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"Nil/guém poderá afirmar com segural/ça
que igl/ora totalmente a bistâria do Brasil antes de bauer

lido a obra do Senhor Pereira da Silva"
Capistrano de Abreu

Na epígrafe, Capistrano de Abreu se refere ao publicista Pereira da
Silva, que escrevia com alguma freqüência na Revue de deux Mondes e em
outros periódicos franceses sobre o Brasil, com a finalidade de atrair
imigrantes, e que criava, através de seus escritos, uma visão idealizada do
Império Brasileiro: institucional, economicamente sólido e politicamente
liberal. E a escravidão?Herança portuguesa deplorada pelos brasileiros. Como
diz Ligia Osório Silva, parafraseando a expressão popular, "um Brasil para
francês ver".

As Instruções para os Imigrantes que Capistrano escreveu e que
trazemos ao público têm outro tom. Trata-sede uma tentativa de informar o
imigrante sobre o que encontrará ao chegar ao Rio de Janeiro. Se não
podemos afirmar a objetividade deste discurso, como o de qualquer outro,
podemos, pelo menos, asseverar sua seriedade. A intenção clara de
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disponibilizar as informações que ele próprio, migrante, acha serem
necessárias para os migrantes; informações que refletem também o
aprendizado institucional de anos de propaganda do Brasil visando ao
recrutamento de imigrantes na Europa.

Todo processo migratório tem algo de comparativo. Comparação
que o imigrante elabora antes de realizar a escolha que, evidentemente, não
é totalmente racional, mas que está informada por diferentes circunstâncias
e mediações. "Aqui é de um jeito e lá de outro". O "aqui" está informado
pelo quotidiano, embora a apreensão da realidade nunca seja imediata, "aqui"
é muito mais fácil de definir, é vivido em carne própria. "Lá", sobretudo
quando é além-mar, representa, para o potencial imigrante, um mundo de
representações muito mais complexo de definir e impregnado de fantasias e
expectativas. "A primeira idéia que representa um mundo novo ao imigrante
é uma esfera de possibilidades infinitas e onde a capacidade de ação não
encontra estorvo. A aptidão para emigrar envolve, sem dúvida, tal capacidade
- nisso têm razão os que vêem as migrações como um autêntico processo de
seleção - mas envolve também uma capacidade de idealizar em excesso a
terra procurada, 'terra prometida', criando imagens falsas e ilusórias."? Sérgio
Buarque de Holanda afirma também que certa dose de fantasia, credulidade,
de definhamento do senso crítico existiu sempre na origem de todas as
migrações em escala, que acontecem quando, no confronto entre as duas
forças predominantes na análise que faz o potencial imigrante, o desejo de
melhores condições de vida vence o medo do remoto e do desconhecido.
Para vencer esse temor, que, segundo Holanda, constitui o sentimento
predominante, intervêm influências externas: cartas de parentes, de amigos,
campanhas de interessados no movimento migratório, etc,

Costa Leite observa que o tema da repulsão ou atração não pode ser
visto como um exercício de seleção de um fator e eliminação de outro, já
que esses dois termos não existem em termos absolutos. Assim a migração
não acontece em função exclusiva da necessidade ou da oportunidade, mas
da conjunção em situações concretas da necessidade com a oportunidade.'

Sabemos que a cadeia migratória foi responsável por uma boa parte
do fluxo migratório entre fim do século XIX e início do XX. Neste contexto,
a carta representou um instrumento de propaganda - ou de dissuasão _
inigualável por dois motivos: a confiança na "veracidade" das informações e
a proximidade e vivacidade do relato contido, embora não possamos exagerar
o ajustamento entre o relato e o vivido.

Thomas Davatz, em suas memórias, já citadas, levanta o depoimento
de um colono que, no contexto da insatisfação dos parceiros trazidos da

32

Suíça pelo fazendeiro e empresário Senador Vergueiro, teria contado para
ele que, se escrevessem cartas que contassem a verdade sobre as condições
em que estavam trabalhando no interior de São Paulo, estas não chegariam
a destino; para que chegassem, era necessário escrever somente o que satisfazia
aos "censores". "Em suma, as cartas das pessoas consideradas perigosas são
cuidadosamente controladas, a correspondência é violada, procurando-se
suprimir meticulosamente as descrições exatas." 4 O próprio Davatz tinha
sofrido essa censura depois de ter escrito uma carta contendo "um relato
tanto quanto possível fiel". As cartas que recebeu a partir dai denotavam
terem sido abertas. O mesmo viu um atestado assinado por dois colonos,
em que afirmavam ter ouvido de um empregado da firma Vergueiro, na
cidade de Santos, que eles, os empregados, passavam ali, às vezes, noites
inteiras a ler as cartas dos colonos. Outros imigrantes reconheceram ter
mentido nas suas cartas para não confessar o fracasso de não ter feito a
América, como ilustra outro dos testemunhos levantados por Davatz:
"Arrependo-me por quantos cabelos tenho do dia que me decidi emigrar,
mas não posso confessâ-lo, O Sr. X predisse o que me sucederia. Em vez de
dar crédito às suas palavras preferi confiar nas boas notícias que me
chegavam ... ". (p.148)

O sistema de parceria do senador Vergueiro é amplamente
conhecido. Sobre propaganda e recrutamento é um exemplo sumamente
ilustrativo: duas versões dos fatos pugnavam por ocupar a opinião pública,
sobretudo na Europa.

