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“O imigrante estrangeiro de boa raça europeia e branca (...) que, uma vez 

amainado o vento de sizania que ora sopra sobre o Velho Continente, 

forçosamente se oferecerá ao mercado de trabalho mundial (...) deverá ser 

recebido de braços abertos” 

 

(Embaixador Frederico de Castelo-Branco Clark, Revista de Imigração e 

Colonização, Ano IV, número 1, Março de 1943)  
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RESUMO 

 

FLEURY, Maria Dóris Simões. “A BOA RAÇA EUROPEIA E BRANCA”: Representações 

do imigrante nas páginas da Revista de Imigração e Colonização (1940-1952). 2021. 153p. 

Dissertação (Mestrado). Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo.  

Resumo: A Revista de Imigração e Colonização, órgão do Conselho de Imigração e 

Colonização, publicada entre 1940 e 1952, tinha como tema a imigração para o Brasil. Esse 

trabalho analisa as representações sobre o imigrante presentes nos textos da revista, tendo como 

pano de fundo as restrições imigratórias dos governos Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. 

O instrumental teórico usado foi a Teoria das Representações, conforme apresentada por Henri 

Lefèbvre. Em suas discussões, os articulistas compartilhavam das mesmas imagens e 

estereótipos sobre o trabalhador imigrante, que além de ser utilizado como mão-de-obra deveria 

“embranquecer” o país. Tais estereótipos tinham uma amplitude que permitia a construção de 

representações positivas ou negativas sobre a imigração, conforme o interesse do articulista. A 

dissertação mostra também o que aconteceu com os primeiros imigrantes que chegaram ao 

Brasil no pós-guerra – os refugiados provenientes de vários países da Europa Oriental. Eles 

foram alvo de uma campanha desfavorável nas próprias páginas da RIC, baseada nas 

representações mencionadas. Estas, por sua vez, acabaram por produzir a ausência deste 

imigrante. 

 

Palavras-chave: Imigração; Branqueamento; Racismo; Refugiados do pós-guerra; Revista de 

Imigração e Colonização; Conselho de Imigração e Colonização; Xenofobia. 



10 

 

 

  

 

ABSTRACT 

 

FLEURY, Maria Dóris Simões. “THE GOOD WHITE EUROPEAN RACE”: 

Representations of the immigrants in the pages of Revista de Imigração e Colonização (1940-

1952). 2021.153 f. Guarulhos, 2021. Dissertation (Master Degree). Escola de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. 

Abstract: The Revista de Imigração e Colonização (Immigration and Colonization Review), 

organ of the Conselho de Imigração e Colonização (Immigration and Colonization Council), 

published between 1940 and 1952,  

focused on the discussion on immigration to Brazil. This dissertation analyses the 

representations of the imigrant occurring in the articles of the magazine. In the baseenckdrop 

are the restrictions of immigration established in Brazil during the Getúlio Vargas and Eurico 

Dutra administrations. The theorical framework used was the Theory of Social Representation, 

as seen by Henri Lefèbvre. In their controversies, the article’s writers shared the same 

stereotypical images about the immigrant worker. These individual were supposed to be useful, 

not only as manpower, but also to “whiten” the country. These stereotypes had a great extent 

and amplitude, which allowed the construction  of positive or negative representations about the 

immigration, according to the writer’s intention. The dissertation also discusses the fate of the 

first immigrants who arrived in the post-war Brazil: the refugees from various Eastern Europe 

countries. They were the tarjets of a damaging campaign in the pages of RIC, which resorted to 

the same representations mentioned above. These, in its turn, ended up producing the erasure of 

this immigrant.   

 

Author Keywords: Immigration; Whitening; Racism; Post-war refugees; Revista de Imigração 

e Colonização; Conselho de Imigração e Colonização;  Xenophobia. 
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APRESENTAÇÃO 

O objetivo dessa pesquisa é analisar as representações do imigrante na Revista de 

Imigração e Colonização (daqui por diante referida apenas como RIC), órgão oficial do 

Conselho de Imigração e Colonização (CIC), publicada entre 1940 e 19521. Durante este 

período, foram publicadas 38 edições, das quais 36 serão analisadas neste trabalho2. 

O CIC era um órgão federal diretamente subordinado à Presidência da República, então 

ocupada por Getúlio Vargas. Foi criado pelo Decreto-Lei nº 406, de 4 de maio de 1938, 

com o objetivo de coordenar e sistematizar todas as questões relativas à imigração, à 

colonização e à concentração de estrangeiros no país. Foi extinto pela Lei 2.163, de 

5/1/1954, sendo substituído pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC). 

O órgão era composto de sete membros - dentre os quais um presidente - todos nomeados 

pelo presidente da República. Sua função era técnica: pela lei, devia coordenar as 

atividades dos diversos órgãos dos diferentes ministérios que se ocupavam das questões 

de imigração e colonização. Entre suas principais atribuições, estavam a determinação 

das cotas de admissão de estrangeiros no território nacional3, deliberação sobre os pedidos 

dos estados relativos à introdução de estrangeiros e decisões a respeito das solicitações 

de empresas, associações ou particulares que desejassem introduzir estrangeiros no país. 

Vários textos da RIC refletem estas atividades. 

Diversos membros do Conselho atuavam como articulistas da publicação. Além deles, 

escreviam nas páginas da RIC outros funcionários do governo federal, políticos, militares, 

policiais, sociólogos, geógrafos, médicos. Eles debatiam, a partir de diversos pontos de 

vista, a questão da imigração. A colonização - exploração agrícola de terras que o governo 

considerava abandonadas - ocupava pouco espaço, principalmente nos primeiros anos da 

publicação. 

 

1
Em 1955 uma última edição da revista  aparece em “nova fase”, transformada em publicação do Instituto 

Nacional de Imigração e Colonização, órgão sucessor do Conselho de Imigração e Colonização. Como este 

número apresentava características completamente diferentes da velha RIC, e além disso a publicação foi 

descontinuada, não entrou no recorte dessa pesquisa. 

2 Não foi possível encontrar os seguintes números: Março de 1945, número 1 do Ano VI da RIC; e 

Dezembro de 1945, número 4 do Ano VI. 
3 Embora essas cotas já estivessem fixadas por lei desde a Constituição de 1934, o Conselho tinha o poder 

de flexibilizá-las conforme o caso, o que aconteceu em várias ocasiões; essas decisões foram publicadas na 

RIC. 
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Figuras 1 e 2:  Aspecto gráfico da RIC. À esquerda, a capa da primeira edição, em janeiro de 1940. À direita, a nova 

capa, publicada pela primeira vez em agosto de 1942.   

           

Fontes: REVISTA DE IMIGRAÇÃO  E COLONIZAÇÃO, Ano I, Número 1, janeiro/ 1940; e REVISTA 

DE IMIGRAÇÃO  E COLONIZAÇÃO, Ano III, Número 2, agosto/ 1942. 

 

Obs: Todas as imagens usadas nesse trabalho tem função meramente ilustrativa. 
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A RIC abrigou debates sobre a conveniência de trazer esta ou aquela nacionalidade, a 

vigilância a exercer sobre ela, o destino desse imigrante dentro do país, sua assimilação 

ao Brasil e até os problemas de saúde (físicos e mentais) com os quais ele poderia 

contaminar e/ou sobrecarregar o país. 

Embora a RIC tenha servido de fonte para muitos historiadores (PERES, 1997; 

GERALDO, 2009 e  2007; SEYFERTH, 2002; TUCCI, 1988; SALLES, 2005; 

BELARMINO, 2012; e SCHULZE, 2014), não foi possível encontrar um estudo dirigido 

exclusivamente a ela, não apenas no campo ideológico-político, mas também sobre as 

diversas correntes que ali se manifestavam, todas ligadas de alguma forma ao poder, mas 

com diferentes interesses. Investigam-se aqui as diferenças e semelhanças dos discursos 

dessas correntes, a partir de quais pontos de referência comuns estabelecem suas 

discussões, e de que conceitos – ou representações – se valem para discutir os imigrantes. 

Pois o que mais chama a atenção é a amplitude desses conceitos.  

Figuras 3 e 4: Aspectos internos da RIC. À esquerda: a composição do Conselho  

era publicada nas primeiras páginas da RIC. À direita: sumário do mesmo número. 

 

  
 

Fonte: REVISTA DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO, Ano V, Número 4, Dezembro/ 1944 
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A diversidade das características atribuídas ao imigrante de várias nacionalidades 

permitia que ele recebesse, indiscriminadamente, qualidades negativas e positivas (muitas 

vezes, ao mesmo tempo), conforme o interesse do articulista. A leitura atenta dos artigos 

permite ver, entretanto, que a vivência desses autores com imigrantes era restrita. Na 

ausência do imigrante real – e esse é um dos períodos de menor imigração no país -, 

implementam-se as mais diversas e contraditórias noções sobre ele. Elaboram-se 

estereótipos.  O interesse dessa dissertação é estudar as representações com as quais a 

RIC trabalha, verificando como elas operavam, e a que interesses podiam servir. 

Migração e imigração tiveram um papel muito importante na formação do Brasil de hoje. 

Aconteceram não apenas em função da necessidade de mão de obra, mas também de um 

certo projeto de nação. Desejava-se um país mais branco, mais europeu, mais “avançado”; 

mas que conservaria intactas as suas estruturas sociais, determinadas e marcadas pelo 

conceito de raça.  

Setenta anos depois do lançamento da RIC, muitos conceitos sobre o imigrante mudaram, 

impactando inclusive o vocabulário sobre o assunto. Cabe esclarecer, por exemplo, a 

diferença entre o imigrante e a do migrante, nos dias de hoje e naquela época. Como 

explica Odair Paiva (2013a, p. 34) na palavra imigrante, embute-se apenas a relação do 

recém-chegado com o seu país de destino; em tal relação só cabe uma das dimensões 

desse estrangeiro, o de trabalhador. Essa era a concepção que predominava na época de 

publicação da RIC. O mesmo se aplica, aliás, para o termo migrante, que na revista 

designa apenas o cidadão que se desloca dentro do seu próprio país. Hoje em dia a 

concepção desses termos é diferente, como explica Paiva: 

As palavras imigrante, emigrante ou migrante revelam percepções diversas 

sobre um mesmo fenômeno: os deslocamentos populacionais. Os homens e 

mulheres que se deslocam de um lugar para o outro expressam ao mesmo 

tempo essas três condições. Ao chegarem ao destino são considerados 

imigrantes. Quando saíram de suas regiões de origem eram emigrantes. 

Contemporaneamente, o termo migrante tem sido mais utilizado. Ele expressa 

com mais proximidade a percepção que o indivíduo que se desloca (e não a 

percepção daqueles que o observam) tem de sua própria condição; a de 

migrante, que se desloca de um lugar para outro, possuidor de múltiplas 

identidades. (PAIVA, 2013a, P. 34) 

 

O capítulo inicial da dissertação consiste, primeiramente, num breve histórico da 

imigração no Brasil nas décadas de 1930 e 1940. São momentos caracterizados, de um 

lado, pelo decréscimo da imigração; de outro lado, por uma política imigratória 

crescentemente restritiva. Além disso, será abordado um outro deslocamento, bem mais 
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expressivo numericamente, e igualmente importante para a história do país: a migração 

interna, principalmente de nordestinos em direção aos Estados do Sudeste.   

Será feita em seguida uma discussão mais geral da política imigratória neste período, a 

partir de  um levantamento e análise da legislação imigratória até 1940. Segue-se um 

breve histórico do CIC e, em seguida, a apresentação e análise inicial da RIC.  

No segundo capítulo, serão examinados alguns números da RIC que contém uma 

densidade maior de imagens do imigrante e da imigração. Para esta análise, será utilizada 

a Teoria das Representações, conforme analisada por Henri Lefèbvre (1983). Os capítulos 

escolhidos abrigam discussões que espelham os grandes temas da RIC, como a 

nacionalização dos “quistos étnicos”, a projeção do imigrante ideal, a migração interna 

(principalmente nordestina), e a necessidade de branqueamento da população. Essa última 

questão era central para quase todos os articulistas. Daí a preferência por um tipo 

específico de imigrantes. Isso se reflete, por exemplo, no discurso de posse do presidente 

do CIC, Frederico de Castello Branco Clark, no número de março de 1943 (Ano IV, n. 1) 

da revista. O diplomata afirmava que cumpria ao governo “fomentar e estimular por todos 

os meios a boa imigração”, especificando a quem se referia: “O imigrante estrangeiro de 

boa raça europeia e branco” (CLARK, 1943, p. 14). Textos com afirmações como essa 

eram muito frequentes na RIC, como se verificará posteriormente.  

Também através dessa análise pode-se identificar as mudanças pelas quais passou o 

periódico, durante os 12 anos em que foi publicado. No terceiro capítulo será abordado 

um momento no qual as concepções sobre imigração, presentes na RIC, entraram em 

choque entre si, e com a efetivação do processo imigratório. Esse é o momento onde o 

Brasil recebe a primeira imigração direcionada do pós-guerra: a dos imigrantes europeus 

refugiados. Além da análise das representações, outro objetivo deste trabalho é identificar 

a operação pela qual o refugiado do pós-guerra acaba – no meio de tantos estereótipos – 

sendo apagado da História do Brasil.  
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1. CAPÍTULO 1: MIGRAÇÕES NO BRASIL DAS DÉCADAS DE 1930 E 1940 E 

O SURGIMENTO DA RIC 

 

1.1 Imigração nos anos 1930 e 1940 

O primeiro capítulo desta dissertação consiste num breve histórico da imigração no Brasil 

nas décadas de 1930 e 1940, e de uma análise geral da RIC.  Além da questão da 

imigração, será abordado um outro deslocamento, bem mais expressivo, e igualmente 

importante para a história do país: a migração interna, principalmente de nordestinos em 

direção aos Estados do atual Sudeste. Analisaremos em seguida a política imigratória 

neste período com suas idas e vindas, manifestadas na legislação da época. Finalmente, 

faremos uma apresentação inicial da RIC, em seu projeto e estrutura (paginação, aspecto 

visual, seções fixas etc). 

A crise de superprodução do café que se agrava em 1930, refletindo-se na economia em 

geral, e as restrições impostas à imigração pelo governo de Getúlio Vargas (1930-1945) 

determinaram uma queda progressiva e considerável na chegada de imigrantes ao Brasil, 

nas décadas de 1930 e 1940. Além dos fatores internos, o contexto externo também 

mudara. Não apenas no Brasil, mas em outros países, como os EUA, a época das grandes 

imigrações havia passado. Países tradicionalmente “fornecedores” de mão de obra, como 

a Itália, começam a superar a dinâmica socioeconômica que os levou a incentivar a 

emigração dos seus cidadãos. Na Itália, por exemplo, o governo fascista de Benito 

Mussolini (1922-1943), adota uma política de desestímulo à emigração, sendo que desde 

o final do século XIX o país era um dos maiores “fornecedores” de imigrantes ao Brasil4. 

Em 1939, a eclosão da II Guerra Mundial diminui ainda mais a chegada de imigrantes 

europeus. Na Alemanha, de onde tantos imigrantes vieram ao Brasil, a emigração foi 

proibida em 1941 (HOLMES, 2010, p.150), já em plena guerra. 

 

4 O governo de Mussolini fornece um bom exemplo das idas de vindas do Estado italiano em relação ao 

problema emigratório. Inicialmente, o “Duce” adota o discurso de que a emigração é um mal necessário, 

uma vez que a Itália não tem recursos suficientes para sustentar todos os seus cidadãos num espaço 

geográfico tão pequeno. Já no final da década de 20, entretanto, o discurso muda, e a emigração – como já 

acontecera em momentos anteriores – passa a ser combatida porque drenava os recursos humanos do país. 

Essa mudança, como explica Bertonha (1998, p. 17-20) deveu-se mais às crescentes medidas de restrição à 

imigração, nos países-destino, e ao projeto de um “imperialismo de base demográfica” italiano, do que a 

uma reviravolta ideológica.  
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No momento que interessa analisar (início da década de 1940) existia, segundo Levy 

(1974, p. 58), uma população de 1.406.342 estrangeiros residindo no país. Desses, 

27,04% eram portugueses, 23,13% italianos, 11,42% espanhóis, 10, 28% japoneses, 

5,42% alemães e 21,23% de outras nacionalidades. O Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) daquele ano – o primeiro realizado pelo órgão - revela que 

o Brasil tem 41.236 milhões de habitantes5. 

No início de 1941, a RIC, objeto desta dissertação, publicou estatísticas segundo as quais 

o número de imigrantes chegados ao Brasil, no ano de 1940, era de 33.285 pessoas 

(ESTRANGEIROS ENTRADOS NO BRASIL EM 1940. Ano II,  Abril e Julho/1941, p. 

930). No ano seguinte, são 25.353 (DISCRIMINAÇÃO POR NACIONALIDADE E 

CLASSIFICAÇÃO dos estrangeiros entrados no Brasil em 1941. Ano III.  Abril/ 1942, 

p. 196)6.  Esses números parecem modestos, se comparados, por exemplo, com os que se 

verificavam na virada do século XIX para o XX: 

  

 

5 O IBGE foi criado em 1936, como Instituto Nacional de Estatística - INE 
6 A partir daí, esse tipo de estatística (com abrangência nacional) some das páginas da RIC, para só voltar 

em 1950. 
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Figura 5: Evolução da imigração para o Brasil no final do Século XIX – Entradas de Imigrantes  

 

Fonte: Séries Históricas do IBGE – Migrações externas. Acessado em 31/03/2019 

https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP2&t=migracoes-externas-total-imigrantes-

brasil 

Total de imigrantes de 1888 a 1898: 1.341.772 

 

As estatísticas sobre a entrada de imigrantes não consideram as taxas de retorno do 

estrangeiro ao seu país, ou a posterior imigração a outro país qualquer. É sob esse ângulo, 

também, que podemos questionar as estatísticas publicadas pela RIC sobre a década de 

1940. Ou seja, quantos desses imigrantes efetivamente estabeleceram residência 

definitiva no Brasil?  

Para essa época, os números do IBGE recuperam em parte este vazio de informação7. A 

partir do Censo de 1940, eles levam em conta o número de saídas. O saldo entre os dois 

 

7 Estatísticas eram frequentemente publicadas pela RIC; faziam parte da preocupação de controle do 

fenômeno da imigração. O atual IBGE (inicialmente INE, Instituto Nacional de Estatística) fora criado em 

1936 pelo presidente Getúlio Vargas, e no ano em que a RIC foi fundada – 1940 – realizava seu primeiro 

Censo (IBGE, 2019). Mas, mesmo nos anos posteriores, a RIC sempre utilizou outras fontes para seus 

números: o Departamento Nacional de Imigração, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; ou o 

Departamento do Interior e da Justiça; os Serviços de Registro de Estrangeiros; o Departamento de 

Imigração e Colonização de São Paulo; o Ministério das Relações Exteriores; e o Conselho Nacional de 

Estatística. 
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números (entradas e saídas) oferece um retrato mais preciso da situação, mostrando uma 

queda ainda maior na imigração do que aquela publicada pela RIC8. 

