre-
sentou suas impressões acerca da função que a educação patriótica 
poderia desempenhar sobre a sociedade argentina no início do século 
XX. Para esse intelectual, a constituição de um caráter genuinamente 
argentino estaria diretamente ligada ao cultivo do idioma pátrio, dis-
cussão centrada na preocupação com a questão nacional. A ideia de-

 6 Função semelhante foi atribuída a Ricardo Rojas, que publicou, em 1909, o livro 
La restauración nacionalista, o qual pretendia, por meio da história, da geografi a 
e da literatura nacional, propor as bases para uma educação nacionalista. 
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fendida por Bunge consistia na utilização do idioma castelhano com 
o intuito de despertar na população – especialmente nos imigrantes 
que continuavam a comunicar-se por meio de seu idioma de origem 
– um sentimento nacionalista, isto é, de pertencimento à Argentina. 

Embora Carlos Bunge fosse favorável à adoção do idioma pátrio, 
não acreditava que surtiria o efeito desejado se estivesse desvincu-
lado da educação de caráter nacional. Segundo sua perspectiva, “as 
questões políticas, monetárias e administrativas tornavam-se secun-
dárias” (1926) diante da necessidade de homogeneizar a sociedade 
de sua época. Assim, tomando o caso de Bunge como um exemplo 
do pensamento da elite liberal argentina, podemos notar que a cons-
trução de uma identidade nacional frente à ameaça desintegradora 
representada pelo grande contingente imigratório transformou-se 
num assunto de primeira ordem no início do século XX.

Em La educación contemporánea Bunge afi rmava que “toda socie-
dade possuía uma alma, um caráter que a tipifi cava” (idem, ibidem). 
Esse conceito de “alma nacional” já havia sido desenvolvido pelo 
francês Gustave Le Bon. Para ele, da mesma forma que ocorria com 
os traços físicos, as características psicológicas de cada raça também 
se transmitiriam regular e fi elmente por herança. De acordo com a 
concepção de Bunge, a alma nacional argentina seria o resultado da 
interação entre os argentinos das cidades considerados “civiliza-
dos”, portadores de cultura e voltados ao progresso, e os imigrantes 
europeus, descendentes de uma “raça pura” caracterizada pela boa 
índole e por sua disposição para o trabalho. Entretanto, essa “alma 
nacional” deveria ser conservada a partir da existência de um idioma 
nacional que defenderia a pureza de seus traços e sua exclusividade, 
impedindo a existência de outras línguas e manifestações de outras 
raças em território argentino, o que é, de certa forma, contraditório à 
ideia de um tipo nacional moldado a partir do elemento estrangeiro.7 

 7 No fi nal do século XIX, o gaúcho e o mestiço, ainda tomados como sinônimo 
de barbárie e obstáculos ao desenvolvimento da Argentina, foram excluídos 
do tipo nacional idealizado pelo intelectual argentino. Todavia, gostaríamos de 
destacar que a visão de Bunge sobre a fi gura do gaúcho sofreu modifi cações na 
primeira década do século XX, assunto que abordaremos no próximo capítulo.
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Neste ponto notamos que a dupla problemática acerca da imigração 
fazia-se presente no pensamento de Bunge, pois, ao mesmo tempo 
em que defendia a importância do sangue europeu para a constituição 
da sociedade argentina, rejeitava as tradições nacionais carregadas 
pelos estrangeiros.  

Carlos Bunge ponderava que o problema educacional atingia 
todas as classes sociais e via na Argentina uma heterogeneidade de 
pátrias, raças e costumes, fator que tornava o caráter social um caos 
aparente: “(...) el doble y complejo proceso de asimilación y homo-
genización social: los variados elementos coloniales, inmigratório 
e indígena, luchan para destruirse y amalgamarse” (idem, p.392).

Seguindo essa perspectiva, ele entendia que a ordem social apenas 
seria estabelecida por dois instrumentos, a educação e a imigração,8 
os quais deveriam ser aplicados de forma conjunta. De acordo com 
sua visão, nem os gaúchos incultos, os indígenas e nem os habitantes 
da capital seriam capazes de provocar profundas transformações na 
sociedade argentina. No entanto, a partir do momento em que eles 
entrassem em contato com os estrangeiros passariam a imitá-los e, 
por meio do cotidiano, ocorreria uma transferência de hábitos e cos-
tumes, tal como já havia enunciado Alberdi. Todavia, advertia que 
não poderiam ser quaisquer estrangeiros. Os imigrantes deveriam 
ser oriundos de povos e raças que preconizassem o progresso e não de 
turcos ou africanos, que eram vistos como representantes da barbárie 
segundo os ideais difundidos pelo racismo científi co: 