Relata von Tschudi que, enquanto os agentes continuavam a recrutar
imigrantes na Europa, começaram a chegar cartas com relatórios dos colonos:
" ... cartas contendo relatos cheios de amargas queixas e acusações graves,
despertaram a atenção das autoridades, provocando em seguida uma justificada
oposição, muito viva contra o sistema de recrutamento de colonos."?

Von Tschudi foi nomeado, em 1860, pelo governo da confederação
Helvética, ministro plenipotenciário no Brasil, com a missão de estudar os
problemas da imigração suíça para o Império. Nessa oportunidade visitou
as colônias de parceria em São Paulo. Apesar de reconhecer as dificuldades
dos contratos de parceria, tinha uma visão sobre a revolta de Ibicaba muito
mais próxima do fazendeiro Vergueiro que dos colonos. Assim ele afirma
que a revolta terminou relativamente bem, graças à intervenção do deputado
suíço Heusser, que estava no Rio de Janeiro investigando justamente a situação
das colônias e a "atitude diplomática" do Senador Vergueiro; a calma teria
voltado, segundo ele, quando foi afastada "a alma dirigente da revolta", o
colono Thomas Davatz. Totalmente oposto foi o parecer de Robert Avé-
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Lallemant, o qual visitou São Paulo em 1858. Ele também analisou a situação
dos colonos e os motivos que teriam levado à revolta: "Parece que o Dr.
Heusser comportou-se erradamente no seu relatório e tornou o mal ainda
pior e tudo parecia arder em chamas da discórdia quando o mestre-escola
Davatz interveio com seriedade e energia contra toda opressão ..."6.

Alguns imigrantes tiveram melhor sorte que os parceiros de
Vergueiro, como é o caso dos que se dirigiram a alguns núcleos colônias. O
alemão Mathias Franzen, em 1832, escreveu uma carta desde a colônia São
Leopoldo ao seu cunhado na Alemanha. Contava-lhe as peripécias da viagem
e relatava os logros econômicos desses dois anos e oito meses, desde que
estava na colônia: tinha duas vacas com dois terneiros, dois cavalos, vinte
porcos, e mais de cem galinhas, ademais dois cães de caça. Vendia manteiga,
fran~os e ovo~ e a família não dava c~nta de comer todas as frutas que
cresciam no Rio Grande do Sul. Tambem realizava uma agricultura muito
diversificada que lhe garantia uma dieta abundante e variada. "Tributo ou
impostos não nos atingem, sendo que, durante dez anos, teremos isenção
(...) comemos carne todos os dias (...) nosso sustento está mais do que
garantido ..."7 A melhora das condições materiais de vida está no centro da
decisão de emigrar; assim aparece na carta deste emigrante alemão; mas
como afirma Norberto Ferreras, "A lenda dourada da abundância alimentar
deverá ser reavaliada à luz de outros indicadores. Se a América em geral
oferecia uma boa alimentação, as taxas de mortalidade eram similares às
européias, quando não superiores." 8 Um imigrante belga, no final da década
de 1880, escrevia de Buenos Aires à sua esposa: "Minha querida esposa (...)
aqui tudo é caro (...) a única coisa barata e a bom preço é a carne". Quase
30 anos depois, um imigrante italiano descrevia a seus pais a comida na
Argentina: "A comida aqui é boa, ainda que não seja muito saborosa".
Observa Ferreras que embora a comida fosse um tema recorrente na
correspondência que cruzava o Atlântico, ela tem sido pouco pesquisada.

Se a carta de Franzen, o colono alemão de São Leopoldo, caísse em
mãos adequadas, podia-se tornar um fator multiplicador da imigração para
o Brasil.

O estado nacional, nem durante o Império, nem na República, deixou
a propaganda em mãos dos imigrantes. Inclusive porque esta poderia tornar-
se uma contrapropaganda.

A principal propaganda seria tomar uma série de medidas internas
que tornassem o Brasil suficientemente atrativo, como o fim do tráfico escravo
e a lei de terras, medidas que foram tomadas, ambas em 1850. A lei de
terras, que determinou como única forma de aquisição a compra, tem sido
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interpretada como uma "armação" da classe proprietária tendente a barrar o
acesso gratuito dos imigrantes à mesma. Mas devemos lembrar que esse
bem que era "gratuito", já que sesmeiros e posseiros acediam a ele sem
desembolso monetário; não era um bem ilimitado, os brasileiros pobres -
homens pobres livres -, que tinham muitas dificuldades para aceder a ele,
faziam-no através da permissão de um grande proprietário de terras,
convertendo-se em moradores ou agregados, reforçando complexas relações
paternalistas. Um dos intuitos da lei era que o Estado garantisse os tÍtulos.
Esta garantia institucional era indispensável para atrair imigrantes. Podemos
dizer que a lei tinha como objetivo compatibilizar os dois modelos de
imigração, coisa difícil ou impossível: a artificial e a espontânea. Por um
lado, financiar, com a venda das terras públicas, a vinda de imigrantes com
passagens subvencionadas, os "braços para a lavoura", e, por outro, criar
um mercado de terras com títulos garantidos, o que também implicava acesso
ao crédito, para a imigração espontânea que criaria a pequena propriedade.
9 Mas o Império também adotou medidas externas. Entre essas, destaca-se
o esforço feito por intelectuais, políticos e amigos do Império, e depois da
República, para tornar o Brasil conhecido na Europa.