As estatísticas do IBGE, incluindo a questão das saídas, revelam um quadro de imigração 

que, com os anos e a passagem da guerra, se torna quase residual: 

 

Figura 6: Imigração no Brasil na primeira metade dos anos 1940 

 

Fonte: Séries Históricas do IBGE – Migrações externas. Acessado em 31/03/2019 

https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP2&t=migracoes-externas-total-imigrantes-

brasil 

 

Os números do IBGE para a segunda metade dos anos 1940, e até 195,2 mostram uma 

recuperação, que não chega entretanto a atingir as quantidades de imigrantes verificadas 

na virada do século. O IBGE, mais uma vez, tem números que permitem quantificar essa 

retomada. Nessa parte da série, foram registrados os estrangeiros entrados em caráter 

permanente, subtraindo os retornos: 

 

 

 

 

 

 

8 Embora essas estatísticas possam não refletir a realidade, é preciso ter em mente que, em algum nível, era 

com elas que a RIC trabalhava. 
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Figura 7: Entradas de Imigrantes no Brasil (1946-1952) 

 

Fonte: Séries Históricas do IBGE – Migrações externas – Total de imigrantes no Brasil. Acessado em 

31/03/2019 https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP2&t=migracoes-externas-total-

imigrantes-brasil.; Anuário Estatístico do Brasil – 1961 – Ano XII. (IBGE, 1961) 

 

De 1947 a 1951, os números incluem uma pequena parcela de imigrantes refugiados 

europeus, que chegaram ao Brasil principalmente neste intervalo, e que serão objeto de 

discussão no terceiro capítulo da dissertação. Esses refugiados foram objetos de muita 

polêmica, dentro e fora da RIC.  

A RIC só pode ser entendida dentro de um contexto que a localize na política da imigração 

dos governos Vargas (1930-1945) e Dutra (1946-1951) e dos debates que a 

referenciavam. Estes envolveram não só a imprensa oficial, mas também a opinião 

pública em geral, inclusive na chamada grande imprensa9. Entretanto, como já foi dito 

aqui, em boa parte do tempo a discussão se efetivava na quase ausência de novos 

imigrantes.  

  

1.2. Migração Interna 

A diminuição da chegada de imigrantes estrangeiros causou preocupação principalmente 

em São Paulo. O discurso predominante da elite agrária do Estado pregava a necessidade 

de continuar com a política de estímulos (ou seja, subsídios do governo federal) para 

incentivar a vinda de novas levas de imigrantes europeus.  

 

9 Ver, por exemplo, sobre a questão dos refugiados do pós-guerra, matérias como a de LEAL (1952); 

PACHECO (1950); NO MAR: NOVA LEVA DE ‘IMIGRANTES’ CHEGADA AO BRASIL... (1947). 
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No influente O Estado de S. Paulo, o problema era assim exposto, em 1936: “O rápido 

desenvolvimento de nossas atividades agrícolas exige, além do augmento intrínseco da 

população local, o supprimento de novos braços, o que só se pode conseguir por meio da 

immigração” (página 5 da edição de 7/11 daquele ano). Em seguida se desenvolvia o 

argumento: naquele ano, só a lavoura de algodão empregara 136 mil pessoas a mais do 

que no ano anterior; ora, como a chegada de imigrantes em São Paulo fora muito inferior 

a esta quantia, havia uma perigosa carência de mão-de-obra. O governo de São Paulo 

aguardava a volta da política de estímulo à imigração, pois 

a corrente immigratoria estrangeira, que já sofrera sério golpe com a 

suspensão, em 1927, da immigração subsidiada pelo Estado e que se resentira 

também, após, com a extincção do apparelhamento administrativo destinado a 

superintender, em S. Paulo, o serviço de entrada de immigrantes – facto que 

coincidiu com os obstaculos criados pelos decretos do Governo Provisorio  

sobre a entrada de estrangeiros – encontrou novos embaraços na Constituição 

Federal de julho de 1934. 

(...) a legislação federal encara o problema do ponto de vista da defesa nacional 

e da assistencia ao trabalho, tendo sido fixado, pela Constituição, um limite 

insuficiente e improprio para a introducção do immigrante. [Os legisladores] 

procuraram servir a um ideal ethnico, do qual na realidade não nos devemos 

descuidar. Mas é obvio que a actual legislação não levou em conta o imperativo 

economico, que constitue a verdadeira base da prosperidade financeira do 

Estado e do país, sem a qual as leis sociaes e as exigencias raciaes instituídas 

constituirão pura fantasia (A IMMIGRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1936, p.5). 

 

O artigo continua nesse tom, fazendo previsões sombrias quanto ao futuro da agricultura 

e do abastecimento do Estado, caso não cheguem novos imigrantes europeus. No final do 

texto, entretanto, aborda um outro assunto: 

Com a queda da immigração estrangeira, São Paulo volveu suas vistas para os 

trabalhadores nacionaes. De 1928 a 1930, esses trabalhadores já constituíam 

exclusivamente a corrente immigratoria subvencionada pelo governo de São 

Paulo. Tal immigração vem crescendo rapidamente e, só em 1935, mais de 50 

mil trabalhadores ruraes de outros Estados procuraram fixar-se em nosso 

territorio. 

Essa immigração, inteiramente anormal, não vem ao encontro dos interesses 

do paiz, onde zonas extensas se vem despovoando paulatinamente, quando o 

problema nacional é despovoamento e não de êxodo da população de uma para 

outra região. (A IMMIGRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, 1936, p.5) 

  

Estes parágrafos introduzem uma dissonância no discurso pró-imigrante. Afinal, se tantos 

trabalhadores rurais de outros Estados estavam vindo para São Paulo, por que haveria 

necessidade de mais gente para a lavoura? A resposta, que será analisada aqui, envolve 
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uma série de particularidades do Estado, que geraram representações instauradas pela sua 

elite e absorvidas por outros setores sociais.  

Nessa época, um nome que aparece frequentemente nas discussões sobre imigração é o 

de Henrique Doria de Vasconcellos, que, desde 1931, chefiava a Diretoria de Terras, 

Colonização e Imigração da poderosa Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do 

Estado de São Paulo. A imigração em São Paulo sempre foi ligada à intervenção estatal, 

e Doria sem dúvida era um dos principais atores neste campo. Ele pintava a queda da 

imigração em cores trágicas, não apenas a nível estadual, como também nacional. A 

manchete do diário carioca O Jornal, em 6 de outubro de 1936, exemplifica esse discurso:  

“O epilogo tragico da falta de braços para a agricultura será uma crise do 

algodão e dos productos exportaveis, que se juntará á crise do café, agravando-

a ainda mais’, declara aos ‘Diarios Associados’ o sr. Henrique Doria”. 

(GRAVE AMEAÇA...,1936, p. 8) 

 

Mais tarde, Doria se tornaria membro do CIC10, e na década de 1940 escreveria diversos 

artigos na RIC, sempre defendendo o estímulo à chegada de novos “braços para a lavoura 

paulista”, destinados particularmente às lavouras de café e de algodão11.  

Um exame da produção agrícola daqueles anos, entretanto, contradiz o raciocínio de 

Henrique Dória. Não apenas a catástrofe que ele predizia não se efetivou, como os 

números da época caracterizam um aumento dessas duas culturas no estado de São Paulo. 

Entre 1935-36, tinham sido produzidas 13.522.000 sacas de 60 kg de café no Estado; 

entre 1936-1937, a produção foi de 17.780.000 kg de sacas (PAIVA, 2004, p.30).  

Também na cotonicultura não se viu, nos anos seguintes, nenhuma queda de produção.  

Segundo Gonçalves e Ramos, (2008, p. 33) entre 1934 e 1940, graças à adoção de novas 

tecnologias e ao apoio do governo estadual, a produção algodoeira triplicou, passando de 

102 para 307 mil toneladas, o que levou São Paulo a assumir a liderança no setor.  

Por outro lado, a migração nordestina e mineira para a Região Sudeste foi uma constante 

desde a década de 1920. Ao pesquisar processos da Secretaria da Agricultura, principal 

 

10 Ele era representante do Estado de São Paulo, com direito a voz mas não a voto; ou seja, um observador. 
11 A crise de cafeicultura paulista vinha se arrastando desde o começo do século. Entretanto, o problema do 

setor não era tanto a falta de mão-de-obra, e sim a superprodução. Em 1906, através do Convênio de 

Taubaté, o governo interviu, garantindo uma valorização artificial do produto, através da compra de 

excedentes e intervenção cambial. Mesmo assim, a superprodução continuaria a ser um problema, e de 

1931 a 1944, foi necessário queimar o excedente produzido (PAIVA, 2004, p. 27-30) 
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órgão responsável por coordenar a migração, apoiada pelo governo do Estado, Paiva 

(2004, p. 23) concluiu que, entre 1927 e 1951, mais de 1.300.000 trabalhadores migrantes 

chegaram ao Estado, sendo encaminhados para as lavouras de algodão e café.  

A década de 1930 representou um momento de intensificação desse fluxo, levando à 

retomada, em 1935, da política dos subsídios, dessa vez dirigidos aos migrantes internos; 

e à criação da Inspetoria dos Trabalhadores Migrantes em 1939. A Secretaria da 

Agricultura pagava passagens desses migrantes, organizando sua recepção na Hospedaria 

dos Imigrantes e distribuindo-os pelas fazendas, através da extensa e ramificada malha 

ferroviária de que São Paulo dispunha na época. 

Como explica Paiva, o processo contemplou os interesses, não apenas da elite agrária 

paulista, como também da sua contraparte nos Estados nordestinos. As secas periódicas 

que atingiam a região, se por um lado “explicavam” a miséria dos seus habitantes, por 

outro lado criavam uma inquietação que se manifestava em saques, revoltas etc.  Do ponto 

de vista da oligarquia nordestina, as migrações representavam uma importante válvula de 

escape, ao mesmo tempo em que contribuíam para a manutenção da estrutura social 

vigente.  

Outra faceta do processo eram as representações geradas neste processo:  

A chegada de trabalhadores migrantes para São Paulo a partir dos anos 1930 

inseria-se num contexto de reforço de uma representação negativa sobre o 

Nordeste. Se de um lado o Nordeste ia constituindo-se enquanto região seca, 

pobre e inviável, São Paulo constituía-se, ao mesmo tempo, como o lugar das 

possibilidades de uma vida melhor. Assim, a imagem negativa do Nordeste 

não foi constituída nos anos 30 apenas a partir de si mesma, mas também na 

comparação com outro lugar, pleno de potencialidades. (PAIVA, 2004, p. 204-

205). 

 

Ao chegar em São Paulo, o nordestino sequer tinha como status a denominação de 

trabalhador imigrante; ele era retirante, flagelado, visto como ignorante, atrasado e até 

sujo. Os ecos desse preconceito se fazem ouvir até hoje. 

A mão-de-obra dos trabalhadores nordestinos garantiu em grande parte a sobrevida da 

lavoura cafeeira e a expansão da cotonicultura paulistas. A partir das décadas de 1940 e 

1950, ela também passou a ser utilizada nas indústrias que se instalavam principalmente 

na cidade de São Paulo. Desde aquela época, esta é em grande parte uma cidade 

nordestina. Entretanto, tal contribuição para seu desenvolvimento quase nunca é citada e 

reconhecida, ao passo que a dos imigrantes estrangeiros é frequentemente referida de 
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forma positiva. A influência cultural nordestina é ocultada; a italiana, portuguesa etc é 

valorizada.  

A “falta de braços para a lavoura” que constantemente era objeto de queixas, pouco tinha 

a ver com a realidade da agricultura paulista. Esta queixa pode ser relacionada, entretanto, 

com uma série de representações negativas sobre o povo brasileiro mais pobre, visto como 

atrasado, ignorante, fora dos padrões eugênicos que vigoravam na época. Um povo não-

branco, miscigenado, inadequado aos padrões civilizatórios europeus. Nesse quadro é 

compreensível que nem toda a elite agrária se conformasse com a substituição dos 

imigrantes europeus pelos nordestinos, e isso talvez explicasse os insistentes protestos 

contra a política imigratória restritiva do governo Getúlio Vargas. Afinal, desde os fins 

do século XIX o Estado de São Paulo ganhara a identidade de “lugar europeu”, para onde 

afluía a grande maioria dos imigrantes dessa procedência. A elite agrária precisava da 

força de trabalho nordestina, mas não aceitava que esta população fizesse parte da 

identidade da “locomotiva do Brasil”. 

Dada a importância que a migração interna havia assumido, o tema fazia parte das 

atribuições do CIC, desde a sua criação. O Decreto 3.691 de 6/2/1939, que estabelecia o 

regimento do CIC, estabelecia, no seu Artigo 3º, entre as suas atribuições: 

j) estudar os fenômenos das migrações nas diferentes zonas do país, bem assim, 

a permuta interestadual de trabalhadores rurais; (...) 

v) organizar o plano de exploração econômica da Amazônia e sua colonização, 

de preferência com elementos nacionais (grifo meu) (BRASIL, 1939) 

 

A partir de 1942, após a proibição quase total da imigração, o CIC se esforça para cumprir 

essa última atribuição, enviando nordestinos para a Amazônia, logo após a ocorrência de 

uma grande seca. Os debates em torno dessa missão estão refletidos em vários números 

da RIC, entre 1942 e 1943.   

 

1.3. Legislação imigratória  

Uma das portas para abordar o período objeto do nosso estudo é através da legislação 

relativa ao assunto, dos anos 1930 até 1940, quando é publicado o primeiro número da 

RIC. Enquanto os debates travados na RIC idealizavam e planejavam futuras vagas de 

imigração para o país, as leis editadas por Getúlio Vargas inviabilizavam esses projetos. 
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Oliveira (2011) destaca o primeiro Governo Vargas como o momento em que os objetivos 

de controle da imigração e dos imigrantes se tornam mais ambiciosos. Esta tentativa de 

controle, embora não fosse inédita no Brasil, assumiu algumas formas, e reivindicou 

motivações, que eram próprias a este período histórico. No Governo Vargas, reforçou-se 

o medo à “insegurança social”, e a velha desconfiança das classes dominantes brasileiras 

com o imigrante. Ao discurso anti-imigrante, entretanto, foi acrescentada a “proteção ao 

trabalhador nacional”, cujos empregos seriam ameaçados pelos recém-chegados. Outra 

inovação foram as ações concretas do governo para promover a assimilação das 

comunidades estrangeiras. 

Para avançar a discussão, esta dissertação examinou 82 leis que tinham como objeto 

principal o estrangeiro e/ou imigrantes, ou que a eles faziam referência, no período de 

1930 a 1940. A pesquisa foi feita através de sites oficiais como o do Senado Federal  

<http://legis.senado.leg.br/norma/522816/publicacao/15708291> e o da Câmara dos 

Deputados. Legislação. Disponível em 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-

novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html>. Os links referentes à 

totalidade dessas leis estão disponíveis na seção “Legislação” das referências desse 

trabalho. Os resultados da pesquisa estão refletidos no gráfico abaixo: 

  

http://legis.senado.leg.br/norma/522816/publicacao/15708291
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
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Figura 8: Legislação imigratória de 1930 a 1940 

Percentagem por tipos de leis 

 

 

Fontes: Site do Senado Federal  <http://legis.senado.leg.br/norma/522816/publicacao/15708291> e Site 

da Câmara dos Deputados. Legislação. Disponível em 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-

publicacaooriginal-15246-pl.html>. 

Leis sobre assimilação: 4; Leis sobre Núcleos Coloniais: 1; Leis sobre o CIC: 3. Leis sobre expulsão: 9; 

Leis sobre registro e documentação de estrangeiros:6; Leis de restrição aos direitos dos estrangeiros: 31; 

Leis sobre naturalização e seus efeitos (como equiparação aos brasileiros natos) e leis sobre nacionalidade: 

3; Entradas de estrangeiros: 18; Acordos internacionais sobre imigração: 3; Outras leis sobre estrangeiros: 

5. 

Total: 82 leis.  
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Esse gráfico permite quantificar as leis anti-imigração e acompanhar a sua evolução até 

o ano de 1940, quando a RIC é lançada. Em primeiro lugar, quais são as categorias mais 

numerosas? Como já foi dito, são as leis de restrição aos direitos dos estrangeiros (31)12; 

em seguida, as leis de entrada de estrangeiros (18); e, finalmente, as leis de expulsão (9).   

A primeira categoria é numerosa em quase todo o período, com exceção do ano de 1936. 

A restrição aos direitos do imigrante começava no mundo do trabalho: são leis que o 

colocavam numa posição de cidadão de segunda classe, até mesmo depois que se 

naturalizasse, e dificultavam o exercício de várias atividades profissionais. 

Tais leis recrudescem a partir de 1937. A partir daí criou-se o Estado Novo, uma ditadura 

centrada na figura de Getúlio Vargas, e que durou até 1945. Neste período, o controle 

social sobre a população foi reforçado a partir de órgãos policiais federais e estaduais 

como o DEOPS (Delegacia de Ordem Política e Social). Uma boa parte do esforço de 

controle dirigiu-se aos estrangeiros.  

Observando o gráfico, é possível notar que as leis de restrição aos direitos do imigrante e 

as leis que regulamentavam seu registro e identificação crescem no mesmo ritmo no 

período de 1937 a 1939; sendo que as duas faziam parte da mesma lógica repressiva. 

O período também foi rico de novas leis regulando a entrada de estrangeiros. Dentro do 

governo Getúlio Vargas – que não era política nem ideologicamente monolítico13 – o 

ideal da imigração europeia que “branquearia” o país continuava presente14.  Mais tarde, 

surgiu uma legislação imigratória que praticamente proibiu a entrada de estrangeiros, a 

partir de 1941 - no segundo ano de publicação da Revista. Uma novidade foram as leis de 

 

12 Essas leis nem sempre tinham como alvo primário os estrangeiros; eram leis que regulavam a punição a 

determinados delitos determinando, em algum de seus artigos, punições mais severas para eles (em geral 

de expulsão). 
13 Se nos lembrarmos das origens da Revolução de 1930, veremos que, embora ela não se constituísse num 

movimento popular, provocou um rearranjo significativo nas classes dominantes, e na sua gestão pelo 

poder. Como diz Aspásia Camargo (1982, p. 15-17), já nos primeiros anos a Revolução alijou os velhos 

próceres oligárquicos da Primeira República, mesmo aqueles que aderiram ao novo governo; deslocou os 

membros mais jovens dessas oligarquias para primeiro plano; e cooptou parcelas da oficialidade tenentista 

para os quadros de direção política, incorporando inclusive pontos do seu programa político. Mesmo depois 

do rearranjo de forças ocorrido em 1937  - que tendia para a homogeneização das forças de apoio a Vargas 

-, o governo continuou enfrentando contradições oriundas dos diversos setores que teve de cooptar e 

conciliar para continuar no poder. Isso, sem falar dos setores das classes dominantes que se sentiram 

marginalizados do centro das decisões -, como ocorreu com os paulistas, principalmente depois do 

movimento de 1932. 
14 Era o caso, por exemplo, do próprio Itamaraty, de onde eram oriundos a maioria dos gestores do Conselho 

de Imigração e Colonização. Estes costumavam se manifestar inequivocamente a favor da imigração 

europeia. 
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assimilação, denotando uma preocupação que já vinha de longe – a de integrar o 

estrangeiro à sua nova pátria, compulsoriamente se preciso.  

A ameaça da expulsão pairava constantemente sobre os estrangeiros. Na análise da 

legislação referente à expulsão de 1930 a 1940, foram identificadas nove leis que faziam 

referência a essa pena. Em duas delas, a expulsão é referida enquanto artigo de uma lei 

dedicada a outro tema, simplesmente como pena diferenciada ao estrangeiro que praticar 

determinada infração15.  

Em 14 de dezembro de 1935, menos de um mês depois da chamada Intentona Comunista, 

a Lei 136, Artigo 21, determinava: “Fica sujeito à expulsão immediata o estrangeiro (...) 

que praticar qualquer dos crimes definidos nesta ou na lei no 38 (de crimes contra a ordem 

política e social)”. O movimento de 1935 a partir de então foi utilizado para justificar 

medidas de repressão política contra os estrangeiros; afinal, dentro desse movimento 

tinham se destacado figuras como os alemães Olga Benario e Harry Berger (pseudônimo 

do militante comunista de Arthur Ernest Ewert). Dois anos depois outra lei era dedicada 

à eliminação do “subversão” que vinha de for. Era o Decreto-Lei 392, de 27/4/1938, que 

já no seu primeiro artigo declarava: “É passível de expulsão o estrangeiro que por 

qualquer motivo comprometer a segurança nacional, a estrutura das instituições ou a 

tranquilidade pública”. O início da II Guerra Mundial justificou mais medidas desse 

gênero contra os imigrantes, principalmente alemães e japoneses.  