(...) Y al decir argentino, no quiero referirme ni al gaucho inculto de 
las Pampas, ni al casi indígena de la región andina y el septentrión de 
la Mesopotamia, ni al afeminado paseante de la capital, empleado o 

 8 É importante assinalarmos que, embora as últimas décadas do século XIX e 
os primeiros anos do XX tenham sido fundamentais para que a elite tomasse 
consciência do papel que o imigrante realmente representava na sociedade 
argentina, Carlos Octavio Bunge não se mostrou contra esse fenômeno. Pelo 
contrário, continuou a considerá-lo como fundamental para o desenvolvimento 
do país. No entanto, passou a valorizar a educação de caráter patriótico como 
um elemento fundamental para a “argentinização” dos imigrantes.
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rentista... Me refi ero a la sangre sana, que se haya salvado del obscu-
rantismo del caudillaje, y, especialmente, a la sangre rejuvenecedora 
– ¡regeneradora! – de la inmigración, no de la inmigración turca, 
bohemia o africana (la africana es, por desgracia, más numerosa de 
lo que se piensa, y sólo rara vez es negra), sino a la inmigración de 
pueblos, de razas que progresan. (idem, p.368)

Além do campo educacional, o governo e os intelectuais argenti-
nos posicionaram-se diante de outras questões que pareciam adquirir 
máxima urgência no período compreendido entre o fi nal do século 
XIX e os primeiros anos do XX, pois, como assinalou Alberto Pla, 
esse foi um momento marcado pela emergência da questão social: 

En 1902 se aprueba la Ley de Residencia que autorizaba el Poder 
Ejecutivo a expulsar a los extranjeros indeseables; en 1903 se realiza 
el Congreso de constitución de la UGT, de tendencia socialista, que 
reúne un buen número de sindicatos y obreros afi liados, y en 1904 
el Congreso de la FOA resuelve cambiar su sigla, transformándola 
en FORA, de orientación anarquista, aun cuando solo el congreso 
siguiente, que será el V Congreso, se aprobará el programa del co-
munismo anárquico. Pero entre UGT y FORA reúnen una masa 
de sindicatos que llega a las 82 organizaciones y que cuentan con 
locales propios y con 40.000 afi liados entre ambas organizaciones. 
(1973, p.9)

Em meio a esse contexto, Joaquin V. González, Ministro do 
Interior durante o governo Roca, apresentou, em 1904, o primeiro 
projeto de legislação trabalhista para a Argentina. 

O historiador Juan Suriano relaciona a proposta de González ao 
fato deste político ter compreendido a necessidade de modifi car a 
atitude do Estado com relação aos setores populares (1989-1990, 
p.118). Ele ressalta, ainda, que González já havia, em 1902, sido artí-
fi ce de uma tênue reforma eleitoral que permitiu a eleição do primeiro 
deputado socialista, Alfredo Palacios, e que o objetivo dessa ambi-
ciosa proposta de uma Lei Nacional do Trabalho não correspondia 
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apenas à necessidade de encontrar respostas e frear o confl ito social, 
mas também de integrar de forma plena os trabalhadores ao sistema.

Para a elaboração desse projeto de lei, González contou com o 
apoio de Bialet Massé,9 que passou os últimos anos do século XIX 
viajando pelo país com o intuito de recolher dados para seu informe, 
o qual foi apresentado ao ministro em 1904. Para Alberto Pla:

Si tuviéramos que sintetizar lo que sí vamos a encontrar en el 
informe, diríamos que contiene datos y apreciaciones sobre las 
condiciones de existencia de los peones, trabajadores de obrajes, 
talleres etc., así como la situación de poblaciones marginales como 
“las tolderías de indios”, y de todo ello surgen apreciaciones sobre 
sus niveles de vida, sus miserias, y también recriminaciones a los 
patrones de mentalidad rutinaria y atrasada. (op. cit., p.8)

Dessa forma, encontramos nas informações recolhidas por Massé 
críticas ao conservadorismo dos setores patronais, pois este os via 
como resistentes às mudanças que se operavam no país. O texto faz 
referência, ainda, à defesa da redução da jornada de trabalho para 
oito horas diárias. Entretanto, tal redução não era pensada como 
um benefício ao trabalhador, mas sim como um benefício ao patrão. 
Para Massé, a longa jornada de trabalho “es un torpe a la capacidad 
de producir del trabajador y que el capitalista se benefi ciaría con 
esa reducción en vez de perjudicarse” (1973, p.9). Além disso, as 
referências às questões operárias aparecem de forma marginal. Há 
menção à existência de sociedades de socorro mútuo e à aparição 
de tendências sindicalistas, socialistas e anarquistas, as quais são 
rejeitadas por certo tempo; contudo, nada é mostrado a respeito da 
visão da elite argentina sobre tais movimentos.