A percepção de estar disputando com outros países o mesmo recurso
humano e a possibilidade de veicular pela imprensa a concorrência levaram
Tavares Bastos a defender a 'publicidade' do Brasil. Todas as vantagens que o
país oferecia só dariam seu fruto, atraindo imigrantes, se esses as conhecessem.
Nesta tarefa, a estatística cumpriria um papel preponderante. Todo o período
é caracterizado por uma confiança - desmedida - nos indicadores numéricos.
"O crescimento da riqueza em um país dotado de tantos recursos naturais
atrairá os emigrantes espontâneos; mas é a sua revelação pela estatística e
por uma publicidade larga e constante que irá acordar as ambições, ferir a
imaginação e desviar para o Brasil uma parte da corrente que se encaminha
para os Estados Unidos e para a Austrália. Nós não possuímos uma estatística.
Este é o documento de um povo civilizado."?

A comparação, em matéria de imigração, colonização e legislação,
deveu-se ao fato de as nações se pensaram como concorrentes na atração
dos capitais e dos homens. Como concorrentes dos fluxos migratórios tinham
que se colocar a questão do que tinha cada uma para oferecer, quais as
oportunidades e incentivos que teriam os imigrantes, se fizessem uma ou
outra escolha. A questão da imigração e da liberação dos fluxos internacionais
de mão-de-obra foi, como é sabido, temática crucial do pensamento liberal
do século XIX. O processo migratório expressava de maneira concreta a
idéia das "vantagens comparativas". 11
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Os viajantes tinham feito um grande serviço. Descontando, claro,
aqueles que como Darwin condenaram o Brasil por seu regime de trabalho
escravista. Uma parte da propaganda imigratória teve seu centro em Paris.
Franceses e brasileiros produziram livros que tinham por finalidade descrever
e fazer conhecer o Brasil. Parte desta produção era promovida pelo Império;
outra, "advinha dos interesses econômicos franceses em busca de um lugar
ao sol no amplo comércio mundial." 12

Os franceses contribuíram muito pouco com contingentes
migratórios, no processo total das migrações européias do século XIX; não
obstante, foram onipresentes. Em primeiro lugar pelo afrancesamento da
classe dominante brasileira, que pretendia trazer imigrantes dessa
nacionalidade. Mas também, em certa medida, porque asautoridades francesas
mostraram-se interessadas no Brasilcomo destino de sua população excedente
e como mercado para os seus produtos. O conflito entre a Grã Bretanha e o
Brasil, que teve seu ápice na Bill Aberdeen, medida unilateral tomada pela
Grã Bretanha, que permitia aosnavios destaperseguir os traficantes de escravos
até os portos Brasileiros, levou muitos observadores franceses a pressupor a
fragilização das relações comerciais, a situação ideal da França para se
posicionar no mercado Brasileiro." Mas a onipresença francesa com respeito
ao tema da imigração deve-se também ao papel de seus teóricos.

As idéias dos intelectuais franceses circulavam através da produção
impressa. Duas revistas foram de fundamental importância na formação dos
intelectuais sul-americanos: Le journal des Économistes e Revue des Deux
Mondes.

Ao analisarmos o quadro estatÍstico que nos apresentam Évelyne
Laurent e Luc Marco sobre os principais temas dos artigos do Le Journal des
Économistes entre 1841 e 1940, vemos que o tema "estrangeiro e colônias"
representa 15% entre 16 itens. É o tema sobre o qual mais artigos foram
publicados. Embora tivesseuma participação considerável em todo o período,
esta aumenta visivelmente a partir de 1878, para chegar a 23%, no período
1903-1940,quando a revista tinha correspondentes em vários países.14

Sabemos que no Brasil, no século XIX, o Journal des Économistes
chegava às mãos dos intelectuais liberais. Os autores e obras mais citados
pelos tratadistas da imigração foram: Michel Chevalier, Lettres sur l'Amerique
dn Nord; Jules Duval, Histoire de I'emigration e A Legoyt, Li'emigration
européenne. Desses autores, também eram citados seus artigos em revistas
de grande circulação.

Discutiam-se, na época, as idéias dos economistas sobre as questões
coloniais e o direito à colonização. Alguns diferenciavam o sistema colonial
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da colonização. Afirmava-se que,4(5 do glo~o c~nt~nu~v~~ in~~lta~ e
desabitadas e que a emigração, prelúdio da colonização, e a divisão equitatrva
dos homens na terra, procurando o equilíbrio natural entre população e
meios de subsistência.

Thomas Skidmore afirma que, nos anos que se estendem do fim do
Império a 1920, quase todos os brasileiros educa~os estavam convictos de
que o Brasil deveria receber imigrantes, especlalmente da Europa. O
instrumento para fomentar a imigração, como tinha.afir~ado Tavar~s~asto~,
era a propagand~: faz~r que o Brasil fosse con?eCldo., Intel~ctuals hb;ra~s
estiveram envolvidos diretamente no trabalho de vender o Brasil aos posslvels
imigrantes?". Típico do esforço d~ssesin~electuaisfoi o orgulho de~o~:ado
por Rio Branco por ter conseguido mais espaço para o verbete Brasil', na
Grande Encyclopédie de 1889, do que tinha sido reservado para o verbete
'Inglaterra'. A política de Rio Branco foi a de enviar representantes brancos
e instruídos para as legações no exterior. Quando Capistrano de ~breu
recebeu a noticia da nomeação de Joaquim Nabuco para a embaixada
brasileira nos Estados Unidos, escreveu a seu amigo Lúcio de Azevedo:
"Bonito homem, ainda ficou mais apolíneo quando encaneceu, conserv~ndo
a tez de moço. Quando soube de sua nomeação para os Estados Umdos,
disse um pernambucano como ele: é branco, é instruído, é bonito: é a pessoa
mais própria para dar uma idéia falsa do Brasil, não poderia ser melhor a
nomeação." 16 •