Segundo Ribeiro (2012), o número total de estrangeiros expulsos, durante o período do 

primeiro governo Vargas, foi de 671 pessoas, assim distribuídas: 

 

15 As infrações punidas com a expulsão, nessas leis, iam da falsificação do registro de nascimento (Artigo 

8º do Decreto 19.710 de 18/2/1931), tráfico de drogas (Artigo 40º do Decreto 20.930, de 11/1/1932), 

atentado ao monopólio postal da União (Decreto-Lei 1.191, de 4/4/1939, Art. 297), ou envolvimento em 

greves ilegais (Decreto-Lei 1.237, de 2/5/1939, que organizava a Justiça do Trabalho) 
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Tabela 1: Expulsões de estrangeiros 

(1930-1945) 

EXPULSÕES DE ESTRANGEIROS 

(1930-1945) 

ANOS TOTAL DE EXPULSÕES 

1930 139 

1931 56 

1932 26 

1933 23 

1934 70 

1935 49 

1936 154 

1937 66 

1938 32 

1939 12 

1940 11 

1941 17 

1942 6 

1943 6 

1944 1 

1945 3 

TOTAL 671 

 

Fonte: Livro de Registro de Decretos de Expulsão, v. 2, 

Divisão de Medidas Compulsórias (DMC) do Ministério da Justiça. 

In: (RIBEIRO, 2012, p. 152 e 321-350) 
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O pico das expulsões, como é fácil perceber na tabela, ocorre de 1934 a 1938, ou seja, 

nos anos que precedem o Estado Novo e logo depois dele. Quanto aos números elevados 

em 1930, é preciso lembrar que a Revolução só aconteceu em outubro daquele ano. 

Portanto, a relação desse movimento com as expulsões é menor do que pode parecer. A 

identificação do estrangeiro como elemento perigoso à nação certamente não começou 

em 1930; nem terminou em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. 

 

1.4. Um breve histórico do CIC 

 

Figura 9: A primeira reunião do CIC, em setembro de 1938 

 

Fonte:  ARQUIVO NACIONAL. Documentação do Gabinete Civil  

da Presidência da República. Dossiê do CIC. Caixa 3117 

 

 

Em meio a este cenário, surge o CIC. Antes dele, vários órgãos haviam se ocupado do 

controle da imigração – inclusive, nos anos imediatamente anteriores, o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Surgia o interesse em centralizar as questões relativas à 
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imigração, num órgão com o poder de definir políticas16, inclusive através de estudos 

sobre determinados temas. 

Durante os treze anos da RIC sucederam-se no CIC os seguintes presidentes: Ministro 

João Carlos Muniz (1940-1943); Embaixador F. de Castello-Branco Clark (1943-1944); 

Cônsul-Geral Joaquim de Pinto Dias (1944-1945); Capitão de Mar e Guerra Átila 

Monteiro Aché (1945); Ministro Plenipotenciário João Alberto Lins e Barros (1946); 

Conselheiro de Embaixada Jorge Latour (1947-1948); Dulphe Pinheiro Machado (1949-

1951); e o Ministro Fernando Nilo de Alvarenga (1952).  Com exceção de Aché, que 

vinha da Marinha de Guerra, e Pinheiro Machado, que foi diretor geral do Departamento 

Nacional de Povoamento (órgão do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), todos 

esses presidentes eram oriundos do Itamaraty. 

Dos 40 conselheiros levantados no período de 1938 a 1952, 18 escreveram artigos na RIC, 

com assiduidade variada.  

 

Figura 10: Conselheiros do CIC que eram articulistas (1940-1952) 

 

Fonte: RIC (1940-1952) 

Total de conselheiros: 40 

 

16
 O surgimento do CIC, entretanto, não significou a centralização absoluta do poder sobre a imigração 

num só órgão. Durante sua existência, o Conselho competia com outros centros decisórios dentro do próprio 

governo, como o Departamento Nacional do Trabalho e o Departamento Nacional de Imigração (órgãos do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio).  

16; 
40%

24; 
60%

Escreviam na revista

Não escreviam na revista
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Os conselheiros eram oriundos de diversos setores do Estado, como se pode ver no gráfico 

a seguir17:´ 

Figura 11: Conselheiros da RIC. Carreiras (1940-1952) 

 

 

Fonte: RIC (1940-1952). Total de Conselheiros: 40 

Dados organizados pela autora. 

 

17 Os totais levantados nesses gráficos correspondem à soma dos conselheiros que atuaram no CIC durante 

toda a sua existência, em diferentes períodos. 
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Algumas dessas pessoas eram “conselheiros natos”; ou seja, as instituições onde 

trabalhavam tinham vagas estatutárias no CIC. A composição do Conselho deixa entrever 

a visão que se tinha do imigrante naquela época. Era quase sempre presidido por um 

diplomata do Itamaraty; esse ministério, aliás, era o que mais tinha representantes no 

órgão. Tinha presenças importantes do Ministério da Agricultura (já que o imigrante 

deveria ser agricultor); da Polícia (o imigrante como potencial delinquente); e das Forças 

Armadas (perigo à Segurança Nacional). Por outro lado, havia a preocupação em garantir 

ao imigrante um lugar na força de trabalho onde ele fosse necessário, e também direitos 

trabalhistas – daí a presença do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  

A predominância de conselheiros do Itamaraty (e quase sempre na presidência do CIC) 

reflete uma proximidade até física, pois o órgão funcionava na sede deste Ministério. Nem 

sempre o Conselho esteve satisfeito com essa proximidade, como sugerem algumas 

observações publicadas na RIC 18: 

Vale a pena também considerar de que Estados do país vinham esses altos funcionários: 

 

 

18  “Apezar de haver pedido opção para ocupar um dos andares do futuro edifício do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, manteve o Conselho a sua sede no Palácio Itamarati (...)”, lamenta-se a RIC em 

1942 (SECRETARIA DO CONSELHO, 1942, p. 11-12). 



40 

  

 

Fonte: RIC (1940-1952). Dados organizados pela autora.  
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Embora não tenha sido possível identificar a origem de todos os conselheiros, ao que tudo 

indica a maior parte deles era do Estado do Rio de Janeiro e/ou da cidade do Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal. Muitos foram alunos do tradicional Colégio D. Pedro II; 

uma porção ainda maior passou pelas faculdades de Direito, Medicina ou Engenharia, ou 

se tornaram oficiais das Forças Armadas. Ao concluir seus estudos, optavam pelas 

carreiras do Estado. Os que mais se destacavam acabavam recrutados para cargos 

importantes da burocracia federal. 

O CIC era um conselho de Estado, e não tinha como objetivo representar setores da 

sociedade. Vale notar que São Paulo – um Estado poderoso, economicamente forte e que 

reivindicava mais imigrantes – tinha apenas 7% dos conselheiros. Os membros 

fluminenses, por sua vez, não representavam o Estado do Rio de Janeiro, e sim a 

burocracia federal, trabalhando num órgão subordinado à Presidência da República. 

Pouco mais de um ano depois da criação do CIC, vem o Decreto-Lei 3.175, de 7 de abril 

de 1941. Este proibia a concessão de vistos para estrangeiros, tanto permanentes como 

temporários, com algumas exceções pontuais.  A imigração tão discutida pela Revista se 

tornara um projeto a longo prazo. 

Mas os planos para o futuro continuavam, como colocava o presidente do Conselho, 

Frederico Castello Branco Clark, em 1943:  

Tudo faz crer que, cessada a guerra em que ora estamos envolvidos (...) o Brasil 

volte ao regime anterior, do decreto 3.010, senão mesmo a supressão de todos 

os entraves à boa imigração branca, indo-se até a restabelecer, com a cautela 

necessária, a imigração estipendiada que tão bons resultados deu no sul do país 

(CLARK, 1943, p. 10). 

Clark estava otimista, e manifestava esperanças de que os projetos imigratórios do 

Conselho seriam retomados em breve. Mas o momento era de restrições cada vez maiores. 

Enquanto aguardava que a imigração fosse liberada, o Conselho tinha que garantir seu 

lugar no aparelho do Estado.  

Em vários momentos manifestavam-se, mesmo entre os funcionários desse mesmo 

governo, discordâncias e disputas de espaço com outros órgãos que atuavam na política 

imigratória. Por exemplo, em 1942, ao relatar as atividades do Conselho no período entre 

setembro de 1940 e setembro de 1941, a Secretaria do Conselho constatava problemas de 

organização e de crônica falta de recursos financeiros do órgão, mas seu principal 

problema era assim relatado: “Dois anos de experiência capacitaram o Conselho de que 
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muitos serviços relacionados com a imigração e a colonização, e hoje dispersos por 

diversos departamentos da administração do país, responderiam melhor a seus fins se 

fossem congregados num organismo único (...)” (SECRETARIA DO CONSELHO, 1942, 

p. 14).  Ser um organismo centralizador da política de imigração era a proposta inicial do 

CIC; com o tempo, entretanto, foi reduzido a disputar espaço com outros órgãos, 

principalmente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Nos anos seguintes, o CIC se voltou para questões internas. Participou de iniciativas como 

a transferência para a Amazônia de nordestinos desalojados de suas terras pela seca 

(REVISTA DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO, 1942-1943). Dedicou boa parte de 

suas energias à questão dos “quistos étnicos”, identificados como grupos de imigrantes 

que, em determinadas localidades, “isolavam-se” e formavam comunidades que só 

falavam a língua materna, produzindo relações majoritariamente endógenas 

(SECRETARIA DO CONSELHO, 1942, p.10-23) . Durante a Segunda Guerra Mundial, 

os maiores alvos de tal crítica eram japoneses e alemães, sendo que alguns conselheiros 

do CIC chegaram a fazer viagens para tais comunidades, com o intuito de verificar “in 

loco” o problema. (CÂMARA e NEIVA, 1941, ps. 39-119). 

A partir do fim da guerra a legislação se tornou menos severa, pois o Decreto-Lei nº 7.967, 

de 18 de Setembro de 1945, permitiu a imigração espontânea, desde que respeitando as 

cotas. Além disso o decreto regulava a imigração dirigida pelo governo, à qual não foram 

aplicados limites de cotas. Para o CIC, tinha chegado o momento de colocar em prática 

sua função precípua: coordenar e dirigir a política imigratória. 

O Conselho contava com uma afluência enorme de europeus após o fim da guerra, já que 

- avaliava-se - a economia do continente levaria anos para se recuperar. Mas os europeus 

que primeiro chegaram ao Brasil, em 1947, eram algumas dezenas de milhares, bem 

menos do que o CIC esperava. E eles colidiam diretamente com as representações 

positivas sobre o imigrante vigentes dentro do órgão.  

Tratavam-se de refugiados de guerra, sem muitas alternativas para sair da Europa. Não 

eram italianos nem portugueses, nacionalidades consideradas mais propensas à 

assimilação em seu novo país. A maioria provinha de países do Leste Europeu. E muitos 

deles vinham das cidades, não do campo. 
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Começavam a ruir os sonhos de levas de agricultores que colonizariam os “espaços 

vazios” do país. Por problemas internos, o CIC também demorou para se organizar para 

receber os refugiados. Só em 1948 foi formada uma comissão mista Brasil-OIR 

(Organização Internacional para Refugiados, órgão da ONU), que conseguiu em alguma 

medida operacionalizar o transporte, recepção e colocação dos refugiados no país. Mesmo 

assim, em 1952, logo após o encerramento das atividades da OIR no Brasil, o chefe do 

escritório no Rio de Janeiro estimava que apenas 29 mil refugiados e deslocados tinham 

chegado ao país através da Organização (ANDRADE, 2005, p. 26) .  

Depois da guerra, tornou-se claro que a imigração já não era assunto exclusivo das nações 

de origem e acolhida dos imigrantes. Uma nova divisão do trabalho internacional 

determinava, agora, os destinos da mão-de-obra ociosa do pós-guerra (PAIVA, 2008). 

Dentro dessa lógica, as discussões sobre imigração passavam pelos órgãos centralizados 

na Organização das Nações Unidas (ONU). Funcionários dessas entidades começaram a 

frequentar as páginas da RIC, com um discurso mais técnico e aparentemente menos 

ideológico. Com o passar dos anos, ficou claro que a vaga de imigrantes europeus 

esperada pelo governo não se concretizara. Por volta de 1952 – último ano do recorte aqui 

analisado - o assunto se tornara bastante raro nas páginas da revista. Em seus últimos 

números, a RIC já falava muito mais em colonização do que em imigração.  

 

1.5. A Revista de Imigração e Colonização 

1.5.1. Periodicidade 

Lançada em 1940, a revista almejava ser trimestral; mas nem sempre cumpriu este 

objetivo. Em seu primeiro ano, de fato, foram publicados números em janeiro, abril, julho 

e outubro; e em 1941, o primeiro número foi o de janeiro.  O próximo número, entretanto, 

reúne as edições de abril e julho deste ano. A interrupção, segundo a revista, aconteceu 

por “motivos independentes da nossa vontade” (“AOS NOSSOS LEITORES”, 1941, p. 

7) 

Segue-se um hiato de nove meses, justificado da seguinte forma: "A Revista de Imigração 

e Colonização viu-se forçada a interromper a sua publicação regular afim de poder 

adaptar-se à nova modalidade de impressão imposta pela nossa legislação" (AOS 
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NOSSOS LEITORES, 1942, p. 9). Entretanto, no “Relatório do terceiro ano de trabalhos 

do CIC”, publicado no mesmo número, descobrimos que a revista sofrera um corte de 40 

contos na sua verba (SECRETARIA DO CONSELHO, 1942, p. 22) 

É possível que o CIC tenha perdido prestígio com a suspensão da imigração – e o corte 

de verbas seria uma consequência. A RIC retomaria sua periodicidade, mas sempre com  

irregularidades, que sugeriam altos e baixos no prestígio do Conselho, problemas de 

verba, ou de organização.  

No ano de 1949 vemos a maior irregularidade na publicação da Revista até então: só é 

editado um número, de janeiro a dezembro deste ano.  Dali por diante só serão editados 

dois números por ano, um para cada semestre. E o último número da série analisada – o 

do segundo semestre de 1952 – só seria impresso em 1954. 

 

1.5.2. Tiragem 

A RIC circulava principalmente dentro do aparelho de Estado. O relatório de atividades 

do CIC de 1945 (RELATÓRIO DO CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 

REFERENTE A 1945, 1946, p. 20) informava que “a sua tiragem oscilante foi 

desenvolvida (de 800 para 1.000 exemplares)”. Essa é a única menção a tiragem feita no 

recorte estudado. 

 

1.5.3. Aspecto Visual/ Editorial 

A RIC apresentava um aspecto simples e despojado, e nunca passou por uma reforma 

gráfica. Ilustrações (desenhos) apareciam raramente. Embora algumas edições 

(especialmente aquelas que reuniam mais de um número) fossem mais volumosas, em 

geral a revista tinha entre 200 e 300 páginas. Os textos eram publicados em duas colunas. 

Em geral eram extensos, sendo que o maior artigo encontrado ocupou 208 páginas 

(NEIVA, 1944, p. 215-422).  

Quando a RIC foi lançada, uma parte dos artigos era seguida de resumo em francês, ainda 

naquela época considerada a língua da diplomacia. A partir de 1941, esses resumos ficam 



45 

 

mais raros, até desaparecer. Eventualmente publicavam-se resumos ou até traduções em 

inglês. 

Entre os responsáveis pela publicação, que são referidos tanto como “diretores” ou como  

“secretários” da RIC, constam os nomes do Major Aristóteles de Lima Câmara (também 

membro do CIC e autor de vários artigos na publicação), o Cônsul Maurício Wellish, 

Adelmy Cabral Neiva, Durval de Magalhães Lima, Ronald de Carvalho Filho e o redator 

Gabriel Ventura da Silva. A revista, assim como o CIC, estava sediada no Itamaraty, que 

naquela época ficava no Rio.  

 

1.5.4. Estrutura da RIC. 

A estrutura, ou paginação da RIC, pouco variou com a passagem dos anos. Embora as 

suas seções algumas vezes assumissem nome diferentes, em essência continuavam as 

mesmas. 

Primeiramente, vinha o Sumário, não apenas do número presente, mas também do 

número passado, pois a ideia era incentivar os colecionadores do veículo.  
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Figura 13: Sumário do primeiro número da RIC, em janeiro de 1940 

 

 

Fonte: REVISTA DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO, Janeiro de 1940, Ano I, número 1 
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A seguir, eventualmente, poderia haver uma breve mensagem aos leitores, 

frequentemente utilizada para justificar falhas ou atrasos da publicação. Em outros 

momentos, essa mensagem constituía-se num pequeno texto de um recém-designado 

presidente do Conselho.  

Uma vez por ano, as páginas seguintes eram ocupadas pelo relatório de atividades do 

CIC, que podia ter até 30 páginas, e era constituído de vários itens, dando conta das 

diversas frentes de atuação do órgão. Esse é um espaço privilegiado para o estudo da 

política editorial da RIC e da imigração em geral, pois contém fatos e números.  

Logo em seguida começavam os Artigos, a maioria dos quais sobre a questão imigratória. 

Eram em sua maioria opinativos. A RIC publicava o tradicional aviso de que “A Revista 

não se responsabiliza pelos conceitos emitidos em artigos assinados”. Mas muitos dos 

articulistas pertenciam ao Conselho, e suas opiniões certamente deviam pesar nas 

decisões e na atividade do órgão. Outros artigos eram assinados por nomes que não 

pertenciam ao CIC, mas tinham prestígio no ambiente científico e intelectual da época. 

Uma terceira faixa é de autores de menor renome, que deixaram poucos traços. 

 

 

 

 

 

Figura 14: O membro do Conselho e articulista da RIC, 

Artur Hehl Neiva 

 

 

Fonte:  Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Fundo Diários Associados  
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Mas que ideias definiam esses artigos opinativos? Na verdade, elas eram muito 

semelhantes entre si. Em pesquisas sobre o assunto, frequentemente se fala em 

“polêmicas da RIC”; esta qualificação não parece adequada. O que se nota nesses artigos 

opinativos são mais concordâncias do que discordâncias, pois os articulistas se valiam, 

no fundo, das mesmas ideias e representações. Opiniões e argumentos se repetiam. Havia 

entre eles numerosos consensos baseados em ideias sobre o tema, que circulavam na elite 

intelectual da época, em sua maioria cooptada em algum grau pelo governo Vargas. Esses 

consensos, e as representações em que se baseavam, serão discutidos mais à frente.  

Palestras e discursos - geralmente proferidos dentro de eventos como conferências e 

simpósios – também eram reproduzidas na seção de Artigos da revista. Um movimento 

importante que se verificava em boa parte dos artigos era o de balanço da imigração 

passada, geralmente para extrair lições para a política atual. Com esse intuito eram 

publicados, por exemplo, documentos referentes à imigração, muitos deles ainda da época 

 

Figura 15: O observador do Conselho por São Paulo 

e articulista da RIC, Henrique Doria de Vasconcelos 

 

 

Fonte:  Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Fundo Diários Associados. 
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do Império. Também havia artigos sobre a história de determinadas imigrações, muitas 

vezes centrados em um local específico19. 

Não eram raros, também, os relatórios e relatos de viagens (inclusive a serviço do CIC) e 

artigos jurídicos - aqui compreendidos como aqueles que explicavam ou discutiam uma 

questão legal relacionada à imigração.  