 9 Juan Bialet Massé foi um médico e advogado espanhol que residiu parte de sua 
vida na Argentina. Além dele, colaboraram com o projeto, mesmo que de forma 
indireta, duas personalidades do socialismo argentino: Manuel Ugarte (delegado 
do Partido Socialista perante o comitê internacional de Bruxelas) e Enrique Del 
Valle Iberlucea (membro do Conselho Nacional do Partido Socialista).
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 O projeto da Lei Nacional do Trabalho estava composto por 
XIV títulos e 416 artigos, distribuídos num volume de 270 páginas. 
Sua organização dava-se da seguinte forma:

Título I: Disposiciones preliminares y generales. II: De los ex-
tranjeros. III: Del contrato de trabajo. IV: De los intermediarios 
en el contrato de trabajo. V: Accidentes del trabajo. VI: Duración y 
suspensión del trabajo. VII: Trabajo a domicilio e industrias domés-
ticas. VIII: Trabajo de los menores y de las mujeres. IX: Contrato 
de aprendizaje. X: Del trabajo de los indios. XI: Condiciones de 
higiene y seguridad en las condiciones del trabajo. XII: Asociaciones 
industriales y obreras. XIII: Autoridades administrativas. XIV: De 
los tribunales de conciliación y arbitraje. (1956, p.180)

No que diz respeito à imigração, o projeto oferecia algumas 
restrições: 

Art. 6o. Exclúyense de la admisión en el territorio de la república 
los extranjeros que pretendiesen entrar en él, ya en calidad de inmi-
grantes o en cualquiera otra condición, y aunque fuesen llamados por 
parientes o amigos suyos residentes en la república, y que se hallasen 
en alguna de las categorías seguientes:

1a Idiotas, locos, epilépticos, y los que hubiesen sufrido ataques 
de locura durante los cinco años anteriores a su llegada al país.

2a Enfermos atacados de enfermidades repugnantes o contagiosas.
3a Los mendigos de profesión, los indigentes y demás que sólo 

deban constituir una carga para la benefi cencia pública.
4a Los que hubiesen sido condenados por estafa, bigamia o por 

delitos infamantes.
5a Las prostitutas y las personas que procuren traer prostitutas 

u otras mujeres o niñas con el fi n de dedicarlas a la prostitución. 
(idem, p.184)

A lei explicitava, ainda, sua aversão à imigração de origem não-
europeia. Para González, era um dever do Poder Executivo impedir 
a entrada de pessoas ou grupos que pertencessem a raças, tribos ou 
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nações não-europeias, pois considerava – assim como a porção da elite 
liberal argentina – que esses eram contrários à moralidade, inaptos 
ao trabalho e que, portanto, poderiam converter-se num perigo para 
a sociedade e o Estado argentino.

Os direitos dos operários faziam parte do projeto de lei. Questões 
como a defi nição de um salário mínimo, aplicação da jornada de tra-
balho de oito horas diárias, o direito ao descanso dominical, a regula-
mentação do trabalho de menores e mulheres e as condições de higiene 
e segurança já eram causas de confl itos entre patrões e empregados 
e acabaram sendo incorporadas às preocupações expressas pela lei. 

À época da apresentação do projeto da Lei do Trabalho, José 
Ingenieros realizou sua análise, a qual foi publicada em 1906, em 
Paris, sob o título La législation du travail dans la République Ar-
gentine e incorporada à obra Sociologia argentina a partir de 1913, 
reconhecendo-se tratar-se de uma lei mais completa que as existentes 
até aquele período: 

La ley proyectada para la República Argentina es mucho más 
completa que las análogas existentes; Australia, Nueva Zelandia 
y Estados Unidos podrán recoger en ella provechosas enseñanzas. 
Estudiándola en sus detalles, título por título, y sobre todo con 
relación al ambiente para el cual ha sido redactada, veremos que es 
generalmente muy buena y en muchos casos óptima. (idem, p.200)

Ingenieros discutiu a preferência do poder executivo por um 
sistema de legislação global sistemática em vez da adoção de leis par-
ciais, tal como propunha González. Para ele, a escolha por um código 
geral estava relacionada a dois fatores: à ignorância dos operários e ao 
pouco empenho da classe dirigente que via de forma conveniente esse 
tipo de estruturação legislativa. Além disso, previa que a conquista 
progressiva dessas reformas pela classe operária, ou sua concessão 
gradual pela elite, exigiria, ainda, muitas décadas de lutas e confl itos:

Baste pensar que medio siglo de agitación obrera y algunos milla-
res de discursos de sus cientos de diputados socialistas, no han con-
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seguido establecer en país alguno de Europa la cuarta parte de las 
reformas instituidas por la Ley González. (idem, p.202-3)

Sobre as medidas restritivas à entrada de estrangeiros na Argenti-
na, Ingenieros mostrou-se totalmente favorável, pois em seus estudos 
de criminologia também defendia tal prática. Para ele, essa parte da 
lei seria perfeita não fosse pelas palavras que encerravam o artigo 7o: 
“(...) siempre que a ellos no se agregasen otros infamantes o de los 
que caen bajo las disposiciones de la ley 4.944 de 22 de noviembre 
de 1902” (idem, p.204).

A lei 4.944 a que Ingenieros fez referência nada mais era que a 
Lei de Expulsão de Estrangeiros ou Lei de Residência, criada em 
caráter profi lático, mas que na prática demonstrava ser puramente 
antianarquista, uma vez que era aplicada com critério policial. Juan 
Suriano ressalta que a Lei de Residência, juntamente com o estado de 
sítio, a participação do exército e o fechamento de periódicos estran-
geiros e sindicatos foram fatos que ocorreram com muita frequência 
nos primeiros anos do século XX e representavam a forma de ação do 
governo argentino diante do afl oramento da questão social.10

O desapontamento de Ingenieros frente à Lei de Residência fi cou 
evidenciado ao considerar que o resultado de sua aplicação, enquanto 
um instrumento repressor do anarquismo, era “perfeitamente inútil 
para os fi ns que se propunham a ditá-la” (idem, p.205). Melhorias 
na educação e nas condições de vida dos operários eram defendidas 
por ele como a melhor forma de combater o movimento anarquista:

La clase gobernante de la República Argentina debiera compren-
der que la mejor medida contra el anarquismo consiste en educar a la 
clase obrera y mejorar sus condiciones de vida: vivir bien equivale a 
pensar bien. La verdadera ley contra el anarquismo sería cualquier 
ley contra la ignorancia y la miseria. (idem, p.211)

 10 Diante da lei de 1902, o futuro presidente da República Argentina, Sáenz Peña, 
sustentou que a expulsão dos estrangeiros era um direito de soberania que não 
era exercido contra os homens de bem, mas sim contra aqueles que perturbavam 
a ordem (cf. Suriano, op. cit., p.121).
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Nesse sentido, entendemos que a maior crítica tecida por In-
genieros à proposta de González estava diretamente relacionada à 
causa operária, especialmente à tentativa de coagir as organizações 
operárias independentes, o que, na realidade, funcionaria como mais 
um instrumento de repressão ao anarquismo.11 Para ele, essa era a 
“mancha” do projeto, o que o tornava impopular: 

Esas medidas equivalen a una verdadera ley de represión del 
anarquismo, ley que no todos los países europeos se han atrevido 
a dictar y que no tiene justifi cación alguna en esta ley del Trabajo. 
(idem, p.212) (grifo do autor)

Não obstante, outros tópicos da legislação trabalhista agradaram a 
Ingenieros como, por exemplo, o título VIII, referente ao trabalho das 
mulheres e crianças, ao qual atribuiu caráter inovador e considerou 
como um dos títulos melhor coordenados da lei. Segundo ele, já havia 
alguns anos da apresentação de um projeto que legislava sobre esse 
assunto, mas até aquele momento nenhuma lei protetora havia sido 
decretada. A idade de admissão das crianças para o desempenho de 
atividades industriais fi cava fi xada em 14 anos, coincidindo com a 
máxima idade escolar estabelecida pela Lei de Educação Comum, 
o que, para Ingenieros, correspondia a algo inovador, pois superava 
até mesmo a lei francesa (idem, p.207).

Outro ponto interessante abordado por José Ingenieros consistia 
na discussão sobre o trabalho indígena. Apesar de considerar bem 
intencionada a tentativa de González em integrar o índio à economia 
do país e assegurar-lhe alguns direitos, julgou tratar-se mais de um 
assunto de interesse jurídico que prático, porque via difi culdades em 
encontrar bases científi cas que justifi cassem a disposição do índio 
ao trabalho:

 11 Vários dirigentes do Partido Socialista manifestaram-se partidários da lei e com-
partilhavam a mesma opinião de Ingenieros: deveriam ser excluídos os títulos 
referentes à expulsão dos estrangeiros e às medidas coercitivas de organização 
operária.
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El indio a que la ley se refi ere no es asimilable a la civilización 
blanca; no resiste nuestras enfermedades, no asimila nuestra cultura, 
no tiene sufi ciente resistencia orgánica para trabajar en competencia 
con el obrero blanco: la lucha por la vida lo extermina. (idem, p.208)

Desse modo, orientado pelo pensamento cientifi cista do período, 
Ingenieros classifi cou a raça indígena como absolutamente inferior 
e inadaptável e defendeu que sua proteção somente seria admissível 
se tivesse como principal objetivo garantir à mesma uma extinção 
doce (idem, ibidem).