Segundo Freyre, durante aRepública, o Barão do Rio Branco revelou-
se mestre da propaganda em Europa, responsável da mÍstica em torno do
'gênio', da 'cultura', da 'civilização'brasileiras.Explorou, para esta p~o~ag:mda,
as figuras de Rui Barbosa, Santos Dumont, e" d~rante .a.pr~sldencla de
Rodrigues Alves os triunfos alcançados pelo medico e higienista Osvaldo
Cruz, na luta contra a febre amarela, e do prefeito Pereira Passos, na
urbanização do Rio de Janeiro.17

•

Por trás da política imigratór~a esta~a. tambérr: ? ~deal~de
branqueamento. Esse ideal é evidente na atitude oficial frente a inugraçao e
àpropaganda dirigida aospotenciais imigrantes. Basta:,I;o~ex:mplo, o d:creto
do Governo Provisório de 28 de Junho de 1890: E inteiramente livre a
entrada, nos portos da República, dos indi:í~uos válidos ; aptos para o
trabalho, que não se acharem sujeitos a ação criminal d~seu pals... E~cetuados
os indígenas da Ásia ou da Africa ..."18 Neste sentido, s~ mantm~a u~a
política que tinha mais de trinta anos. E.m 1857, quando unha se discutido
na Câmara a possibilidade de trazer chineses para trabalhar nas ~a~:nd:s,
um deputado expressou: "quando procurávamos escoimar a nossa civilização
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da barbárie africana, [vamos] colonizar o Império com o indolente asiático,
escravo da rotina e da superstição."?" Segundo Skidmore, a teoria brasileira
do branqueamento era peculiar do Brasil, baseava-se na presunção da
superioridade branca, procurando, como resultado da miscigenação, uma
população cada vez mais clara, por dois motivos: porque o gene branco era
considerado mais forte e porque as pessoas, segundo as analises raciais da
época, preferiam parceiros mais claros. A conclusão dos teóricos do
branqueamento era que o resultado da miscigenação não era produzir
"degenerados", mas uma população sadia e cada vez mais branca.

Vejamos alguns dados: 52 milhões de europeus deixaram a Europa,
entre 1824 e 1924. Dos 52 milhões, 34 milhões, aproximadamente, foram
para América do Norte; 11 milhões foram para a América do Sul e 3,5
milhões para Austrália e Nova Zelândia. Mais de três milhões e meio de
imigrantes foram trazidos ao Brasil, entre 1880 e 1920. Para explicar o
fenômeno, devem ser consideradas: a) a questão do aumento populacional
europeu que passou de 187 milhões, em 1800, para 266 milhões em 1850 e
para 468 milhões em 1913; b) a consolidação da propriedade da terra que
provocou a proletarização dos camponeses e c) as mudanças na organização
do trabalho rural, tanto do agrícola como do não agrícola."

Miséria e más colheitas são os fatores principais, em alguns casos,
potencializados pela política de Estados tendentes a livrar-se de uma parcela
da população: a mais pobre. Do outro lado do trajeto migratório, personagens
como Martinho Prado diziam: "Imigrantes com dinheiro é gente que não
nos serve" .21 Existia uma dramática complementaridade entre os interesses
das classes dominantes de um e outro lado do oceano. De um lado, não
queriam os pobres, que eram considerados a causa da pobreza. Em termos
malthusianos, diagnosticavam que havia miséria porque havia excesso de
população, decorrente da imprevidência dos pobres. A solução almejada e
procurada foi a expulsão da população "excedente", população que, por sua
vez, era desejada nas jovens nações americanas como mão-de-obra barata.

Se analisamos os projetos imigratórios, não anacronicamente pelos
seus resultados, mas pelas suas propostas, veremos que a afirmação de
Martinho Prado não era a única, mas a dos interesses predominantemente
dos fazendeiros paulistas, como veremos adiante.

Durante o Império, tanto os particulares como o Estado promoveram
a imigração através de diferentes meios, o que gerou alguma desorganização
e superposição de esforços. Em 1876, o governo imperial visando unificar
as políticas de imigração criou a Inspetoria Geral de Terras e Colonização.
Mas a multiplicidade de esforços continuou. Em 1881, a província de São

38

Paulo, dominada politicamente pelos fazendeiros do café, o setor mais
necessitado de trabalhadores, decidiu ajudar os proprietários pagando a
metade da passagem. A partir de 1884 a passagem passou a ser paga
integralmente pelo estado provincial. A Constituição de 18~~ deu a~s ~stad~s
ampla autonomia, cada um planejou e executou un;a ~olítlca ~e 1ffi1g~açao
coincidente com suas necessidades e o modelo economico e social desejado.
Assim vemos se enfrentarem as políticas em matéria de imigração dos estados
de Rio de Janeiro e São Paulo."