A RIC também publicava textos de real cunho científico. Eram assinados por pessoas até 

hoje consideradas importantes na sua área de conhecimento, como o geógrafo italiano 

Giorgio Mortara (1885-1967), um dos criadores do IBGE; o sociólogo de origem alemã 

Emílio Willems (1905-1997), que produziu vários livros sobre a imigração e lecionou na 

Universidade de São Paulo e na Escola Livre de Sociologia e Política; Josué de Castro 

(1908-1974) geógrafo, médico, nutricionista e professor que ganhou fama internacional 

por sua atuação nos problemas brasileiros relacionados à alimentação e nutrição e também 

por livros como Geografia da Fome; e o historiador português Jayme Cortesão (1884-

1960), que morou por algum tempo no Brasil e escrevia sobre História da Imigração.  

 

19 Ver como exemplo o artigo “Jaguari, um exemplo de colônia próspera e rapidamente assimilada” 

(MASSENA, 1942). 
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Figura 16: Artigo de Josué de Castro na RIC 

 

Fonte:  CASTRO, 1948, p. 17  
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Figura 17: Artigo de Jayme Cortesão 

 

Fonte: CORTESÃO, 1951, p. 30-44 

 

 

Os textos científicos, entretanto, não consistiam senão uma pequena parte dos artigos. A 

RIC começou a ser publicada em 1940, apenas alguns anos depois do surgimento da 

Universidade de São Paulo, em 1934. Ainda não existia uma estrutura e uma produção 

científica acadêmica consolidadas na área das Ciências Sociais. Assim, a produção dos 
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intelectuais da época era muito diferente da atual, não se relacionando com as exigências 

de rigor acadêmico hoje em vigor. 

Um caso exemplar era o de Oliveira Vianna, que escreveu dois artigos na RIC: “Os 

imigrantes germânicos e slavos e sua caracterização antropológica” (VIANNA, 1940a) e 

“Os imigrantes semíticos e mongóis e sua caracterização antropológica” (VIANNA, 

1940b). Vianna era constantemente citado pelos articulistas da publicação, por ser 

considerado uma autoridade em assuntos como raça, assimilação e a imigração que 

convinha ao país.  Tornou-se conhecido com obras como Populações Meridionais (1920) 

e Raça e Assimilação (1932); além disso, ocupou cargos importantes no governo Getúlio 

Vargas20.  

Desde o seu segundo número, em abril de 1940, a RIC teve uma seção de Noticiário.  A 

princípio essas notas informativas abordavam principalmente assuntos afeitos à 

imigração na esfera governamental, e eram escritas pela redação; a partir de dezembro de 

1942, entretanto, passaram a incluir reportagens e artigos publicados na grande imprensa 

da época. Estabelece-se assim um diálogo da RIC com esses órgãos; de novo, sem grandes 

polêmicas, pois muitos pontos-de-vista defendidos pelos articulistas e pelo próprio CIC 

eram ecoados por esses textos, demonstrando a prevalência das representações ali 

trabalhadas. Também havia uma seção de Livros e Revistas, que se propunha a fazer 

resenhas de publicações sobre imigração e colonização; com o tempo, entretanto, se 

tornou uma continuação do Noticiário.  

A seção em seguida era a de estatísticas, em geral abrangendo números da época, ou séries 

históricas da entrada de imigrantes, divididos, em vários momentos, por sexo, 

nacionalidade, profissão, Estado de entrada, etc. Por exemplo, no final dos anos 40, em 

vários momentos, contabilizou-se a entrada dos DPs (Displaced Persons, na verdade 

refugiados de guerra) no país. Mantinha-se atualizada com o movimento de repartições 

como a Divisão de Passaportes e o Registro de Estrangeiros; com a naturalização, 

permanência e expulsão de estrangeiros; e com dados referentes aos Núcleos Coloniais.  

Onde a RIC assumia uma função informativa – e até, como se diria hoje, de “jornalismo 

de serviço” era numa das suas seções finais, Legislação. Ali eram publicadas novas leis, 

 

20 Foi consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ministro do Tribunal de Contas 

da União. Oliveira Vianna defendia governos fortes e rigorosa seleção dos imigrantes. 
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portarias, decretos, circulares, nomeações e designações, acordos internacionais, 

convênios e jurisprudências sobre imigração, além das Resoluções do próprio CIC. Dada 

a orientação restritiva da política imigratória da época, era importante que os funcionários 

pudessem consultar a revista sobre as leis vigentes. O enorme volume da legislação, e 

suas crescentes complicações burocráticas, tornavam o serviço necessário. Para se ter 

uma ideia, observem-se as páginas a seguir:

 

Figura 18: Tramitação de documentos referentes à Imigração 

 

 

 

  Fonte: MARTINELLI, 1940, p. 573 
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Figura 19: Tramitação de documentos de autorização 

para o retorno do imigrante do exterior. 

 

. 

 

Fonte:  RIC. Julho de 1940. Ano I, nº 3  



55 

 

A seção de Legislação também continha artigos jurídicos sobre a legislação imigratória de forma 

geral, e pareceres sobre processos relativos à área. 
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2. CAPÍTULO 2: O IMIGRANTE NAS PÁGINAS DA RIC 

Esse capítulo tem como finalidade o exame de alguns números da RIC, escolhidos entre a coleção 

de 36 edições analisadas. O exame será feito destacando alguns números da RIC e analisando-os 

em dois aspectos: 

a. Primeiro: Na sua totalidade, enquanto representativos de determinados 

momentos da história do órgão. Busca-se assim perceber como a RIC, naquele 

momento, refletiu a política migratória do governo brasileiro. Como as edições 

não podem ser compreendidas isoladamente, serão feitas conexões entre o 

conteúdo da revista analisada e artigos publicados em outras edições. Como se 

poderá verificar nessa análise, as representações se estendem e continuam de 

edição para edição – daí a necessidade de analisa-las em sua continuidade. 

b. Segundo: Através da Teoria das Representações, baseando-se nas ideias do 

filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre (1901-1991). Interessa sobretudo 

estudar representações construídas sobre os imigrantes, a imigração e a política 

imigratória, de acordo com a interpretação dos articulistas da revista.  

Foram escolhidas para análise as seguintes edições:  a primeira (Janeiro de 1940, Ano I, número 

1); oitava (Agosto de 1942, Ano III, Número 2); e a vigésima-segunda (Junho de 1946, Ano VII, 

número 2). O principal critério de escolha foi a grande quantidade de representações sobre o 

imigrante contidas nesses números. Ocorrências dessas imagens, encontradas em outras edições, 

serão correlacionadas com as edições selecionadas. Isso porque elas funcionam em continuidade 

através da coleção. 

Previamente ao exame das edições, será feita uma exposição sobre o instrumental teórico utilizado 

nesse trabalho. 

 

Instrumental de análise: a Teoria das Representações 



57 

 

O instrumental teórico escolhido para a análise desses números da RIC foi a Teoria das 

Representações, principalmente como ela é entendida por Henri Lefèbvre em seu livro La 

presencia y la ausencia21  (1983); e através do aporte de Roger Chartier (1989).  

Em seu sentido tradicional, a representação é a mediação feita por um indivíduo, ou grupo social, 

na tentativa de conhecer um objeto. Trata-se de imagens elaboradas na ausência do objeto; essa 

ausência pode ocorrer, ou porque o objeto não está de fato presente, ou porque, mesmo presente, 

não é apreendido na sua essência. Para ter acesso a este objeto, o representante (no caso, o 

articulista da RIC) coloca em seu lugar a representação (imagem, ideal, estereótipos negativos ou 

positivos) do objeto representado (o imigrante).  

Um exemplo é a narrativa feita, durante a Assembleia Constituinte de 1934, pelo Deputado Artur 

Neiva22, que se opunha à imigração japonesa. Durante os debates, ele caracterizou os japoneses 

como uma raça “enquistada”, que recusava a assimilação (BRASIL, 1935, p. 343), sendo apoiado 

por vários outros deputados. Em seguida, sem transição, contou o seguinte fato: por ocasião de 

uma lei que estabelecia a naturalização compulsória dos estrangeiros23, esses imigrantes saíram às 

ruas comemorando o fato, e até cantando o Hino Nacional brasileiro. Conclusão do deputado 

Neiva:   

Tinham chegado havia poucos anos e imediatamente abraçaram a nóva pátria. 

Naturalizaram-se em massa na colônia a que pertenciam e saíram desfilando pela cidade 

do Rio de Janeiro, tentando acompanhar, entoando mesmo, as canções patrióticas 

brasileiras, mas, de fáto tendo dentro do coração a pátria de origem, eterna e imperecível. 

(BRASIL, 1935, p. 343) 

 

Do ponto de vista das representações, é interessante ver como se estrutura essa narrativa. 

Inicialmente, se elabora uma imagem negativa sobre o imigrante japonês: é inassimilável no Brasil, 

porque vive em comunidades separadas do resto da população, não aceita “se misturar” e continua 

 

21 Edição mexicana do original francês. 
22 Pai do conselheiro do CIC e articulista da revista, Artur Hehl Neiva 
23 Essa lei foi o Decreto 58ª, de 14 de dezembro de 1889 (menos de um mês, portanto, depois da Proclamação da 

República) estabelecia a naturalização compulsória dos estrangeiros residentes do Brasil, a menos que estes se 

opusessem explicitamente.   



58 

 

ligado à pátria de origem. Essa imagem ajuda a formar ideias sobre um grupo de imigrantes de 

cultura, língua e costumes diferentes dos brasileiros.  

Mas aí entra o episódio da naturalização, quando os japoneses celebram, em última análise, a sua 

integração à nova pátria. A sua reação é contraditória com a representação acima. Entretanto, alerta 

o deputado, a comemoração não passa de uma farsa, não é sincera, não é “de coração”.  

Entra em cena, uma segunda representação para dar conta dessa inconsistência: os japoneses, além 

de inassimiláveis, são também mentirosos; sua comemoração é apenas para enganar os brasileiros. 

E outros deputados presentes ao debate – entre os quais Xavier de Oliveira, futuro articulista da 

RIC – concordam com a avaliação de Neiva (BRASIL, 1935, p. 343).  

As representações sobre os imigrantes não são apenas potentes. Elas também são muito numerosas 

e flexíveis, podendo ser usadas para justificar os fatos mais disparatados.  

 Em si, as representações não são boas ou más, falsas ou verdadeiras (elas seriam inoperantes se 

não contivessem alguns aspectos reais). Podem ser uma ponte para conhecer o objeto, ou uma 

forma de ocultar a verdade sobre ele. Sem representações seria impossível aceder ao conhecimento. 

Lefèbvre (1983, p.60) lembra que as representações não são apenas alterações da realidade, nem 

ideologias: 

As representações não podem passar apenas por alterações do real e do verdadeiro, por 

máscaras e mascaradas, como na teoria habitual das “ideologias”. O modo de existência 

das representações só pode ser concebido tomando em conta as condições de existência 

deste ou daquele grupo, povo ou classe. Procedem de uma conjuntura ou conjunção de 

forças numa estrutura social em que existem grupos, castas, classes; mas se dirigem à 

sociedade como um todo. (...) Os dominantes, acentuando certos traços naturais 

(particularidades do sexo nas mulheres, do corpo ou do comportamento nas etnias 

subordinadas), os convertem numa definição de caráter “definitivo”. Assim se consegue 

oferecer, sem “mentir” particularmente, uma imagem que perpetua a dominação. O que 

está em jogo não é única e simplesmente o econômico; as finalidades e os interesses (da 

representação) se dissimulam; se aparecerem como são, fracassam. As representações 

ampliam, deslocam, transpõem certas “realidades”. Fazem parte de uma estratégia 

“inconsciente”. Nascem como símbolos no imaginário e se fortalecem tornando-se 

correntes, quase instituídas. Já as ideologias se elaboram durante ações estratégicas muito 

mais conscientes (...) (LEFEBVRE, 1983, p. 60) (tradução livre).   

 

Mais adiante, discorrendo sobre a época analisada nessa pesquisa, o autor lembra o regime 

hitlerista, que funcionava como um gigantesco amálgama de representações históricas (o sangue, 
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a raça, a pátria, etc) (LEFEBVRE, 1983, p. 79). Regimes autoritários precisam mobilizar quase que 

um excesso de representações, e um menosprezo da vivência (do vivido, em oposição ao 

concebido), para continuar no poder; este também era o caso do Estado Novo de  Getúlio Vargas.  

Chartier (1989), vai mais adiante, pois considera que as representações não são apenas apropriadas 

por grupos dominantes; na verdade, elas estruturam a própria sociedade. “Não há prática nem 

estrutura que não seja produzida pelas representações, contraditórias e em luta entre si, e pelas 

quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é seu”, diz ele (CHARTIER, 1989, p. 

1505. Tradução livre). Na luta entre diferentes representações, o que está em jogo é a própria 

ordenação, e portanto a hierarquização da estrutura social, e o monopólio da violência pelo Estado 

(CHARTIER, 1989, p. 1514)  

A posição do indivíduo na sociedade depende do crédito dado à representação de si mesmo que ele 

elabora. Esta imagem  (de um indivíduo, de um grupo), se faz representar inclusive como signo 

exterior. Seria o caso, por exemplo, das togas dos magistrados, que as pessoas podem igualar à 

Justiça e à Verdade. “A representação se transforma numa máquina que fabrica respeito e 

submissão, num instrumento que produz uma coação interior, necessária na medida em que não for 

possível recorrer à força bruta” (CHARTIER, 1989, p. 1518. Tradução livre)  

Na década de 1940, como se verificará no terceiro capítulo, um dos grandes objetos de análise na 

revista será o refugiado do pós-guerra, sobre o qual serão elaboradas diversas representações. Com 

a chegada efetiva deste imigrante ao Brasil, a partir de 1947, as representações sobre ele, tanto 

positivas quanto negativas, continuarão vigorando na sua integralidade. A sua ausência agora, se 

não é física, é social. Ele é julgado a partir da sua correspondência (ou não) com as representações 

sobre ele. O refugiado não tem voz, não é escutado.  Os articulistas da revista, como outras vozes 

da chamada opinião pública, produzem esta ausência. 

 

Análise de três edições da RIC 

A análise a seguir objetiva, em primeiro lugar, identificar as representações sobre o imigrante 

presentes na RIC. Dentro de cada edição, seções e artigos serão descritos e analisados.  



60 

 

Para facilitar a discussão, optei por sublinhar as numerosas representações que cercam o migrante.  

Esse percurso também deve mostrar alguns momentos da história da revista, ao longo dos anos. 

  

2.1. Janeiro de 1940, Ano I, número 1  

O primeiro número da RIC (Janeiro de 1940) tem 202 páginas e contém os seguintes títulos:  

• Apresentação, pelo Ministro João Carlos Muniz, Presidente do Conselho de Imigração e 

Colonização (p. 3-4). O então presidente do CIC apresenta em duas páginas a nova 

publicação. No segundo parágrafo, declara categoricamente:  

A intervenção do Estado é cada vez mais decisiva nos movimentos migratórios, 

planificando, selecionando e dirigindo as correntes humanas, de acordo com os interesses 

dos países de emigração e imigração. (...) Nenhum outro país oferece maior extensão de 

terras colonizáveis pela raça branca do que o Brasil, abaixo do paralelo 20 (MUNIZ, 

1940a, p.3) (Grifos da autora)  

Aqui podemos identificar a ideia de que o Estado deve (e é plenamente capaz de) ter 

controle absoluto do fenômeno imigratório. A menção à raça branca, onipresente na revista, 

se repete múltiplas vezes nas edições da RIC.  

• Primeiro ano de trabalhos do Conselho de Imigração e Colonização, pela Secretaria do 

Conselho (segue um extrato traduzido para o francês) p.5-22. Nesse relatório o CIC 

apresenta as realizações acumuladas desde a sua fundação, em 1938. Antes disso, 

entretanto, vem um longo preâmbulo: 

O problema migratório de hoje não poderá mais ser resolvido como no século XIX, pela 

livre migração (...) A época das migrações incontroladas, mais ou menos espontâneas, já 

passou. Hoje, os movimentos migratórios deverão ser cuidadosamente preparados e 

disciplinados pelo Estado, de forma a se adaptarem às necessidades dos países de 

emigração e imigração e aos interesses do próprio imigrante, (SECRETARIA DO 

CONSELHO, 1940, p.6). (Grifos da autora) 

Afirma-se também que a intervenção do Estado não se dará apenas através de medidas 

restritivas; ao contrário, pode significar a expansão da imigração. A leitura atenta da coleção 

da RIC, principalmente em seus primeiros anos, deixa entrever uma vontade política real 

de promover a imigração, nos moldes julgados benéficos pelo Conselho.  
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Segundo o artigo, também é dever do Estado favorecer a assimilação do estrangeiro à sua 

nova pátria: 

Entre os fatores favoráveis à assimilação, estão a afinidade étnica, os esforços do Estado 

no sentido de facilitar a adaptação do elemento estrangeiro, a igualdade econômica e social 

entre os trabalhadores nacionais, os casamentos mistos e a religião. Entre os fatores que 

se opõem à assimilação, citam-se os obstáculos erigidos pelo país de origem, a segregação, 

as diferenças de línguas (...) e as diferenças étnicas muito salientes (ps.7-8). 

O relatório informa que, para determinar quais seriam as correntes imigratórias favoráveis, 

o Conselho promoveu estudos sobre o assunto. O Itamaraty já tinha começado a negociar 

com os países cujos imigrantes eram considerados assimiláveis. Mas veio a guerra e as 

negociações foram paralisadas. Os membros do Conselho continuarão trabalhando, 

aperfeiçoando leis imigratórias já em vigor e criando novas regulamentações; controlando 

o trânsito nas fronteiras; e facilitando a entrada de estrangeiros que trouxessem uma 

razoável quantidade de capital consigo24.  

Coloca-se aqui a ideia da assimilação, considerada indispensável pelo governo Getúlio 

Vargas, como um dever do estrangeiro. 

• Artigo: Os imigrantes germânicos e slavos e sua caracterização antropológica, pelo 

Prof. Oliveira Vianna (segue resumo em francês) p. 23-32. Como já foi dito aqui, Francisco 

José de Oliveira Vianna era uma importante influência na política imigratória da época e 

também nos articulistas da RIC. Esse artigo é peculiar: curto (9 páginas), e nele o articulista 

não chega a expressar nenhuma opinião sobre política imigratória. Limita-se a descrever os 

grupos étnicos do título, em termos que mal escondem a sua admiração por esses 

estrangeiros; principalmente aqueles louros, altos e brancos, “dolicocéfalos” que se 

instalaram no sul do país, e que “trazem à nossa complexa etnogênese os mais puros 

atributos antropológicos da raça nórdica”. São grupos “xantocróides” – ou seja, loiros e 

brancos25 (VIANNA, 1940a, p. 23-32). 

 

24 Essa é uma característica da imigração da época. TUCCI, (1988) lembra que, mesmo na vigência da proibição da 

entrada de judeus (decretada extra-oficialmente pela Circular Secreta 1.127, de 7/7/1937) faziam-se exceções para 

aqueles que pudessem entrar no país com determinada quantia de dinheiro. 
25 Oliveira Vianna utiliza uma série de termos típicos da Antropologia Física de décadas anteriores.  
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O texto pode ser melhor compreendido com a justaposição ao outro único artigo publicado 

pelo sociólogo na RIC, no número de outubro do mesmo ano. Trata-se de “Os imigrantes 

semíticos e mongóis e sua caracterização antropológica” (OLIVEIRA VIANNA, 1940b, p. 

610-614). O título já sugere que se trata do mesmo formato de artigo, aplicado a outros 

grupos étnicos. Oliveira Vianna descreve armênios, árabes e judeus colocando-os todos no 

grupo “armenóide”. E adverte que todos eles, inclusive os judeus ashkenazi (provenientes 

da Europa Oriental, e que muitas vezes exibem traços como pele clara, cabelos loiros e 

olhos azuis), são portadores de “melanescência”. Esta seria a presença de mais melanina na 

pele, que torna as pessoas mais morenas - ou até negras. 