Quando redigiu o balanço crítico do projeto de lei proposto por 
Joaquin V. González, José Ingenieros já havia deixado a militância 
junto ao Partido Socialista, mas, ainda assim, podemos notar que o 
socialismo fazia-se um tema presente em suas preocupações intelec-
tuais. Por vários momentos enunciou a semelhança entre os princi-
pais pontos abordados na lei e o programa defendido pelo Partido 
Socialista, semelhança essa tomada como um aspecto positivo da 
proposta. Entretanto, fazia questão de salientar sua desaprovação 
com relação às medidas de coerção ao movimento operário.

Ingenieros ponderou que o grande problema enfrentado pela 
legislação trabalhista foram as discussões políticas, as quais, muitas 
vezes, eram alheias ao projeto em si e refl etiam o confl ito de interesses 
entre  burgueses, socialistas e anarquistas: “escritores, juristas y agi-
tadores de heterogénea cultura se dedicaron a aplaudirlo o censurarlo; 
pocos se dieron la molestia de leerlo” (idem, p.214). 

Apesar de toda a discussão suscitada pela proposta de González, 
a Lei Nacional do Trabalho nunca foi aprovada pelo governo argenti-
no. Porém, sua importância deve ser sublinhada, pois mobilizou boa 
parte da elite intelectual e política, fosse com contribuições, críticas 
ou sugestões ao projeto, o que, de certa forma, refl ete a magnitude 
que havia atingido, no fi nal do século XIX e nos primeiros anos do 
XX, a preocupação com o lugar do imigrante na sociedade argentina. 

Se por um lado o elemento imigratório era visto como porta-voz 
de progresso e civilização, por outro correspondia ao que poderia 
haver de mais desagregador dentro de uma sociedade que busca-
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va sua estruturação. O projeto de Joaquin V. González e a análise 
crítica de Ingenieros sobre o mesmo fi guram como exemplos do 
empenho do governo e da intelectualidade argentina em não apenas 
defi nir a função desse novo elemento social, mas, principalmente, de 
controlá-lo com vistas a impedir que o plano original da elite liberal 
fosse guiado por novos rumos. Nesse ponto, concordamos com o 
historiador Juan Suriano, quem defende a hipótese de que a política 
social e a visão do Estado argentino a respeito do imigrante foram 
se modifi cando, a partir do fi nal dos anos 1880, na medida em que 
as relações socioeconômicas foram se complicando e deram lugar à 
emergência da questão social (op. cit., p.110). Além disso, esse foi o 
período em que o país recebeu a maior proporção de imigrantes, o que 
contribuiu para a intensifi cação da atuação do governo argentino, a 
qual se manifestou, de acordo com a perspectiva proposta por Suria-
no, por meio de dois elementos centrais: uma política repressiva, cujo 
principal objetivo consistia em isolar e erradicar os elementos mais 
contestatórios do movimento operário, e uma política preventiva 
integradora que tratava de assimilar o conjunto de trabalhadores ao 
sistema (idem, p.120). 

Portanto, podemos concluir que tanto Carlos Octavio Bunge 
quanto José Ingenieros participaram de forma ativa da elaboração 
de instrumentos que integrassem o imigrante à sociedade argentina. 
Bunge seguiu os caminhos abertos pela nova estruturação da escola 
pública argentina, e por meio da educação nacional – composta pelo 
ensino da história, geografi a e do idioma nacional – pretendia garantir 
que o tipo nacional idealizado, fruto da interação com o elemento 
estrangeiro, mantivesse os valores patrióticos, uma vez que temia 
a dissolução da nacionalidade que ainda se buscava construir. José 
Ingenieros, embora alimentasse uma visão carregada de valores posi-
tivos com relação ao elemento imigratório e ressaltasse a importância 
da “raça branca”, também considerada por ele como superior, seguiu 
uma linha diferente daquela trilhada por Bunge, pois ao menos nesse 
período fundamentou suas propostas nas relações de trabalho e nos 
direitos políticos dos trabalhadores.