A Sociedade Promotora da Imigração (1886-1928) de São Paulo e a
Sociedade Central de Imigração (1883-1891) do Rio de Janeiro são os claros
expoentes deste confronto. Esta última,. de tipo liberal, de refo~n:ad?res ~e
classe média, como chama Hall seus integrantes, opunha-se a imig~açao
subvencionada, defensora de uma imigração mais qualificada que garantlSSe a
formação de uma classe de pequenos proprietários que se opusessem à grande
propriedade: "A primeira reunião organizadora da sociedade, ocorrida aos 14
de outubro de 1883, atraiu grande número de pessoas - o que tomou a
organização de surpresa. Diversos oradores falaram a favor da p:que~a
propriedade, advogaram várias medidas des.tinadas a tornar o Bras~l m~s
atraente a imigrantes ... "23 Por sua vez, a Sociedade Promotora da Irnigraçao
promoveu de todos os meios ao seu alcance a vinda de trabalhadores
paupérrimos, que não contassem com outra coisa que. sua força de trabal?o e
a familiar para vendê-la: os braços para a lavoura desejados pelos fazendeiros.

Para Angelo Trento, o período entre 1885 e 1894 é o de apogeu da
política dos contratos estipulados com empresas particulares para a introdução
de imigrantes. O mais conhecido desses contratos é, segundo o autor, o
firmado pelo governo Imperial e a Companhia Metropolitana, a qual se
comprometia para trazer um milhão de imigrantes no pr~o de dez ~os. 24

O contrato foi renegociado em 1892: "Para melhor regularizar o serviço de
introdução de imigrantes e atendendo a que a Companhia Metropol.itana
era cessionária dos contratos estão existentes, resolveu um dos meus dignos
antecessores unifica-los.[ ... ] Os interesses da União foram devidamente
acautelados conseguindo vantagens relativamente não só à qualidade dos
imigrantes, como a exclusão dos indivíduos solteiros, mas também a limitação
do máximo de cada nacionalidade.'?'

Os contratos implicavam que a empresa assinante se responsabilizava
por introduzir um certo número de imigrantes a um valor determinado por
cada um; o importante para a companhia era recruta: ~rand: número ~e
trabalhadores. Para este fim a ação dos agentes de rmigraçao era muito
importante. Segundo a pesquisa de Elda González Martínez, o primeiro agente
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conhecido, representando os interesses do Império em Itália em 1877, foi
Gaetano Pinto, que teve êxito na sua empresa, em grande medida, por que
teve permissão para prometer aos emigrantes terra, sementes, alimentos por
seis meses e a possibilidade de se converter em proprietários. De acordo
com a autora, o primeiro folheto - do tipo Instruções para Imigrantes, de
Capistrano de Abreu, que estamos publicando - foi de feitio da Sociedade
Promotora da Imigração, de São Paulo, que, em 1886, editou: Emigrante,
lede estefolheto antes de partir. Este livro descreve a situação geográfica do
Estado e outras informações tais como: idioma, religião e costumes. A
estratégia era mostrar o Brasil, e, mais especificamente, São Paulo, como
semelhante à Europa Meridional. Outra parte se referia aos "direitos" do
imigrante: onde e como conseguir as passagens, como conseguir a cidadania
brasileira, salários de algumas profissões, mencionando neste item que, na
Argentina, principal concorrente por esses fluxos migratórios, os salários
tinham descido nos últimos anos.

Desde o início, a imigração para o Brasil contou com denúncias e
escândalos. Em 1889 e 1891, a Itália, através de um decreto do Ministro
Crispi, proibiu as saídas para os portos do Rio de Janeiro e Santos por causa
da febre amarela. Em 1902, novamente, desta vez pelo Decreto Prinetti, a
Itália suspendeu a imigração subsidiada.

Uma campanha de contrapropaganda imigratória foi iniciada pelo
militante anarquista Oreste Ristori e pelo jornal La Battaglia. Segundo Luigi
Biondi, a luta contra a imigração foi um verdadeiro leit-motiv do jornal."
Em 1906, Ristori realizou uma viagem "militante" pelo interior de São Paulo;
em algumas fazendas de café, entrevistou colonos vitimas de exploração e
abusos, chegando a conclusões extremadamente pessimistas. Diz Romani
que, percebendo a retomada do processo migratório, quis bloqueá-Io, impedir
que "novas vítimas chegassem" em busca do "paraíso terrestre". Para
instrumentalizar este objetivo, escreveu um folheto trilingüe: "Contra a
imigração". Para sua divulgação, solicitou a colaboração da imprensa italiana,
portuguesa e espanhola, isto é, da Europa meridional que era de onde
provinham os imigrantes que chegavam ao Brasil no período. Assim o folheto
denunciava: "No Sul da Europa os emissários dos fazendeiros e do governo
brasileiro, com as mentiras mais atrevidas, procuram descrever seu país
como um lugar de delícias e de felicidade; ... os trabalhadores são furtados
de seus salários e assaz freqüentemente assassinados pelos seus senhores, se
eles ousam lastimar-se.'?"

Esta propaganda de oposição, que ia de frente à propaganda veiculada
pelo governo e pelos fazendeiros, circulou na Itália e no Brasil. Segundo

Biondi, Ristori adotou no opúsculo um critério ?edutivo, partindo da ;m~lise
geral da economia e das instituições, para ~;p01s. se aprofundar nas fa~ncas
e fazendas. As causas da exploração "feudal sofnda nas fazen?:s deven~ ser
buscada na sociedade brasileira dominada pelo clero e pela tr~dlçao escravista,
o que implicava em uma base cultural fortemente visada por essas

influências."
Romani sugere "medir" os efeitos dess~ pro?aganda c.ontra a

imigração pela intensidade da repressão. Em 19~7, f01 sancionada a lei Adolfo
Gordo, que regulava a expulsão dos estra.ngelros que c?mprometessem a
segurança nacional ou tranqüilid:de púbhca. Oreste fOI processado; mas,
mais uma vez, salvou-se da expulsao. .'