Aqui, novamente, o artigo não chega a opinar sobre imigração. Na verdade, isto é 

desnecessário: assim como muitos outros ideólogos da imigração na época, o articulista 

visava, antes de mais nada, o branqueamento da população brasileira. Nesse sentido, os 

imigrantes do primeiro artigo seriam úteis; os do segundo, não. 

• Artigo: Os alemães no sul do Brasil – Ponto de vista brasileiro, pelo Conselheiro Major 

Aristóteles de Lima Câmara (segue resumo em francês) p. 33-47. Aqui o articulista, 

polemizando com o cientista alemão, radicado no Paraná, Reinhard Maack (1892-1969), 

nega que os alemães da Região Sul do país continuem ligados ao seu país de origem, com 

sua cultura e seus costumes. “Os termos ‘luso-brasileiro’, ‘teuto-brasileiro’ e ‘slavo-

brasileiro’ só são usados pelos preconizadores do isolamento dos descendentes de alemães; 

os brasileiros desconhecem-n’o26” (p. 39). Em suma, afirma que essa população está 

perfeitamente assimilada.  

No momento em que essa matéria estava sendo publicada – em janeiro de 1940 – o Major 

Câmara e o Conselheiro Artur Hehl Neiva faziam uma viagem a algumas localidades de 

São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que se destacavam pela grande quantidade de 

imigrantes  japoneses e alemães ali concentrados. A ideia era “conhecer de visu a situação 

 

26 Jeffrey LESSER (1999, p.3 da Edição Kindle) analisa a inexistência, no Brasil, dessa identidade mista - a hifenizada 

- que acolhe a alteridade do imigrante. Ele afirma que o problema continua existindo: “Um novo milênio se aproxima, 

e o Brasil continua sendo um país onde a etnicidade hifenizada é predominante, mas não é reconhecida”.  
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realmente existente nas localidades do interior do Brasil, para onde afluíram, em levas 

avultadas, elementos alienígenas” (CÂMARA e NEIVA, 1941, p. 40). No artigo, eles 

afirmam que "esses núcleos, verdadeiros quistos raciais, psicológicos, linguísticos, 

culturais e sociais (...) são, em grau menor ou maior, resistentes à assimilação ao meio 

nacional". (p.96) 

No discurso de Câmara, portanto, os imigrantes e seus antecedentes estão, num momento, 

plenamente assimilados; em outro artigo, se configuram em "quistos". As duas concepções 

opostas convivem sem problema, sendo utilizadas conforme a conveniência. O que fica 

difícil é elaborar uma versão um pouco mais complexa da realidade, que resultaria numa 

nova identidade para os imigrantes, mutável e negociada a cada instante.  

• Artigo: O “Serviço de Registro de Estrangeiros”, pelo Conselheiro Artur Hehl Neiva 

(segue resumo em francês), p. 48-57. Artur Hehl Neiva, então membro do CIC, foi Diretor 

de Administração do Departamento Federal de Segurança Pública de 1932 a 1942 (CPDOC, 

2017). Talvez por conta desse currículo, foi encarregado de organizar o Serviço de Registro 

de Estrangeiros. Abre seu artigo afirmando que “a tendência universal (é a de) reforçar os 

poderes do Estado pela intensificação do seu controle nos aspectos mais diversos da 

estrutura social” (p. 49). Considerando que as décadas de 30 e 40 foram marcadas pelo 

fascismo, esta afirmação não está longe da realidade.  

O primeiro Serviço de Registro de Estrangeiros (SRE) começou a funcionar em 17 de abril 

de 1939, no Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, a RIC frequentemente publicaria notícias 

dos diversos SREs que foram se espalhando pelo país, facilitando inclusive o trabalho de 

órgãos policiais como o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. 

• Artigo: Permanência de estrangeiros entrados como temporários, pelo Conselheiro 

Dulphe Pinheiro Machado (segue resumo em francês), p. 59-65. O conselheiro explica as 

regras de permanência no Brasil, no caso de estrangeiros que pretendam ficar no país mais 

de trinta dias. De forma geral, quem já não tiver emprego ou negócio garantido por aqui 

não obterá a residência definitiva.  
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• Artigo: Formalidades necessárias ao registro de estrangeiros, pelo Serviço de Registro 

de Estrangeiros (p.66-68); 

• Legislação: Decreto no 3.010, de 20 de agosto de 1938, que regulamentava o Decreto-Lei 

no 406, de 4 de maio de 1938 (p. 69-88). Esses decretos são restritivos da entrada de 

estrangeiros. O Decreto nº 310 tinha 286 artigos e tratava de múltiplos assuntos relativos à 

imigração: fiscalização a bordo dos navios, tratados bilaterais de imigração, vistos, cotas, 

Núcleos Coloniais, e “concentração e assimilação” de estrangeiros, entre outros.  

As últimas 28 páginas da RIC foram preenchidas com modelos de documentos a serem utilizados 

pelos Serviços de Registro de Estrangeiros. 

De forma geral, esse primeiro número demonstra um Conselho confiante no seu poder de coordenar 

e dirigir a imigração, inclusive aumentando o número de estrangeiros que chegam ao Brasil, sem 

abrir mão da “rigorosa seleção”. O aparato legal está mais do que pronto; com o complemento 

indispensável do policial, que reforçará o controle social sobre os “alienígenas” que já estão no 

país, e aqueles que virão. 

A principal representação presente nessa revista, portanto, é a do controle absoluto do Estado sob 

a imigração. O Brasil não era o único país que aspirava a esse controle; naquela época, muitas 

nações tinham leis nesse sentido, restringindo severamente a imigração com base em critérios 

econômicos, políticos e raciais. O legislativo americano aprovara o Immigration Act of 1924, 

baseado no princípio de uma cota de 2% sobre a população entrada nos EUA até aquela data, com 

o agravante de excluir totalmente os imigrantes japoneses27. Antes mesmo dos americanos, os 

canadenses tiveram o seu Immigration Act em 1919, proibindo o ingresso no país de comunistas, 

alguns grupos religiosos, e algumas nacionalidades (DIRKS, 2019).  

Mas o controle absoluto é impossível. Assim como o Canadá e os EUA, o Brasil também 

estabeleceu, na Constituinte de 1934, a Lei de Cotas, com uma percentagem de 2% dos imigrantes 

de cada nacionalidade entrados até ali. Por exemplo, um dos principais alvos dessa lei era a 

 

27 Não resta muita dúvida de que a lei americana tenha sido copiada na Constituição brasileira de 1934; sendo que 

também houve propostas, durante a Constituinte, de proibir a imigração japonesa. 
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imigração japonesa28. Os deputados da Assembleia Nacional Constituinte tomaram várias 

iniciativas nesse sentido, sendo que muitos deles se referiam à imigração japonesa, ou “amarela” 

em seus projetos, como Arthur Neiva (emenda 841), Miguel Couto (emenda 21-E) e Xavier de 

Oliveira (emenda 1.164) (GERALDO, 2009b, p. 180). Mas como lembra Sacchetta (2013, ps. 460-

461), embora o número de chegadas de japoneses dali por diante tenha diminuído, até 1938 

ultrapassou a cota anual de 2.849 pessoas, prevista por lei. Segundo dados da própria RIC 

(ESTRANGEIROS ENTRADOS NO BRASIL DE 1884 A 1939, 1940) em 1935, entraram no 

Brasil 9.611 japoneses; em 1936, 3.306; em 1937, 4.537. Ou seja, a média anual de entradas foi 

superior à preconizada pelo governo.  

No caso dos judeus, houve também um esforço para barrar a sua entrada, já que os pedidos de asilo 

eram numerosos na década de 1930, e esta imigração, na visão do governo, não interessava ao país. 

A Circular Secreta 1.127 proibia a entrada de judeus (TUCCI, 1988, p. 512), mas estes, em muitas 

ocasiões, utilizaram cartas de chamada por parentes ou empresas para entrar no Brasil. 

Intermediários também podiam ser utilizados para entrar no país, segundo o próprio Oswaldo 

Aranha, então ministro das Relações Exteriores, declarou em carta de 1938 (TUCCI, 1988, p. 522-

523). Os judeus podiam falsificar seu visto apresentando-se como católicos, ou comprando uma 

pequena propriedade no Brasil para assegurar a sua identidade de “agricultor” (p. 525). Esses 

escoadouros eram reconhecidos pelo próprio Aranha.  

Na coleção da RIC como um todo – incluindo este número – se sobressai outra representação muito 

potente: a do  branqueamento. Ela é tão poderosa que, como acontece nos artigos de Oliveira Viana, 

nem precisa ser mencionada para entrar em cena.  

 

28 Além do simples racismo, outro fator contribuía para as restrições contra a imigração nipônica. Deve-se notar que a 

primeira metade do século XX caracterizou-se por várias incursões imperialistas japonesas. O país ocupava, entre 

outros territórios da Ásia, a Coréia (oficialmente anexada ao território japonês desde 1910)  (SILVA, [s.d.]) e a 

Manchúria, na China (invadida em 1931). Foram ocupações marcadas pela violência contra a população nativa. O 

temor da ocupação nipônica foi estimulado por algumas concessões de terra a empresas japonesas, particularmente na 

Amazônia. (Ver OLIVEIRA, 1945, p. 235-254). 
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Nem sempre esta doutrina se expressa de forma tão clara como no artigo do presidente do CIC, 

João Carlos Muniz, neste primeiro número da RIC citado anteriormente. Como vimos, em seu 

texto, Muniz deixa bem claro que as terras disponíveis, no Brasil, estão reservadas à “raça branca”. 

No número seguinte, em  abril de 1940, outro articulista também é bastante explícito: “Nenhuma 

civilização superior, nenhuma alta cultura humana jamais se derivou do conglomerado de 

contribuições pobres, oriundas de elementos étnicos caídos ao acaso no crisol das raças que, 

porventura, lhe tenham servido de berço” (MARQUES, 1940, p. 206).  

No número 4, de outubro de 1940, o Major Aristóteles de Lima Câmara se manifesta otimista com 

o futuro racial do país:  

(...) devemos nos recordar que Vacher de Lapouge afirmou, há cerca de meio século, que 

o povo do Brasil se tornaria negro dentro de um século ... A evolução dos nossos tipos 

étnicos o desmente categoricamente. Sente-se aí o esforço formidável despendido no 

sentido de constituirmos, no futuro, uma população totalmente branca. É um desejo que 

não nos pode ser negado. Devemos modificar essa orientação? (CÂMARA, 1940, p. 676). 

Em dezembro de 1943, Fernando Mibielli de Carvalho, ao prever uma avalanche de imigrantes se 

precipitando para entrar no Brasil depois da guerra, declara: 

No conceito de imigração cientificamente orientada, o requisito essencial, tendo em vista 

o imigrante como elemento de composição racial no melting-pot brasileiro, e destinado a 

contribuir para melhoria crescente da nossa etnia, (o imigrante) deve ser a raça branca 

europeia. (CARVALHO, 1943, p. 67) 

Esses articulistas que pregavam a preferência de imigrantes brancos para melhorar a “etnia 

brasileira” muitas vezes negavam que fossem pessoalmente racistas, ou que o Brasil fosse um país 

racista. “Entre nós, os costumes são mais brandos e talvez mais humanos (comparados com os 

americanos), não existindo, por assim dizer, o preconceito de raças”, afirma Afonso Bandeira de 

Melo, num ensaio intitulado “O Espírito de Genebra e a Reconstrução Social do Mundo”. 

Reconstrução a qual, aparentemente, mantinha intactas as tradicionais barreiras sociais do Brasil. 

No parágrafo seguinte, Bandeira de Melo afirmava: 

O Brasil foi descoberto pelo homem branco, que sempre presidiu seus destinos históricos. 

O negro foi para aqui trazido como um imperativo fatal da política de exploração 

econômica do país, então inteiramente desprovido de mão de obra utilizável, por isso que 

o aborígene se apresentava rebelde e inapto para o trabalho organizado. Os elementos 

étnicos da progênie europeia deverão predominar na composição da nação brasileira, que 

terá, com as demais nações americanas, por missão preservar, no novo mundo, o 

patrimônio cultural que lhe legou a Europa e para tal deverá necessariamente possuir e 
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cultivar as qualidades essenciais, as virtudes viris dos povos ocidentais que, realizando as 

mais belas conquistas da civilização, ora detém o domínio do universo. (BANDEIRA DE 

MELO, 1944, p. 672) 

Controle absoluto do governo sobre a imigração, sim; pois os imigrantes podem trazer consigo 

ideologias exóticas, doenças perigosas29, costumes estranhos, e uma língua estrangeira que 

demoram a abandonar. Mas a imigração deve continuar, para garantir o indispensável processo de 

branqueamento, que melhorará a “qualidade” da população brasileira. É entre esses dois polos que 

oscila o universo das representações presente na RIC. 

No Brasil, as teorias racistas do século XIX floresceram principalmente a partir da Abolição. 

Intelectuais e cientistas como Nina Rodrigues (1862-1906), Sílvio Romero (1851-1914) e João 

Batista Lacerda (1846-1915), atribuíam, de uma forma ou de outra, os problemas brasileiros à 

presença dos negros na população. Como lembra Lília Schwarcz (1993), esses argumentos sobre a 

desigualdade das raças, utilizando o vocabulário da Antropologia Física da época e uma espécie de 

neo-darwinismo, serviam a uma finalidade importante na sociedade brasileira da época: a 

manutenção das (extremas) diferenças sociais.  

Justificava(m) teoricamente desde a construção de projetos políticos conservadores até a 

existência de hierarquias rígidas, agora cientificamente explicadas. Assim, se ao adotar o 

jargão evolucionista e racial essas elites letradas acabavam assumindo uma espécie de 

consciência do atraso, também buscavam nele respaldo para redimensionar uma discussão 

sobre a igualdade entre os homens e, por conseguinte, sobre critérios de cidadania.  

O mesmo contexto que encontra em um projeto liberal a solução para sua nova 

configuração política procura nas teorias deterministas e antropológicas subsídio para 

transformar diferenças sociais em barreiras biológicas fundamentais. (...) Transformada 

em utopia pelos cientistas nacionais, a igualdade conseguida mediante as conquistas 

políticas era negada em nome da natureza. (SCHWARCZ, 1993, Edição Kindle, posição 

4852-4853).  

Esse pensamento continua presente na época da RIC. A conservação das estruturas sociais é de 

extrema importância; num país bem organizado, todos conhecem o seu lugar. Como afirma 

Bandeira de Melo, o homem branco sempre dominou o país, e assim deve continuar sendo. O 

discurso se transformou um pouco da República Velha para o Estado Novo; este admite, por 

exemplo, a miscigenação como estratégia de branqueamento - sendo que a miscigenação, para os 

 

29 Uma corrente eugenista, constituída principalmente de médicos, preconizava o rigoroso controle de saúde dos 

imigrantes. Por exemplo, uma das principais acusações feitas aos imigrantes japoneses era a de que eles teriam trazido 

para o Brasil o tracoma, doença oftálmica que provoca  permanente inflamação dos olhos. 
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teóricos racistas da virada do século, agravava o problema racial do Brasil. Mas a essência não 

mudou. 

Outra representação frequente nas páginas da RIC é a assimilação do imigrante, exigida pela 

política imigratória da Era Vargas e refletida no artigo do Major Aristóteles de Lima Câmara e o 

seu colega de Conselho, Artur Hehl Neiva. Como afirmado anteriormente, em janeiro de 1940, eles 

viajaram a locais de colonização alemã, como Blumenau e Joinville (SC), e japonesa (Bastos, SP). 

A visita foi relatada no número de Janeiro de 1941 (CÂMARA e NEIVA, 1941, p. 119-139).  

Na época, 90% da população de Bastos (então distrito do município de Tupã) era de imigrantes 

japoneses e seus descendentes. Graças à ação do Conselho, as ruas mudaram de nome: retiraram-

se as denominações em ideogramas japoneses, que foram substituídas por nomes brasileiros como 

Sete de Setembro, General Osório, Oswaldo Cruz, etc. Outra providência foi construir no local um 

quartel do Batalhão de Caçadores. Os articulistas acreditavam que a presença militar tinha duas 

vantagens: primeiro, promovia contatos entre imigrantes e brasileiros; segundo, garantia “a 

vigilância permanente em relação a qualquer problema de assimilação” (p. 64-65).  

Na zona de colonização alemã de Santa Catarina, o processo de assimilação resultara no 

fechamento, pelo governo, de 200 escolas alemãs, segundo os articulistas30. “Da necessidade dessa 

previdência não se discute (p. 93)”.  Entretanto, restam outros focos da cultura alienígena, mais 

perigosos ainda: “O lar estrangeiro é (...) o obstáculo principal da campanha nacionalizadora (p. 

101)”. Tradições, usos e costume, ali são “transmitidos pela mulher, demonstradamente o elemento 

conservador da sociedade”. A luta para extirpar dos colonos essa cultura deve ser executada de 

forma suave, mas rigorosa.  

Seyferth  (1997, p. 95) define a campanha nacionalizadora do Estado Novo, entre 1937 e 1945, 

como “uma guerra”, lembrando inclusive o importante papel que o Exército cumpriu nesse 

momento. O discurso oficial sobre o assunto (que aparece em vários momentos na RIC, inclusive 

no artigo acima) culpava o Império e a República Velha pela negligência e omissão que permitiram 

 

30 Outra providência foi proibir o uso da língua alemã em público, inclusive em cerimônias religiosas. 
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o isolamento desses estrangeiros, formando “quistos raciais”. O Estado Novo, entretanto, não 

cometeria esse erro.  

No mesmo texto, a autora analisa os discursos dos oficiais que participaram desta “nacionalização” 

das comunidades alemãs do Vale do Itajaí. Segundo estes militares, em cidades tão diferentes, com 

tantos nomes em alemão, costumes europeus etc, “perdia-se a sensação de Brasil” (p. 104). A partir 

do contato com esse estranho segmento do país -, território que é Brasil, mas onde se perdem as 

referências brasileiras tradicionais - surge o medo em relação ao alienígena, alojado num “quisto” 

(termo médico) do corpo da Nação. Pois mesmo o filho de imigrantes, registrado como brasileiro, 

traz um sangue diferente, talvez perigoso, para circular no corpo do país. Ou, como diz Alcir 

Lenharo (1986, p.113): “Teme-se pela orientação desse fluxo sanguíneo. Toma-se sua circulação 

como instrumento em aberto da alteração profunda da vida do país. O sangue involuntário, reza a 

tradição, não é bom”. 

A assimilação pregada pela RIC e pelo Estado Novo não é uma negociação identitária. Nem muito 

menos o “caldeamento no melting pot” de várias raças e/ou nacionalidades, pregado no discurso 

oficial da época. A assimilação significa o esquecimento da língua, das tradições, dos costumes do 

país de origem; o apagamento da memória; o fechamento de escolas, associações etc; enfim, a 

destruição de toda e qualquer alteridade que ameace a ideia de um país único, homogêneo. A 

assimilação também significa a proibição de atividade política. É, enfim, uma operação carregada 

de violência. 