Depois de 1893, novamente tinha sido descentral.lza.do o serviço de
imigração e cada Estado passa a organizar a ~in.da. de Imlgran~es .. Nes,:a
conjuntura, só São Paulo conse~iu. intr,:>duzlr Imlgrante~. A imigraçao
subvencionada constituiu 89% da imigraçao que re~ebeu Sao. Paulo, ent~e
1891 e 1895. Foi neste contexto que o Estado de Rio de Janwo :e propos
atrair imigrantes encomendando a Capistrano de p;br.eu a redação de um
texto que servisse como compêndio de informações uteis para os H~·l1~r:ntes.

Neste marco da ampla autonomia outorgada pela Constituição de
1891 aos estados, alguns tomaram a iniciativa de :' sair à p.rocura" de seus
próprios imigrantes. O caso de São Paulo é o mais conheCIdo; m::s outros,
como Minas Gerais, também foram ativos a respei.to. Te?doro Magm comenta

t e 1893 e 1895 o Estado de Minas Gerais realizou quatro contratosque, en r, . dê
com empresas para que introduzissem imigrantes, tendo a supennt:n e~Cla,
em Gênova, a função de fazer a propaganda d~. vantage~s ~a effil2~raçao e,
excepcionalmente, promover o transporte mar;t1.mo d~s I.tallanos. .

"Através do jornal 1/ Lavoro da Itália, edltals. a~unC1avam a
concorrência de terras na região de Curral de el-Rey ~m .Italiano de nome
Alessandro D'atri cuidava da propaganda nos Jornais italianos ll Secolo de

MilN C '(fi e Seco XIX de Gênova e II Paese, La discussione, e Maltmo de
ao, 0Jaro , . . , I d Lo

Nápoles. Em 1896 circulou por toda a Itáhaum fo~~et1m co~ o t1t~ o e .
S lato di Minas Gerais - Brasi/e - lnformariom tttzlz, aglz Emz~rantz, Operai,

c', r .:» Como todo material de propaganda da epoca, salientavam-se asapllatlsu• di N • I
riquezas naturais, as amenidades do clima .relativ~zand? a con çao trop~ca ,
as vias de comunicação, a proteção que as leis prOVidenCIavam aos estrangeiros

que se radicavam em Minas Gerais.
Com um dos contratos, firmado em 1892, chegaram, ao porto do

Rio do Janeiro, 292 italianos, que se dirigiramyara o Arraial ?e Cu:ral ~e el-
Rey. Um ano depois, outro contrato com a [irma J. N. de Vincenzi e Filhos



providenciou 2.000 imigrantes para o estado. Em dezembro de 1894, Camillo
Cresta firmava contrato com o estado para trazer mais 10.000 imigrantes. No
ano seguinte, ainda, firmava-se outro contrato com fim semelhante, com Cavenzi
e Gallesi. Segundo Magni, de março de 1895 a janeiro de 1904, a
superintendência cuidou diretamente de arregimentar e providenciar o transporte
dos que quisessem emigrar. A partir de 1897, este mecanismo agressivo de
incentivo à emigração deixou de existir; ano da inauguração de Belo Horizonte,
que demandou um grande esforço financeiro do Estado.

Magni destaca as denúncias que apareceram na imprensa de Minas
Gerais a respeito do recrutamento dos imigrantes. Assim, o jornal O Parol
acusava o Governo de Minas "pela indignidade de mandar seduzir e aliciar
na Europa, pobres imigrantes, milhares de operários e jornaleiros, que vieram
enganados, tendo-se-lhes prometido emprego constante e bem remunerado,
para depois deixa-los ao abandono, ao relento, sem agasalho, na miséria e
sem lhes ter pago os salários'?"

Como tínhamos dito, a fundação de Belo Horizonte deu um forte
golpe na política de atração de imigrantes para Minas; posteriormente, em
1902, a proibição do Governo italiano deu outro; em janeiro de 1904, o
golpe mortal: a extinção, na Europa, da Superintendência de Emigração e a
desativação das Hospedarias de Imigrantes de Minas Gerais e da Agência
Fiscal de Immigração no Rio de Janeiro.

Quando a imigração maciçafinalmente aconteceu nas últimas décadas
do século XIX, ela veio a ser majoritariamente italiana. O período entre
final do século XIX e início do XX representa, na Itália, a era de ouro da
propaganda e dos agentes de imigração. Em 1892, havia 30 agências de
imigração e 5.172 subagentes. Em 1895, eram 34 agências e 7.169 subagentes.
Estes últimos passavam pelas aldeiasnos dias de feira ou mercado publicitando
o Brasil e principalmente São Paulo. A imprensa chegou a compará-Ios a
traficantes negreiros, ávidos e sem escrúpulos; cidades e campos eram
inundados de opúsculos e cartas de imigrantes "falsificadas".31 Segundo
Franzina, os recrutadores que gozavam de crédito entre a população eram os
agentes locais: prefeitos, vigários, secretários municipais e mestre-escola.32
"Mas essas narrativas maravilhosas teriam tido um único efeito num indivíduo
bem alimentado: uma ótima digestão," escrevia em 1898 Mantovani." Era
evidente que a propaganda não operava por si só, senão em terreno fértil. E
a fertilidade do terreno estava determinada pela pobreza.