 

2.2.Agosto de 1942, Ano III, Número 2 

O oitavo número da RIC tem 192 páginas e apresenta os seguintes conteúdos: 

. Relatório: Encaminhamento dos trabalhadores nordestinos para a Amazônia (p.9-19). Por 

ocasião da grande seca de 1942, o Conselho elaborou um plano de recrutamento, transporte e 
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localização dos nordestinos para a Amazônia31. Para evitar que “elementos indesejáveis, 

empregados em pequenos misteres citadinos” se deixassem ficar nas cidades da região amazônica, 

onde sua presença seria problemática, seria preciso uma “seleção rigorosa”, um controle estrito do 

governo etc. Depois, o Conselho proveria a hospedagem e assistência dos trabalhadores migrantes, 

custeando também sua passagem de navio. Além disso o CIC se propunha a verificar se as 

condições de trabalho nos seringais eram justas e legais. O órgão encaminha ao Presidente da 

República um plano completo para efetuar essas ações.  Seria um esforço com duas vertentes: o 

socorro às populações atingidas pela seca, e o envio dessas vítimas à Amazônia, onde deveriam 

trabalhar no cultivo da seringueira que fornece a matéria-prima da borracha. O Conselho já alinha 

quais serão os fornecedores de braços para essa empreitada: os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas e Bahia (“ENCAMINHAMENTO DE 

TRABALHADORES NORDESTINOS PARA A AMAZÔNIA”, 1942, P. 12). (Grifo da autora) 

A ideia por trás dessa iniciativa era reativar na Amazônia a produção da borracha, 

indispensável para finalidades militares. Durante a guerra, a Malásia, que era a grande 

produtora borracha naquela época, havia sido ocupada pelos japoneses. Com o rompimento 

de relações com o Eixo e a aproximação do país com os Aliados, naquele mesmo ano de 

1942, o governo norte-americano voltou-se para o Brasil, visando um fornecedor de 

diversas matérias-primas, entre elas a borracha.  

Em 3 de março de 1942, o governo brasileiro assinou com os EUA os chamados “Acordos 

de Washington”, de colaboração econômica e militar, e que previam,  entre suas várias 

cláusulas, a criação de um fundo para desenvolvimento da produção da borracha 

(ANDRADE e HOCHMAN, 2008, p. 258); (MOURA, [s.d.], p. 12). Para efetivar essa 

produção, só faltava um detalhe: a mão-de-obra, difícil numa região tão escassamente 

povoada.  

 Com o fornecimento de trabalhadores para os seringais, o governo podia resolver dois 

problemas ao mesmo tempo. Primeiro, aliviar a pressão social do Nordeste – durante a seca, 

 

31 O CIC coordenaria a ação da Divisão de Fomento Agrícola do Ministério da Agricultura (recrutamento) e do 

Departamento Nacional de Imigração (transporte até Manaus) 
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os migrantes se aglomeravam nas grandes cidades, as oligarquias locais se preocupavam 

com a possibilidade de saque e rebelião. Segundo, se colocar ao lado dos Aliados 

fornecendo-lhes matéria-prima. No primeiro ano dessa empreitada, o CIC ficou 

encarregado de prestar socorro imediato aos futuros “soldados da borracha” (como eram 

chamados esses migrantes), encaminhando-os em seguida para o Acre e a Amazônia.  

Expressões como “fornecedores de braços” são frequentes em toda essa edição, apesar da 

retórica de assistência aos camponeses atingidos pela seca. Em última análise esses seres 

humanos são vistos como um insumo para a produção de borracha, o qual deve ser 

embarcado imediatamente para a Amazônia.  

Isso se liga à representação do migrante apenas como trabalhador, força de trabalho 

necessária no local para onde vai (SAYAD, 1999). Uma porção de números enche os artigos 

dessa edição da RIC: custos de transporte e alimentação, número de pessoas recrutadas, etc. 

É o governo calculando custo e benefício da migração de “braços”. Outros aspectos dessa 

pessoa ficam de fora da conta: suas origens, sua cultura, sua futura interação com o local 

de destino, suas ambições e projetos, e o vazio que ela deixa no local de onde migrou. Esse 

último problema, aliás, chega a ser mencionado por algumas autoridades nordestinas32; mas 

a interrogação que fica no ar jamais é respondida 

Vale notar que o cultivo da borracha e o alívio das tensões sociais no Nordeste não eram os 

únicos motivos por trás desse plano. A preocupação com a região amazônica aumentou a 

partir de 1937, com o golpe que originou o Estado Novo. Desse momento em diante a 

 

32  O relatório encaminhado por Henrique Doria de Vasconcellos, observador de São Paulo . junto ao Conselho, contém 

um questionário direcionado, inespecificamente, às “autoridades” do Estado da Paraíba. Nas respostas recebidas, 

chama a atenção o seguinte trecho: 

3º Qual é a opinião das autoridades locais sobre o encaminhamento de trabalhadores para 

a região amazônica? (...) 

Resposta: A atual administração da Paraíba é, em tese, contrária à emigração de 

trabalhadores nordestinos. Em primeiro lugar o seu deslocamento provoca uma grande 

crise de braços para a lavoura (...) (VASCONCELLOS, 1942, p. 101) 

 

O(s) interrogado(s) prosseguia(m) afirmando que em migrações anteriores os trabalhadores não se adaptaram ao clima 

da Amazônia, muitas vezes contraindo doenças como a malária; e que “raríssimos” foram os que conseguiram melhorar 

de vida nesta migração e/ou mandar dinheiro para a família. 
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“integração” ao país dessa “área estratégica” tornou-se central, no discurso de Getúlio 

Vargas, como parte do projeto da “Marcha para o Oeste” - programa que propunha o 

desenvolvimento de áreas distantes do interior do país, vistas como desabitadas. 

• Entrevista: Encaminhamento de trabalhadores nordestinos para a Amazônia. Segue 

resumo em francês. (p.20-26) – Transcrição de uma entrevista sobre o assunto com o então 

presidente do CIC, Ministro Antônio Camilo de Oliveira, para o jornal Correio da Manhã. 

Além de transmitir as informações acima, Oliveira manifesta a preocupação de impedir que 

o “soldado da borracha” nordestino seja utilizado como mão-de-obra escrava. Observa que 

as migrações do Nordeste ocorrem periodicamente em função de um fenômeno climático 

que ali se manifesta, e que de forma alguma despovoam a região (“ENCAMINHAMENTO 

DE TRABALHADORES NORDESTINOS PARA A AMAZÔNIA”, 1942b,  p. 23). 

(Grifos da autora). 

Nesse artigo verificamos uma “representação em dupla”, de causa e consequência: seca 

(fenômeno climático) = migração. As migrações são apresentadas, por esse ângulo, como 

absolutamente inevitáveis, pois quem pode deter um fenômeno climático, ou os animais – 

pássaros, ou homens – que nesse momento “batem asas do sertão”? Desta qualificação da 

migração como um fenômeno natural resulta, inevitavelmente, uma visão do nordestino 

migrante como objeto passivo da natureza. Como caracteriza Lara de Castro (2014): os 

sertanejos, que já eram associados aos aspectos do meio árido tido como adverso, imutável 

e hostil, com problemas sociais causados pelas estiagens, passavam a ser lidos como seres 

desgovernados pelo instinto.  

Segundo Castro (2014, p. 1) “Os migrantes nordestinos, com efeito (são) frequentemente 

caracterizados em memórias e até na historiografia como animais que seguem um estímulo 

natural de arribar quando a natureza não permite a opção de permanecer e se adaptar”.  

• Relatório de uma viagem de inspeção através do Nordeste em maio de 1942 (p. 27-94) 

– Escrito pelo Conselheiro Dulphe Pinheiro Machado, que visita os Estados de 

Pernambuco, Ceará (onde encontra a pior situação) e Paraíba, e faz um relatório sobre a 

situação. Sugere diversas providências e de forma geral mantem um tom compassivo ao 
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falar sobre as vítimas da seca, vítimas de uma situação inevitável. São “famintos, 

desabrigados, miseráveis”; atingidos, segundo citação de um discurso do ex-presidente 

Epitácio Pessoa, por um “horroroso flagelo”, que os obriga a perambular “andrajosos, 

esquálidos, as faces decompostas, o olhar desvairado” (MACHADO, 1942, p. 29). Por 

outro lado, o conselheiro também cita um trecho do escritor e político paraibano José 

Américo de Almeida (1887-1980), que, depois de elencar várias características positivas 

dos sertanejos, desqualifica da seguinte forma seus conterrâneos:  

“(...) Sua vontade é, porém, desorganizada por uma lamentável imprevidência, (grifo da 

autora),  que alguns atribuem à herança moral dos selvagens. É a falta de senso econômico, 

do hábito de amealhar, o descaso pelo dia de amanhã que o leva a esbanjar em poucos 

meses todo o produto dos anos prósperos, sem temor das crises inevitáveis.” (p. 74)  

Voltando ao Conselheiro Pinheiro Machado, é interessante notar que ele faz um diagnóstico 

próximo da realidade, ao declarar que uma das principais causas da situação é o latifúndio, 

e inclusive defender sua desapropriação. Mas o latifúndio é descrito como um problema 

solto no espaço, sem relação com a oligarquia do Nordeste, que mantém estreitas relações 

com o governo federal. 

Nem todas as representações do migrante animalizam o nordestino. Também existe aquela 

que o caracteriza como andrajoso, esquálido, miserável, enfim: uma vítima a ser socorrida 

piedosamente. Por outro lado, na medida em que a “manada” é humanizada ela também 

pode ser alvo de representações negativas: o paraibano, no texto de José Américo de 

Almeida, é imprevidente, impulsivo, não guarda dinheiro para os dias de necessidade. 

• Relatório: Relatório de uma viagem de inspeção, apresentado ao Conselho de 

Imigração e Colonização. Escrito pelo observador paulista do Conselho, Henrique Doria 

de Vasconcellos (p. 96-140). Este começa a sua jornada visitando Pernambuco, a Paraíba e 

o Rio Grande do Norte, até chegar ao Pará. Diz que mesmo nas regiões onde as lavouras 

continuam de pé, como o Vale do São Francisco, existem multidões de flagelados vagando 

pelas cidades e pelo campo. Se as chuvas recentemente caídas não melhorarem a produção 

agrícola, será “forçoso” enviar essa multidão que se aglomera para a Região Norte. 

Enquanto o embarque não acontece, o CIC se encarrega do “amparo e vigilância” dos 
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trabalhadores desempregados. Doria propõe reforços na infraestrutura de Belém do Pará, 

para quando os trabalhadores ali chegarem (VASCONCELLOS, 1942, p. 116-117).  

No momento em que o migrante é, de certa forma, animalizado, surge a necessidade de 

vigilância (para evitar que a “manada” estoure); é “forçoso” retirá-los das grandes cidades 

nordestinas, pois podem se tornar incontroláveis. 

• Legislação (p.141-171):  A seção de Legislação contém, entre outras normas, as seguintes:. 

Decreto-lei no 4.321, de 21 de maio de 1942. Aprovava o acordo sobre saúde e saneamento 

do Vale do Amazonas entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Decreto-lei no 4.451, 

de 9 de julho de 1942. Autoriza a constituição do Banco de Crédito da Borracha, “para 

desenvolvimento da produção da borracha e sua defesa econômica, bem como para a 

execução do convênio celebrado em Washington, a 3 de março de 1942, entre o Governo 

Brasileiro e a Rubber Reserve Company, representante do Governo dos Estados Unidos”. 

Decreto-lei no 4.509, de 23 de julho de 1942. Abre ao Ministério de Trabalho, Indústria e 

Comércio, o crédito especial de 7.736:190$00 para localização de trabalhadores no Vale do 

Amazonas, e dá outras providências.  

• Resoluções do Conselho (p. 172-179): Oito resoluções, tratando principalmente do 

Serviço de Registro de Estrangeiros e dos procedimentos com estrangeiros em trânsito. 

• Noticiário, p. 180-190 (àquela altura, ainda produzido pela redação da RIC). Entre outras 

notícias, temos uma matéria sobre a criação de Núcleos Agroindustriais, particularmente 

um no Vale do São Francisco (NÚCLEOS AGRO-INDUSTRIAIS, 1942, p.181-185).  

Como já foi dito antes, o CIC almejava dirigir, controlar, e até aumentar a imigração no país. 

Entretanto, a partir do Decreto-Lei 3.175, de 7 de abril de 1941, viu-se forçado a desistir do seu 

principal objetivo. O relatório do “Segundo ano de Trabalhos do Conselho de Imigração e 

Colonização” (SECRETARIA DO CONSELHO, 1941, p. 9-17) dava conta das mudanças nas 

atividades do Conselho: ele passaria do campo prático para o estudo dos problemas da imigração, 

resolveria os problemas legais da área nos quais a legislação fosse omissa, e prepararia o terreno 

para a imigração futura. Além disso, se ocuparia das migrações internas. 
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Na edição de Agosto de 1942, o Conselho aparece, justamente, engajado na tarefa de coordenar a 

migração de trabalhadores “flagelados” nordestinos para os seringais da Amazônia.  

Examinando essa edição da RIC, o que chama atenção é a sua coesão: o número inteiro é 

“temático”, como se diz hoje, girando em torno da empreitada nordestina do Conselho33. Para que 

essa solução se justifique, é preciso que se apoie em diversas representações do Nordeste, dos 

nordestinos e da própria Amazônia – como as que foram tratadas aqui, 

A dupla de representações seca = migração ajuda a fabricar uma imagem do Nordeste-Região que 

persiste até hoje: a de um local tragicamente condenado ao atraso e ao subdesenvolvimento pelo 

“fenômeno climático”. Os conflitos sociais não tem espaço nessas representações.  Tal imagem 

negativa, como alerta Paiva (2004, p. 198) a-histórica, mas foi construída historicamente, em 

função de “interesses externos (que) forjaram elementos para seu entendimento a partir de uma 

lógica exógena àquela realidade”.  Inventou-se o Nordeste em decadência da mesma forma que se 

construiu a São Paulo do progresso. Imagens construídas que sugeriam e convocavam a migração 

das “vítimas da seca”. 

E, por fim, outra representação que surge nesse número, embora com menos força, é a necessidade 

de “povoar” a Amazônia. Nesse momento encontramos outro par de representações: de um lado, a 

existência dos desertos populacionais brasileiros, que devem ser preenchidos da forma mais rápida 

possível; de outro lado, a possibilidade de transferir determinadas populações (grifos da autora) – 

imigrantes ou migrantes – para tais desertos, preenchendo os espaços vazios e resolvendo o 

problema num passe de mágica. É quase como se fosse um problema de hidráulica: a única questão 

que se coloca é técnica, de como “escorrer” essa população de uma região para outra, de forma 

rápida e segura.  

O texto da RIC é explícito; “(...) como muito bem disse no seu discurso de despedida o ministro 

João Carlos Muniz (primeiro presidente do CIC) enquanto houver no mundo zonas superpovoadas 

e zonas despovoadas, haverá sempre correntes migratórias de umas para outras” (grifo da autora) 

 

33 A atuação do CIC na coordenação desses trabalhos foi breve; em novembro de 1942, foi criado o SEMTA, Serviço 

Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que assumiu a tarefa de organizar a migração, dali por 

diante. (NEVES, 2001, p. 119) 
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(SECRETARIA DO CONSELHO, 1942, p. 12). Essa representação é útil para aliviar a pressão 

quando a miséria aumenta no Nordeste, evitando convulsões sociais que coloquem em xeque as 

estruturas locais de poder.  

 

2.3.Junho de 1946, Ano VII, número 2 

O vigésimo-segundo número da RIC tem 148 páginas e traz os seguintes textos: 

• Artigo: Política Imigratória (O papel do médico na realização do magno problema) 

(segue versão em inglês), p-159-191. Assinado por Jayme Poggi, o artigo começa com uma 

declaração bombástica: “A nossa população é ainda, e apenas, de 41.637.572 homens, 

doentes em alta percentagem. Não temos raça definida.  (POGGI, 1946, p. 159)”. A solução, 

para o médico, seria a imigração. A questão demográfica não estaria sendo resolvida com 

o crescimento vegetativo dos brasileiros natos, porque “seria lento por si só o aumento da 

população de uma raça ou sub-raças fracas e doentes como é o negro e o mulato (...). O 

remédio é trazer para cá imigrantes jovens, solteiros ou não, cujos filhos tem muito mais 

possibilidade de sobreviver.” (p. 165) 

Nesse cenário, o papel do médico é de importância capital: ele deve ajudar no saneamento 

básico dos Núcleos Coloniais, e, mais importante ainda, selecionar os imigrantes adequados 

para o país. Fora do país, nos postos de embarque, deverá ser constituída comissão de 

médicos capazes de evitar a vinda de “portadores de tracoma, do leproso, do sifilítico ou do 

tuberculoso e de toda sorte de moléstias infecto-contagiosas”. (p.171). 

Mesmo desconfiando da saúde desses estrangeiros, Poggi afirma que “o único imigrante 

que nos convém é o homem branco, europeu.” Cita estatísticas e estudos que provam que 

os negros e mestiços adoecem muito mais do que os brancos, aqui e nos Estados Unidos, e 

tem uma taxa superior de mortalidade, sendo atingidos por doenças como o glaucoma e a 

tuberculose. Discorda do também médico e pesquisador Artur Ramos (1903-1949), o qual 

afirma que essa incidência maior de doenças na população negra se deve às condições na 
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qual ela vive. Imigrante, só o branco europeu. “O negro, o mestiço como o asiático devem 

ser rejeitados”, conclui. (p. 173). 

O artigo reflete a representação do imigrante como doente, peso morto e ameaça à saúde 

dos brasileiros. Todos esses artigos eram assinados por médicos, como Castro Barretto, 

Gabriel de Lucena, Maurício Medeiros, Antônio Xavier de Oliveira, Antônio Carlos 

Pacheco e Silva, Jayme Poggi e Antônio Vianna. Na maioria dos textos, reivindicava-se um 

“exame médico rigoroso” no imigrante antes mesmo que ele chegasse ao Brasil; e depois, 

é claro, na sua chegada. 

A ideia de que negros e mestiços estariam se extinguindo no Brasil, por conta de serem uma 

“raça inferior” era muito comum naquela época, mas nunca chegou a ser comprovada pelas 

estatísticas. 

• Artigo: O aproveitamento das terras incultas e a fixação do homem ao solo, do 

advogado, sociólogo e empresário amazonense Samuel Benchimol, (BENCHIMOL, 1946, 

p. 192-233) (segue versão em inglês). O autor estuda o problema do “vazio geográfico” do 

seu Estado. É preciso ocupar a Amazônia, mas com quem? Nem todos os migrantes se 

adaptam ao pesado trabalho dos seringais, que inclui um trajeto de 20 km diários, 

carregando a colheita do dia nas costas. Afirma que a situação atual no continente europeu 

levará à emigração de “grandes massas de população insatisfeitas, sem recursos e sem 

saúde, sem trabalho e sem teto” (p.197). Esse é o momento ideal para recrutá-los, para fazer 

das florestas amazônicas “campos de cultura agrícola racional”. Mas, seja qual for a 

nacionalidade “a melhor política para o povoamento do nosso solo é ainda aquela de 

transformar o imigrante em colono (agricultor)” (grifo da autora) (p. 208). Por outro lado, 

Benchimol também condena a legislação anti-imigrantista da década de 30, segundo ele 

baseada em preconceitos.  

Este artigo, cujo autor não faz parte do CIC, reflete, entretanto, uma representação forte do 

imigrante no Conselho: ele deve ser agricultor, imigrantes urbanos não interessam. Essa 

representação será analisada mais adiante nesse trabalho. 
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• Artigo: Normas gerais sobre Migração, Imigração e Colonização, pelo Cônsul-Geral 

Renato Barbosa, p. 233-239. Neste texto o diplomata constata o crescimento do parque 

industrial brasileiro – cem mil fábricas em 1946, segundo ele – e se preocupa em atenuar 

esse desequilíbrio entre produção agrícola e.  industrial, já que tantas pessoas migraram do 

campo para a cidade. Ali, o custo de vida não para de crescer. A receita é a imigração ou 

migração “sob técnica colonizadora” (BARBOSA, 1946, p. 233) Lembra que oitenta por 

cento da população está na faixa litorânea; é preciso colonizar, efetivar a “Marcha para o 

Oeste”, e isso será facilitado pelo fato de que “o Brasil é hoje o maior centro de atração 

para as correntes imigratórias”, pois “a Velha Europa, angustiada pela sua saturação 

demográfica (...) terá forçosamente de reduzir essa espécie de hipertensão humana,  por 

uma vasta sangria também humana” (p. 235). Enquanto isso, no Brasil, “somos nós os 

detentores de uma área territorial imensa, despovoada, para onde deve ser dirigida uma 

corrente imigratória” (grifos da autora). (p.236). Propõe também mais migrações, e a 

“incorporação dos três milhões de ameríndios que ainda vivem confinados nas nossas 

selvas” (p. 237). 