Em 1891, lamentava o Ministro da Agricultura do Brasil: "A
proporção que o tempo passa e os fatos se acumulam, vai-se manifestando
visivelmente a inconveniência dos contratos feitos para a introdução de
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imigrantes a tanto por cabeça, e no próprio Congresso Nacional está
triunfante a opinião contrária a um tal processo, que tem tanto de oneroso
aos cofres públicos, quanto de repulsivo, pelo triste espetáculo que provoca
no Velho Mundo, onde agentes das Companhias contratadoras realizam,
sem escrúpulos, uma verdadeira caça de homens e mulheres ... " Essa caça
aos homens e mulheres respondia sobretudo ao modelo de imigração adotado
por São Paulo e fomentado pela Sociedade Promotora da Imigração, a procura
de braços para a lavoura. Era o modelo criticado pela Sociedade Central de
Imigração, que agora o governo nacional também questionava. O mesmo
relatório continuava um pouco mais adiante: "Bem conheço que a lavoura
de café exige braços e que São Paulo precisa importa-l os (... ) mas, por
maior que seja o interesse que me inspira a sorte daquele importante estado,
e por isso mesmo, não oculto os receios que tenho, com relação aos
inconvenientes que para a sociedade brasileira podem resultar do modo por
que tem sido até hoje tratada esta questão." 34

Nas poucas referências sobre imigração que aparecem na
correspondência de Capistrano, podemos resgatar a opinião vertida em carta
a Domingos Jaguaribe, reconhecendo que os interesses do café atrapalham
o desenvolvimento de um modelo imigratório alternativo. Ele diz que planos
não faltam, o que falta são bons imigrantes, bons chefes de colônias, terras
próprias para os cultivos de clima temperado, "falta, enfim, noção de que o
Brasil não irá para diante enquanto o café reinar, e não tratarmos nossa
alimentação com os próprios recursos. Por isso a Argentina prospera e o
Brasil marca o passo.t'" Se observamos cuidadosamente, veremos que nas
instruções ele sugere aos imigrantes o caminho dos cultivos de mantimentos,
indicando que para estes não falta mercado, evidente este fato, na constante
necessidade de importar grãos diversos de outros lugares.

O governo nacional tentava mudar o rumo dos acontecimentos em
matéria de imigração e, com este intuito, realizou uma nova negociação com as
empresas "importadoras" de imigrantes, como o realizado com a Me:ropolitana
para quem Capistrano escreveu o texto que apresentamos em segwda.

ALGUMAS IDTAS ÀS INS1RUÇÕES PARA IMIGRANTES

Instruções para imigrantes é um texto de autoria de Capistrano de
Abreu escrito em 1892, por encargo da Companhia Metropolitana que
tinha -'por contrato assinado em 1891 - se comprometido a introduzir, nos
portos da República, um milhão de imigrantes procedentes da Europa e das
possessões portuguesas e espanholas no prazo de dez anos.
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, o proce;s? de recru:amento dos imigrantes era acompanhado, desde
a epoca do. Impeno, p~la d~fus~ode agentes e material de propaganda na
Europa ..FOI com esteúltimo intuito que a Companhia Metropolitana solicitou
de ~aplstrano. um trabal~o que informasse os potenciais imigrantes das
realrdades flurrunense e canoca, de seus progressos em matéria de transportes
agricultura, saúde, indústria, etc. '

., P~r que foi escolhido Capistrano para esta tarefa? Porque, em 1892,
~a era um mtelectual reconhecido, cujos escritos saíam freqüentemente na
Impr:ns~ da capital, principalmente na Gazeta de Notícias e no Jornal de
ComercIo; porque, apesa~de não ser carioca nem fluminense, podia escrever
um tex:o sedutor e bem mformado sobre o Rio. Desde que chegara ao Rio
de JaneIro, procedente do Ceará, gostou da cidade e de seu entorno como
tam?ém de outros lugares que visitou na sua longa permanência no &0 de
janeiro . ."Um capítulo significativoda vida de Capistrano de Abreu é aquele
que enfe~a as viagens que realizou na região centro-sul, notadamente São
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande"J6 Sua primeira viagem a São Paulo foi
e~ 1880, quando ainda era solteiro e, dez anos depois, escrevia em carta a
R:i0Branco: "Gosto t~to de São Paulo, que acredito ter nascido lá, quando
VIos campos de MOgIdas Cruzes e do Ipiranga, pareceu-me que de muito
me eram familiares ..."

. " Era u.m migrante e, como tal, conhecia o que um imigrante que se
dmglsse ao Rio de Janeiro tinha de saber.
. Devia saber que se tratava de uma antiga possessão portuguesa

disputada por franceses e espanhóis; que suasprimeiras atividades econômicas
foram o açúcar e o gado. Devia saber que foi, no século XVIII, com a
de:coberta do ouro em Minas Gerais, que o Rio de Janeiro afirmou-se
pujante,

. O imigrante devia conhecer que, a partir de 1808, foi sede da Corte,
que tinha se trasladado de Portugal e com esta ação "derrocou lentamente o
sistema colonial e, sem quere-lo, ou talvez sem sabe-Io, regeu o Brasil como
metrópole"; qu~ o Rio de Jan~ir? - primeiro com a Corte portuguesa (1808
- .1821) e depois com o Impeno (1822 - 1889) _ teve uma considerável
~Is~ã,~ histórica: '.'Coube a glória de assumir a superioridade entre suas
irrnas , manter unidos os elementos divergentes.

, A part~r de en.t~o,cresceu sua opulência em grande medida, graças
ao cafe.O crescimenm ma em aumento sempre que "viessem colaboradores"
da Europa que aí faltavam.

O imigrante devia saber que o Rio deJaneiro tinha um amplo litoral,
contando o mesmo com belas paisagens e numerosos portos; e que tinha
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lima região alta de serras e uma baixa de ~ampos~que seu clima era salubre,
1111 não era a mesma coisa a cidade, de clima mais quente, que o ~stado,. na
lias zonas altas, era de clima temperado. Que a febre a~a~ela unha ~Ido

«ontrolada em 1861, ficando desde então em caráter enderruco, mas tinha
sido importada novamente em 1869 pel~ vapor it~iano Creola. , .

Se o potencial imigrante fosseagncultor e VIesse com e~e propos~to,
d via ter a informação de que ainda existiam, no estado do Rio de J~elro,
florestas e que, segundo um fazendeiro da época, apreciava-se a qu~lidade
das terras pelo tipo de árvores nas florestas. As melh~res eram as que.u~ham
, pécies como jacarandá e cedro; as médias, as que unham peroba, Ipe; e as
de qualidade inferior, murici e pão-canudo. .

Uma vez reconhecida a qualidade da terra, o que devia fazer o
agricultor? Capistrano indica os proce~im~ntos hab.ituais d~s queimadas:
antes deviam deitar abaixo o mato mais fino, depois o maior e, quando
eco, se ateava fogo. . .

Pelo menos, esses agricultores não chegariam engana~os, como diz
Sérgio Buarque de Holanda referin~o-se ~os imigrantes que vinham para o
Brasil com a informação de que aqw praticava-seuma agncultura de enxada,
dando a entender que se tratava de uma h?rti~tura. . .

As Instruções informavam que havia rrulho de diversas .qualidades e
sua produção era grande e o rendimento podia ser de duas espIgas de 30~a
400 grãos por semente; verde ou seco, era agradável alimento d~.populaça?,
que o comia preparado de muitas mane.iras. Do feijão, havia
aproximadamente 20 espécies, rendia du~ colheitas por .ano e era um dos
alimentos mais consumidos no Estado, Junto com toucinho e carne seca.
Sua produção, segundo Capistrano, era de 50 a 8? semente~ por cada uma
plantada. Nas terras baixas, p!antava-s: arroz, cUJaproduçao .era de 1.000
por um. Todas essas informaçoes eram Imp~rtantes para os ag~~tores, que
poderiam comparar com os rendimentos obtIdo: na Europa; ~atS Impor:ante
ainda era que Capistrano informava que esta agncultura podena s.erd~t~ada
ao mercado interno, onde a produção de alimentos sempre era msuflc~en:e,
tendo que importar-se grãos dos Estados Unidos, do Rio da Prata e da India,
também de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ..

O imigrante também devia saber que, ~o Rio.~e janeiro, ,podena
dedicar-se além dessa lavoura de mantimentos (rrulho, feijão, arroz), a grande
lavoura (~afée açúcar). Se o imigrante não fos~eagricultor oU,nã? contas:e
com o capital para iniciar uma atividade prod,utl:a por con.tapropna., podena
trabalhar como assalariado em alguma das fabncas de tecido, cerveja, papel,
cerâmica ou fundições existentes no estado.
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· o imigrante que escolhesse o Rio de Janeiro, segundo Capistrano,
deven~ saber que o me~mo cont~v~com ampla rede de ferrovias e telégrafos.
Que t1nh.~~dotado o :lstema metnco decimal, embora ainda prevalecessem,
no uso diano, as medidas costumeiras; que até 1889 a religião católica era a
do Estado; mas que, a partir da proclamação da República, havia liberdade
de culto e o Esta~o não tinha religião oficial e que contava com hospitais e
escolas que recebiam pessoas de qualquer religião e nacionalidade.
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para a década de 1820 era de 5,6%. Na já citada carta de Mathias Fransen, colono alemão
estabelecido em São Leopoldo, relacionam-se que, das 800 pessoas que iniciaram a
travessia marítima, 47 morreram na viagem. FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras.
Espantosa coincidência a assinalada por Halperín Donghi ao se referir a importação de
trabalhadores galegos com passagens subsidiadas durante o governo de Juan Manuel de
Rosas em Buenos Aires: " ...significativamente es Ia casa Llavallol (antes especializada en el
comercio de negros) Ia que, apoyada en esas subvenciones, los introduce ..." HALPERÍN
DONGHI, Túlio, ,Para que Ia inrnigración? In: EI espejo de Ia bistoria:problemas argel/til/o
y perspectivas bispauoamericanas. Buenos Aires, Sudamericana, 1987. p. 204

31 FRANZINA, E. Lu gral/de eflligraif'ol/e: lésodo dei rurali dai uenento durante il secolo XIX.
Padova, 1976, pp. 170-171. Apud Angelo Trento, Op. Cit. pp. 29-30.

32 MA TOVANI, F. Bilanci di tenta farniglie di contadini in provincia de Treviso. Lu RiJorflla
Socia/e, 5(2):54, 1898. Apud. TRENTO, Angelo, Op. Cito p.30.

33 Relatório do Ministério de Agricultura, 1891, p. 25-27. O grifo é nosso.
34 Carta a Domingos Jaguaribe, 10 de dezembro de 1909, Correspondência ... Op. Cit.,

vol. 1, p.35.
35 cÂMARA, José Aurélio de Saraiva. Capistrauo de .Abreu: tentativa biobibliográfica. Rio de

Janeiro: Livraria José Olympio, 1969, p. 145.
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