Mais uma vez aqui se reitera a concepção “hidráulica” que estabelece uma transmissão 

automática das populações de países superpovoados para áreas despovoadas. Utiliza-se 

inclusive a imagem de “hipertensão”, que lembra as metáforas sanguíneas destacadas por 

Alcir Lenharo (1986).  

• Artigo: Aspectos psicológicos na Imigração Após-Guerra, por Lyra Cavalcanti (p. 240-

245). O articulista afirma que praticamente todos os imigrantes – e mais especialmente os 

refugiados que passaram pelos traumas da II Guerra – carregam problemas psiquiátricos 

graves. Propõe medidas urgentes para que o país se defenda desses estrangeiros 

“imprestáveis”, que segundo ele formam a maioria dos “alienados criminosos” confinados 

em manicômios judiciários. É necessário uma “seleção rigorosa” para impedir que no meio 

dos brasileiros fiquem esses indivíduos “tarados, perturbados e exaustos pela guerra, 

neurosados e psicopatas incubados, enfim, imigrantes que não servem porque (...) em lugar 

de nos ajudar, vêm como pêso morto” (grifo da autora) (CAVALCANTI, 1946, p. 240-
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241). Os imigrantes aprovados em tal seleção devem ser encaminhados ao trabalho agrícola 

ou industrial. “Não queremos comerciantes”, diz. Debilidades psicológicas ou físicas não 

serão toleradas. O operário imigrante deve ser uma máquina tão bem-adaptada à indústria 

quanto os equipamentos de uma fábrica: 

O problema imigratório em face do trabalho deve ser orientado no sentido de ser 

verificado, cientificamente, repetimos, a sua idoneidade profissional, o provável 

desajustamento no ambiente novo, num estudo ecológico perfeito; os índices de robustez, 

os índices antropométricos, os testes fisiológicos e psicológicos, as provas cárdio-

vasculares, quando para trabalhos de grande esforço muscular, a agilidade, a fôrça física, 

a resistência, a habilidade manual, os defeitos orgânicos, a boa visão e audição, os 

distúrbios da sensibilidade, a surdez etc, enfim aproveitar o indivíduo que vem trabalhar, 

no trabalho que pode dar melhor rendimento (...) O trabalho bem conduzido é uma fonte 

de bem-estar e o imigrante não deve, em momento algum, vir a ser um ocioso, um 

aproveitador, pois necessitamos de braços e de técnicos (p.243).  

Depois disso, cabe ao imigrante se assimilar rapidamente (p. 245). Por isso mesmo, não 

interessam ao Brasil “raças estanques, que vivem entre si como nações dentro de nações, 

com religião e comunidade à parte34” (p. 242).  

O imigrante aqui é tratado como mais um insumo para a produção, agrícola ou industrial. 

Como uma máquina, deve ter polias e parafusos bem azeitados. Não pode dar problema no 

seu país de destino, caso contrário se transformará num fardo, incapaz de contribuir dessa 

ou mesmo de outras formas. E o responsável pela produção desse bom imigrante é o 

médico. 

• Legislação – Resoluções do Conselho de Imigração e Colonização (p. 246-248). Entre 

as resoluções desse número chama a atenção a de número 117, a qual resolve: “Revogar a 

Resolução Reservada no 1, datada de 27 de setembro de 1938, que restringe a concessão de 

visto consular em passaporte de estrangeiros de origem semita” (p.246).  

A partir dessas linhas, é possível vislumbrar três informações. Primeiro, o Itamaraty 

efetivamente decidiu, ainda nos anos 1930, recusar a entrada a judeus, no exato momento 

em que estes procuravam desesperadamente os consulados brasileiros, tentando sair dos 

 

34 A alusão aos imigrantes judeus é bem clara aqui. Em outros textos da RIC, “comerciantes”, “artesãos” ou até 

“agiotas” funcionavam como códigos para “judeu”.   
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países onde sofriam perseguições. Esta política foi definida pela Circular Secreta 1.127 do 

Ministério das Relações Exteriores, revelada no livro de Carneiro (1988). Segundo, mais 

tarde a Circular Secreta 1.127 foi substituída pela 1.249, de 27 de setembro de 1938, que 

flexibilizava a proibição em alguns casos35. Terceiro, a nova circular foi passada ao 

Conselho, que a traduziu na “Resolução reservada número 1” do órgão, na mesma data. 

Fora a nota na RIC, o governo nunca assumiu oficialmente estas diretrizes (TUCCI, 1988, 

p. 249)36. 

Chama a atenção o fato de que, na mesma época, tenham sido publicadas na RIC várias 

matérias favoráveis ao sionismo. Entre esta edição e o número seguinte (RIC de setembro 

de 1946, Ano VII, número 3), encontramos na seção de “Noticiário” nada menos que quatro 

matérias sobre a chegada dos refugiados judeus na Palestina. De forma geral, o tom das 

matérias reproduzidas é simpático a esses refugiados37. 

 

35 A Circular Secreta 1.249 foi enviada pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores “Às Missões Diplomáticas 

e Consulados de carreira e às autoridades de Imigração e policiais”, em 27/9/1938. No Arquivo Nacional, ela consta 

da documentação relativa ao CIC produzida e acumulada pelo Gabinete Civil da Presidência da República. (As datas-

limite dessa documentação são 1930 a 1945). O documento, intitulado “Entrada de israelitas no território nacional” 

admite exceções na política contra a entrada dos “semitas” em alguns casos: a) portadores de licença de retorno, em 

plena validade; b) turistas e representantes de comércio; c) cônjuges ou parentes consanguíneos, em linha direta até o 

segundo grau, “de estrangeiro que esteja residindo legalmente em território nacional”; d) “cientistas e artistas de 

reconhecido valor internacional”; e) “técnicos requisitados oficialmente pelos Governos de Estado, para fins 

exclusivamente de utilidade pública. Essa requisição deverá obedecer a uma lista das diferentes profissões a ser 

estabelecida pelo C.I.C. (...); f) “capitalistas ou industriais que desejem fundar emprêsas ou sociedades no Brasil. 

Deverão provar, perante a autoridade consular, a transferência de um valor mínimo de 500:000$000 (quinhentos contos 

de réis) por intermédio do Banco do Brasil (...)”. 

No seu último parágrafo, a Circular afirmava: “Fica revogada aqui a Circular Secreta no 1.127, expedida pelo 

Ministério das Relações Exteriores, em 7 de junho de 1937, somente naquilo em que contrariar as disposições desta 

resolução” (ARQUIVO NACIONAL, Documentação do Gabinete Civil da Presidência da República. Conselho de 

Imigração e Colonização. Caixa 3117.).  
36 A pesquisador afirma que toda a política de proibição da imigração judaica foi feita através de “atos e circulares 

secretas”. A documentação do Gabinete Civil da Presidência da República confirma essa informação: tanto a Circular 

1.127 como a 1.249 são referidas como secretas, e a resolução do CIC que as traduziu também é “reservada”. 
37Foram reproduzidas as seguintes matérias: “O problema dos refugiados judeus”  (BURKE, 1946, p. 265-266),  A 

PALESTINA E A CONTRADIÇÃO BRITÂNICA (1946, p. 494-495); O BLOQUEIO DA PALESTINA, (1946, p. 

495); e O PROBLEMA DA PALESTINA (1946, P. 500-502). Todos esses artigos foram publicados na seção de 

“Livros e Revistas” da RIC. 



81 

 

Uma especulação possível é que o Itamaraty, no imediato pós-guerra – momento no qual o 

genocídio de judeus vem à tona – se preocupe em “limpar” sua imagem, apoiando a causa 

dos refugiados judeus na Palestina38. 

Outra resolução é a de no 118 (p. 246), que mais uma vez autoriza o aumento da cota anual 

de um grupo de imigrantes. Dessa vez, os beneficiados são os dinamarqueses, já que esta 

imigração “consultava” os interesses brasileiros.  

• Resenhas: Livros e Revistas. Chama a atenção – além do texto sobre refugiados judeus, 

mencionado acima - um artigo intitulado “O Direito Internacional Privado em face da 

Organização das Nações Unidas” (CARDOSO, 1946, p. 251-258). Ali já se indicam os 

novos marcos da ordem mundial, os quais se refletiriam na política imigratória brasileira. 

Outros artigos abordam a chegada de novos imigrantes - “A Imigração Estrangeira no 

Brasil”, (GOMES, 1946, p. 258-259); “Movimentos Imigratórios” (FERREIRA, 1946, p. 

259-262); “A Imigração” (BOUCINHAS, 1946, p. 265-266); “Política Imigratória” 

(ROLLEMBERG, 1946, p. 267-269); “A Imigração que procura o solo...”(PRAZERES, 

1946, p. 282-283), de forma positiva, mas reforçando que estes devem ser agricultores.  

Os textos “Medicina e Higiene (Imigração e Eugenia)” (PACHECO E SILVA, 1946, p. 

273-276) e “O problema da imigração japonesa” (p. 276-278), se colocam numa 

interessante contraposição.   O primeiro artigo é assinado pelo psiquiatra Antônio Carlos 

Pacheco e Silva (1898-1988), que é frequentemente citado pelos articulistas da RIC como 

referência. Pacheco e Silva, em seu texto, analisa a “seleção racial” em nome da Eugenia e 

desemboca na questão da imigração japonesa, citando o falecido médico e deputado 

constituinte de 1934 Miguel Couto (1865-1934). Segundo este, era preciso conhecer melhor 

esses imigrantes, porque “tudo indica que os intuitos dessa gente não são bons” (PACHECO 

E SILVA, 1946, p. 274). Era um problema de segurança nacional, de sobrevivência da 

pátria.  

 

38 No ano seguinte, Oswaldo Aranha, que fora Ministro das Relações Exteriores à época da Circular Secreta 1.127, 

presidiu a Assembleia Geral da ONU que votou pela criação do Estado de Israel. 
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Em contraposição a este texto, vemos logo nas páginas seguintes um articulista da RIC, o 

sociólogo alemão Emílio Willems, contestar abertamente as ideias antinipônicas: 

Li ultimamente algumas dezenas de artigos “científicos” cujos autores fizeram referências 

à imigração japonesa. Com exceção de alguns estudos meramente demográficos, o nível 

de quase todos os artigos é lamentavelmente baixo. O que se serve ao leitor como “exame 

objetivo dos fatos” é invariavelmente um racismo mais ou menos bem dissimulado que 

naturalmente nada tem a ver com a ciência. Afirma-se, por exemplo, que a imigração 

japonesa é um “fator de degenerescência da nossa raça”. (...) Há laivos de mística racista 

nessas palavras, mas se é que lhe entendemos o sentido, o autor repete mais uma vez a 

antiquíssima crença, mil vezes refutada pela genética, de que a hibridação enfraquece a 

“raça”. Para lembrar o absurdo dessa superstição, basta lembrar que todas as atuais “raças” 

são produtos de mestiçagem. (WILLEMS, 1946, p. 276) 

Aqui, sim, começa a se esboçar uma polêmica; esse tipo de argumento nunca apareceu na 

RIC, nem mesmo pela pena de Willems. Assim como o artigo sobre a ONU, pressagia novos 

tempos.  

• Noticiário. Reprodução de  “O Mesmo Problema: Imigração”, (1946, p. 287-288) artigo 

opinativo publicado pelo Correio da Manhã. No texto, a expectativa com a chegada dos 

novos imigrantes se transforma em impaciência com as teorias que resultaram na legislação 

restritiva: “Ao invés de colonos selecionados, passamos a não ter nenhum colono desde o 

dia em que homens esclarecidos começaram a intervir na solução (do) problema (...)”, 

protesta o editorial (p. 287). 

• Estatísticas. Do Serviço de Registro de Estrangeiros de vários Estados. 

 

Este número foi publicado na expectativa da imigração europeia, uma quase unanimidade entre os 

articulistas. Uns falam em centenas de milhares, outros em milhões de europeus prestes a chegar. 

Essa avalanche é considerada tão certa, que a única discussão agora é a da seleção de tantos 

imigrantes. O problema é discutido, em vários artigos, pelo ângulo da salubridade.  

Tal discussão não começa nem termina nesse número, mas é preciso lembrar que este foi um 

momento particularmente agudo no discurso anti-imigrante. Isso porque, entre 1946 e 1947, o 

conselheiro Artur Hehl Neiva estava na Europa, visitando vários campos de refugiados que tinham 

“sobrado” da II Guerra Mundial. A ideia era de que ele fizesse uma seleção rigorosa para escolher 
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refugiados úteis ao Brasil. Havia um grupo no Conselho que se opunha vigorosamente a esta 

imigração, argumentando que os refugiados eram “a escória da Europa”. Essa querela será o tema 

do terceiro capítulo desta dissertação.   

Na coleção da RIC, foram encontrados 12 artigos sobre esse tema, lançando suspeitas sobre a 

“qualidade” destes estrangeiros  

Na década de 1940, temos na RIC uma geração de intelectuais conquistada pelas teses eugenistas, 

cujo discurso é diferente dos racistas da virada do século. No Boletim da Eugenia, editado pelo 

principal expoente do movimento, o médico Renato Kehl, este afirmava: “A Eugenia é a sciencia 

do aperfeiçoamento physico e mental do gênero humano, tendo em conta as disposições 

hereditarias da semente e as medidas que a beneficiem através das gerações”. (KEHL, 1929, p. 1).  

Uma  definição melhor talvez seja a do estatístico Francis Galton (1822-1911), considerado o 

fundador da disciplina, e que afirmava que a Eugenia era “o estudo dos fatores sob controle social 

que melhoram ou prejudicam, física ou mentalmente, as qualidades raciais das futuras gerações” 

(grifo da autora) (GALTON, 1883, apud BRANCOW e LOVRE, 2018, p. 10) 

No Brasil daquela época, o movimento se preocupava com questões como o saneamento básico. 

Sob esse prisma, o Brasil não era mais tanto uma nação de raças inferiores, e sim o produto do 

descuido com a saúde, pelo qual o governo era responsabilizado. Muitos dos eugenistas eram 

médicos inspirados pelo exemplo de sanitaristas como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, e 

interessados principalmente em questões de saúde pública. Boa parte não atacava diretamente a 

miscigenação, pois acreditavam no seu potencial de promover o branqueamento39.  

Outros eugenistas, embora apoiassem as medidas sanitárias, insistiam mais no aperfeiçoamento da 

raça, com mecanismos como o exame pré-nupcial obrigatório; a esterilização dos “anormais”; e a 

proibição de entrada de estrangeiros ou “raças não-eugênicas”. Renato Kehl era radical e incisivo: 

considerava a miscigenação um erro grave, desaconselhando o “casamento com pessoa de classe 

 

39 Entre as duas gerações de teóricos, é interessante notar que o sociólogo Oliveira Vianna estabelecia uma espécie de 

“ponte”. Em seus últimos livros, abandonou um pouco o discurso meramente racista que usava anteriormente para 

trabalhar também com conceitos da Eugenia. 
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inferior40 e, sobretudo, com indivíduos de raça diferente e com mestiços das primeiras gerações”  

(KEHL, 1932, p. 1).  

Além de médicos, a Eugenia – que começou a ser discutida no país nos anos 1910 – conquistou 

higienistas, juristas e educadores, com o seu discurso que evocava progresso e civilização para o 

Brasil, com o “melhoramento da raça” nacional (SOUZA, 2008). Em 1923, os partidários do 

movimento fundaram a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), entidade pela promoção da 

eugenia.  

A Liga era uma entidade eugenista com forte presença de psiquiatras, que se propunha a 

“regenerar” o país e evitar a “degeneração” do povo, através de intervenções de saúde pública como 

o saneamento básico. Defendia também o combate ao alcoolismo, o controle sobre os casamentos 

(para prevenir as doenças hereditárias), a esterilização compulsória dos ditos degenerados, e a 

vigilância da imigração (REIS, 1994, p. 49-50).  

Os conceitos eugenistas são frequentemente usados pelos articulistas da RIC. Não apenas nos 

artigos, aliás. Em junho de 1948, um questionário dirigido às administrações estaduais interroga: 

“O que (o governo estadual) sugere a respeito das conveniências eugênicas da nacionalidade em 

formação em face das novas correntes imigratórias em esboço?” (ESTUDOS SOBRE 

IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO, 1948, p. 90-104). 

Embora seja tentador relacionar essas ideias com o nazismo alemão, a maior fonte da eugenia 

brasileira eram teóricos americanos. O movimento eugênico nos EUA era forte, e esta “ciência” 

foi ali utilizada para racionalizar o trabalho industrial e institucionalizar o racismo. Ideias eugênicas 

também estavam por trás de leis de restrição à imigração, a partir do Immigration Act de 1924.  

No Brasil, a preocupação com os imigrantes sempre esteve presente no discurso eugenista. Já na 

década de 1920 o movimento, através da Academia Nacional de Medicina, pedia a proibição da 

 

40 Aqui vemos, perfeitamente soldadas, duas interdições que confirmam a tese de SCHWARTZ: as ideias racistas, 

unidas ao desejo de manter a estrutura social intocada. 

. 
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imigração japonesa, alegando que os “aborígenes da Ásia” eram inassimiláveis (ACADEMIA 

NACIONAL DE MEDICINA, 1929, p. 3). 

Essa preocupação continuava aparecendo, mais de vinte anos depois, nos artigos da RIC. Por 

exemplo, em 1944, o médico Xavier de Oliveira escreve artigo insistindo na proibição da entrada 

dos japoneses (OLIVEIRA, 1944). Anos depois, ele retorna, dessa vez com um artigo contrário aos 

refugiados do pós-guerra, intitulado “Da incidência das psicoses no Brasil” (OLIVEIRA, 1948). 

Ali afirma, em relação aos europeus recém-chegados, que o Brasil está importando “rebotalhos 

humanos, a escória de raças miseráveis, proxenetas de todas as procedências” (p. 20) 41. 

O que temos, portanto, nesse número da RIC, é uma unidade aparente na crença da “imensa” 

imigração futura, e no persistente discurso de “rigorosa seleção” do imigrante, o qual ainda inspira 

uma profunda desconfiança. Ao ponto, inclusive, de se propor a medicalização da imigração. 

Nos números da RIC aqui analisados, publicados em diferentes momentos, há uma densidade de 

representações – elaboradas no seio de um regime autoritário - que nos permite analisar o seu 

significado e o seu interesse de forma mais próxima. A imagem do imigrante pode ser positiva ou 

negativa; o imigrante pode ser desejado como indispensável à formação da nação, ou temido pela 

sua perigosa alteridade. Os conflitos entre essas ideias não destroem a unidade do pensamento 

sobre a questão imigratória. Como uma colcha de retalhos, a revista contém representações 

aparentemente diversas, mas costuradas com linha ideológica resistente. Na ausência de uma 

corrente imigratória numerosa, essas ideias nunca enfrentam o teste da imigração real, feita por 

seres humanos com motivações, ambições e trajetórias próprias.  

Tais contradições demandam uma reflexão sobre o ambiente intelectual e as referências que 

direcionam esses debates.  

Ao estudar os textos dos articulistas da RIC,  foi possível levantar uma relação de autores com os 

quais esses articulistas eugenistas dialogam, do positivista Auguste Comte (1798-1857), passando 

pelo ideólogo racista do século XIX Arthur de Gobineau (1816-1882), a nomes mais modernos, 

 

41Neste mesmo número, é publicado ato de nomeação do Dr. Xavier de Oliveira como membro da comissão da CIC 

de seleção de imigrantes refugiados na Europa 
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como Roquette Pinto (1884-1954) e Gilberto Freyre (1900-1987). Mais importante do que fazer a 

relação dessas influências, entretanto, é verificar como elas circulavam e eram processadas no 

ambiente intelectual da época, o qual certamente influenciava os articulistas da RIC. 

Em sua biografia de Oliveira Vianna – não por coincidência, um dos autores mais influentes entre 

os articulistas da RIC – Bresciani  (2013) historia o pensamento europeu sobre as Américas, 

construído sobre a representação de uma alteridade profunda entre os dois continentes. Desde o 

descobrimento dos novos continentes, e com mais força a partir do século XVIII, se estabelece uma 

visão que busca ali o “pitoresco” e a diversidade das “raças” humanas, pois é quase impossível 

reconhecer, nos selvagens que habitam as Américas, a espécie civilizada que vive na Europa. Mais 

tarde, já no século XIX, e à luz do evolucionismo, surgiria a hipótese da multigênese, ou seja, de 

que a espécie humana teria se originado em vários locais da Terra, formando raças diferentes. Isso 

explicaria, por exemplo, as diferenças entre brancos, negros e índios, sendo que para estes dois 

últimos sobrou o rótulo de “raças inferiores”.  

Da consciência da alteridade nasce uma visão de inferioridade intrínseca a essas populações, que 

dificulta a ascensão de países como o Brasil ao rol das “nações civilizadas”. Essa noção é absorvida 

pelos intelectuais nativos – mas também recriada por eles. Bresciani lembra que essas ideias são 

adaptadas às circunstâncias presentes e passadas do Brasil. Um bom exemplo disso se localiza no 

recurso à história colonial:   

Na sequência de resenhas idênticas representações concluem sobre os maus resultados da 

colonização portuguesa, não propositadamente buscados, mas frutos de determinações 

inscritas em registros diversos, unidos, todos os autores, contudo no fundo comum da 

forte teia do determinismo mesológico e racial e/ou étnico. (p. 100). 

A adoção do “fundo comum de conhecimentos” de que fala a autora (p. 75) facilita o diálogo entre 

esses diferentes intérpretes do Brasil, equalizando referências e azeitando o diálogo42. Esse fundo 

também baseia-se nas ideias daqueles intelectuais europeus – literatos, políticos e historiadores - 

que durante um século transformaram o campo dos usos e costumes em local privilegiado de 

observação, 

 

42 Bresciani cita entre esses intérpretes Caio Prado, Sérgio Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro e, é 

claro, o próprio Oliveira Vianna. 
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com o claro intuito de surpreender os pontos nevrálgicos de desencontros e contradições 

desestabilizadoras das sociedades constituídas em nações. Jules Michelet, Thomas 

Carlyle, Fréderic Le Play, Hippolite Taine, Émile Durkheim, Karl Marx e Frederich 

Engels expuseram de modo exemplar uma preocupação partilhada por vários outros 

contemporâneos, muito embora entre si não comungassem as mesmas ideias. Desse modo, 

não deveria causar espanto encontrar referências a esses autores e a uma ampla plêiade de 

outros profissionais que ampliaram de pontos de vista diversos o campo de debate entre 

os homens de letras – e nele incluir os pensadores brasileiros.  

Afinal, como venho sugerindo, todos se congregam, e eu com eles, nessa seleta e restrita 

comunidade acadêmica do saber ocidental. (p. 75) 

Na segunda metade dos anos 1940, entretanto, começam a aparecer rachaduras nessas 

representações que formavam o horizonte intelectual da RIC. Tais dúvidas não eram ocasionadas 

por qualquer evolução nos “debates” ali realizados, e sim pela insidiosa intromissão da realidade. 
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3. CAPÍTULO 3: O REFUGIADO DO PÓS-GUERRA E A RIC 

O terceiro capítulo tem como objetivo mostrar como as representações do imigrante, tanto positivas 

quanto negativas, foram utilizadas  na discussão sobre a chegada dos imigrantes refugiados do pós-

guerra ao Brasil; e como, graças a essas representações, o debate permaneceu apenas no terreno do 

imaginário, inclusive depois que os refugiados chegaram ao país. Tais discussões, longe de ficarem 

restritas às páginas da RIC, transbordaram para a imprensa e provocaram um debate no qual o 

imigrante real não tinha lugar. No máximo ele é visto através de retratos parciais e manipulados.  

Aos poucos o debate vai se extinguindo, na medida em que a disputa sobre a imigração perde o 

sentido, por uma série de motivos internos e externos ao país. Junto com o debate, também termina 

a RIC, em 1952. 

 

Para informar essa discussão, será feito um exame das circunstâncias que provocaram a crise: o 

aparecimento, no cenário internacional, das Displaced Persons43; um breve histórico sobre esse 

grupo e sua diversidade; os novos arranjos internacionais do poder que se concretizaram ao fim da 

II Guerra Mundial; e o delicado contexto dos primeiros anos do pós-guerra, no qual os Aliados (e 

principalmente os EUA) procuraram apagar a natureza política do problema dos DPs. A nível 

nacional, serão vistos fatores como a necessidade de  promover acordos com os países de emigração 

e órgãos internacionais, o que feriu algumas sensibilidades no CIC, pois colocava em xeque a 

soberania do país sobre a imigração; a formação de grupos que se opunham à imigração dos 

refugiados, internos ou próximo ao CIC;  a ofensiva do próprio Conselho contra as Comissões de 

Seleção do órgão que, em 1946 e 1947, percorreram os campos de refugiados na Alemanha e na 

Áustria procurando imigrantes adequados para o Brasil; a chegada dos refugiados, que apesar de 

brancos e europeus, não correspondiam às expectativas das autoridades imigratórias; e a forma 

como essa disputa se refletiu, dentro e fora das páginas da RIC.  

Na conclusão desse capítulo, será descrita a forma pela qual, posteriormente a esse debate, se 

configurou a RIC, o Conselho e a própria imigração no país. Esta última prosseguiu na década de 

 

43 Pessoas Deslocadas, em inglês. Mais tarde nesse capítulo discutiremos a evolução dessa nomenclatura e as razões 

pelas quais tais pessoas não podiam ser referidas simplesmente como refugiados políticos, o que de fato eram. 
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1950 principalmente através de acordos com órgãos como a Organização Internacional de 

Refugiados (OIR) e o Comitê Intergovernamental para as Migrações Europeias (CIME) até que o 

governo se desinteressou do assunto. Desse momento em diante os imigrantes – que nunca 

deixaram de chegar ao Brasil - foram, em grande parte, invisibilizados.  

 

3.1.Os refugiados do pós-guerra na nova realidade geopolítica 

O final da II Guerra Mundial traçou novas fronteiras geopolíticas no planeta. Os Estados Unidos, 

que já eram uma potência de primeira ordem antes de 1939, ganharam mais poder econômico e 

político diante de uma Europa enfraquecida. Nações como a França e a Inglaterra saíram do conflito 

nominalmente vencedoras, mas enfrentando grandes perdas materiais e humanas. Quanto aos 

maiores derrotados – Alemanha e Itália – terminaram o conflito em situação muito precária.  

Enquanto isso a União das Repúblicas Soviéticas (URSS) se erguia como superpotência. A vitória 

dos exércitos russos sobre os alemães tinha sido, é verdade, conseguida a custo de muitos 

sacrifícios, com uma perda de vidas humanas hoje calculada entre 26.6 e 42.7 milhões de cidadãos 

soviéticos44 (HARRISON, 2003); (ELLMAN, M.; MAKSUDOV, S., 1994).  Mas no pós-guerra a 

URSS aumentou o seu tamanho e influência, anexando territórios da Estônia, Moldávia, Ucrânia, 

Bielorrússia, Letônia, Lituânia; e estendendo sua zona de influência  a países como a Hungria, 

Polônia, Iugoslávia, Albânia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária e a recém-fundada Alemanha 

Oriental. Iniciava-se ali a “Cortina de Ferro”, e a partir dos anos 1950 a Guerra Fria, tendo como 

protagonistas os EUA e a URSS. 

Ao afirmar sua influência sobre os países no oeste da Europa, os EUA também passaram a decidir, 

em grande parte, a política imigratória. Esta passava agora pelo crivo dos organismos 

internacionais. Assim, para entender a empreitada de “importação” dos DPs para o Brasil, é preciso 

levar em conta o protagonismo dos Estados Unidos dentro de órgãos como a Organização das 

 

44 A conta dessa perda variou muito – e sempre para cima. Stálin, cioso de sua imagem, divulgou o número de 7 

milhões. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, atualizou esse número para 20 milhões. Em 1989, a pedido do então 

Secretário-Geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbatchov, um grupo de demógrafos, estatísticos e militares calculou 

que 26,6 milhões de soviéticos morreram em consequência da guerra. Mas há quem afirme que esse cálculo é 

conservador, e que o número de vítimas pode chegar a 42,7 milhões. 



90 

 

Nações Unidas (ONU), a Administração das Nações Unidas para Auxílio e Reabilitação (mais 

conhecida pela sua sigla em inglês, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, ou 

UNRRA, e responsável até 1946 pela assistência aos refugiados), e a OIR, que substituiu a UNRRA 

depois que esta foi extinta. Os esforços feitos por essas entidades para a gestão da massa de DPs 

sem dúvida tinham razões humanitárias; mas também atendiam aos interesses americanos na 

Europa, como será explicado mais adiante45. 

Uma nova fase da relação entre EUA e URSS começou em 1945, com os acordos de Yalta e 

Postsdam. Mas as tensões entre os dois países não demoraram a se agravar. E um dos fatores que 

provocou essa tensão foi, justamente, a questão dos DPs. 

Na Conferência de Yalta, em fevereiro daquele ano, as conversações entre o primeiro-ministro 

britânico Winston Churchill, o presidente americano Franklin Roosevelt e o secretário-geral do PC 

soviético, Josef Stálin, já começaram com o entendimento de que a URSS teria de ser aceita 

enquanto parceira igual aos EUA, na divisão de poder no pós-guerra. Na Conferência de Potsdam, 

realizada em julho de 1945, as duas superpotências se propuseram a colaborar na gestão da 

Alemanha ocupada, juntamente com a França e a Grã-Bretanha. O território alemão seria dividido 

em quatro zonas de ocupação, cada qual sobre o controle de um país.  

Entre fevereiro e julho, entretanto, a relação entre URSS e EUA tinha piorado. Nesse meio tempo, 

a URSS tomou várias ações violentas para garantir seu poder na Polônia, Bulgária, Romênia e 

Hungria, gerando revolta e insatisfação entre seus parceiros. No caso polonês, os soviéticos 

promoveram repressão contra o governo não comunista que tinha sido organizado no exílio.  

Na Conferência de Potsdam reconheceu-se o regime pró-soviético que dominaria a Polônia dali 

por diante, e aceitou-se, implicitamente, a ampliação das fronteiras e da zona de influência da 

URSS. Mas apesar do aparente sucesso de Potsdam, ali foram plantadas as sementes da Guerra 

Fria, que começaram a germinar nos anos seguintes (MACMAHON, EICHENBERG, 2012).  

 

45 Nesse texto focaremos a atenção nos DPs que estavam estacionados nos campos da Alemanha. Foi ali que Artur 

Hehl Neiva, e as Comissões de Seleção que se seguiram, focaram o seu recrutamento. Mas também havia campos de 

refugiados na Áustria, Itália e Grécia. 
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O livro de Anna Holian, Between National Socialism and Soviet Comunism – Displaced Persons 

in Postwar Comunism (2011) informa que, entre 1939 e 1947, 55 milhões de europeus sofreram 

deslocamento forçado46. Segundo a autora, entre esse número, 30 milhões teriam deixado seus 

países no começo da guerra, em virtude das primeiras invasões alemãs. Eram prisioneiros de 

guerra; pessoas originárias de áreas ocupadas, recrutados para o trabalho forçado nos campos e nas 

indústrias (russos e poloneses principalmente); trabalhadores livres desses países, atraídos para o 

Reich com a promessa de empregos; e também a população nativa que fora simplesmente expulsa 

dos países anexados à Alemanha durante a guerra47 (HOLIAN, 2011, p. 30).  

Alguns anos depois, quando a Alemanha começou a perder a guerra, outros cidadãos da Europa 

Oriental foram deslocados para oeste. Em 1944, a SS começou a evacuar sobreviventes dos campos 

de concentração e extermínio, em marchas forçadas para a Alemanha. Entre 1943 e 1944, conforme 

o exército alemão recuava, boa parte da população dos territórios ocupados ou anexados até ali 

também foi levada à força para a Alemanha. Outros deixaram voluntariamente seus países, 

acompanhando os exércitos alemães. Entre eles, um número significativo tinha colaborado com o 

ocupante. Eram russos, ucranianos, bielorrussos, lituanos, letões e estonianos (HOLIAN, 2011, p. 

34). Eles temiam – e com razão – as represálias do Exército Vermelho, que avançava48.  

Os deslocamentos não acabaram com a guerra. A própria URSS promoveu várias expulsões e 

realocamentos nos territórios recuperados da Alemanha. De forma geral, o objetivo era reduzir a 

 

46 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), estimava na época o total de deslocados durante a guerra em 

“apenas” 30 milhões (FITZPATRICK, 2012, p. 1). Já  Andrade (2005, p. 2), baseando-se nos dados levantados por 

Ginesy (1948) precisa que após a guerra havia 53.536.000 pessoas deslocadas. Paiva (2008, p. 3) lembra que a 

controvérsia a esse respeito é grande, sendo que algumas fontes chegam a colocar o número de deslocados em até 70 

milhões. Um número menos controverso é o da população locada nos campos imediatamente após a guerra: tanto 

Holian quanto Fitzpatrick colocam que após a guerra sobraram 8 milhões nos campos.  Andrade e Persian (2012, p. 

24) também concordam que depois das repatriações sobraram cerca de 1 milhão de pessoas nos campos, justificando 

o apelido de “Last Million”. Com poucas exceções (por exemplo, indivíduos identificados como criminosos de guerra, 

ou alemães étnicos), essas pessoas, após a extinção da UNRRA, em 1946, passaram para à área de responsabilidade 

da OIR. 
47 As áreas anexadas, como o norte da Polônia ou a Alsácia e a Lorena na França, simplesmente se tornaram parte do 

território alemão. Já os territórios como o resto da França foram ocupados, mas não perderam sua personalidade 

jurídica como países. 
48 Outro deslocamento importante foi a diáspora dos chamados “alemães étnicos”, ou seja, cidadãos de origem alemã 

nascidos em países como a Polônia e a Tchecoslováquia. Durante a ocupação, essas pessoas foram recrutadas para 

trabalhar na administração pública, e de forma geral gozavam de privilégios, sendo malvistas pela população local. 

Agora, tinham que “voltar”, como refugiados, à “terra natal” que sequer conheciam. 
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existência de minorias nesses países, pois estas eram vistas como fonte de instabilidade política. 

Isso significava, por exemplo, que um DP polonês de etnia ucraniana que optava pelo repatriamento 

nem sempre tinha certeza de que voltaria de fato para casa49.  

Como resultado de todos esses fatores, ao final do conflito, ainda restavam 8 milhões de deslocados 

na Alemanha (HOLIAN, 2011, p. 37). Começou aí o esforço do repatriamento, levado a cabo numa 

ação conjunta entre os soviéticos e demais forças de ocupação.  

Do ponto de vista quantitativo, o repatriamento foi bem-sucedido. Persian (2012, p. 8) afirma que 

pelo menos 7 milhões de DPs voltaram para casa, nos seis meses posteriores ao fim da guerra. A 

autora diz que em muitos casos as repatriações tinham sido forçadas. Era o caso de DPs de 

nacionalidade soviética - os quais, inicialmente, representavam um terço da população dos campos. 

Dentro dos acordos da Conferência de Yalta, ficara acertada a sua repatriação, levada a cabo 

inclusive com ajuda das próprias forças militares aliadas. Com esta tática, o número de soviéticos 

nos campos declinou rapidamente em 1945.  

Mas nem todos tinham voltado por vontade própria. Segundo Holian (2011, p. 44) os relatos de 

repatriações forçadas – auxiliadas por soldados americanos e britânicos - se espalharam pelos 

campos, sendo que algumas dessas operações inclusive terminaram em suicídios. E nos anos 

seguintes, em 1946-47, é difícil calcular quantos soviéticos sobraram nos campos; sabia-se que 

eram muitos, mas poucos queriam admitir sua nacionalidade, com medo de serem repatriados à 

força. 

Por que essa resistência? Não era só uma questão de anticomunismo; havia motivos econômicos 

também, já que o padrão de vida nos países capitalistas era melhor do que na URSS. Além disso, 

cartas de familiares chegavam aos DPs soviéticos, alertando para que não voltassem para casa 

(PERSIAN, 2012, P. 10). Na URSS se espalhara a noção de que todo prisioneiro de guerra tinha 

colaborado com o invasor. Josef Stalin alimentava uma profunda desconfiança contra esses DPs, 

vistos como perigosos por terem passado anos longe da União Soviética. Muitos acabaram sendo 

 

49 Um bom exemplo era o caso dos judeus poloneses. Aqueles que tinham se refugiado na URSS, ao voltarem à Polônia, 

encontraram suas comunidades dizimadas. Além disso, foram atingidos por uma nova onda de antissemitismo, que 

resultou inclusive em assassinatos. Para esses judeus, a alternativa foi seguir viagem rumo ao Oeste, e muitos 

terminaram nos campos de refugiados da Alemanha; dali, posteriormente, a maior parte seguiu para a Palestina. 
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internados no chamado Gulag, quando não sumariamente fuzilados. Citado por Persian (2012, p. 

10), o historiador inglês Tony Judt calculava que um entre cada cinco soviéticos repatriados fora 

executado ou mandado para a prisão. 

E não eram só os soviéticos que se recusavam a voltar. Refugiados cujos países já não existiam 

mais enquanto nações independentes (por exemplo, os ucranianos, cujo território fora totalmente 

anexado pela URSS) também não queriam ser mandados de volta para casa, onde os soviéticos 

agora davam as cartas. Também havia poloneses que se recusavam a ser repatriados para a Polônia 

comunista. Com isso, no outono de 1945, muitos deles – cerca de 400 mil (FITZPATRICK, 2012, 

p. 1), - continuavam nos campos da Alemanha.  E um ano depois, segundo Holian, (2011, p. 38) 

ainda havia 640 mil DPs nos campos, sob os cuidados da UNRRA. Essa é uma estimativa, mas 

existem outras que podem contradizê-la: Paiva (2006) utilizando números da OIR, afirma que em 

julho de 1947 700 mil refugiados ainda estavam na Alemanha e na Áustria. Outros autores, como 

Andrade (2005, p. 3) preferem falar genericamente do “milhão restante” ou “Last Million”, como 

essa população ficou conhecida. 

Segundo Persian (2012, p. 12), o medo de voltar para a União Soviética fazia com que crescesse 

nos campos uma indústria de falsificação. Falsificavam-se não apenas passaportes (por exemplo, 

de cidadãos soviéticos que tentavam passar como poloneses ou ucranianos) como histórias que 

facilitassem a imigração. Na medida em que as tensões entre Estados Unidos e União Soviética 

foram se agravando, a história do refugiado podia passar de combatente contra o nazismo a 

perseguido pelo comunismo. O anticomunismo tornara-se uma narrativa que podia ajudar a 

“vender” o refugiado para o país de imigração. 

Histórias e documentos falsos também podiam ocultar criminosos de guerra. Nada era branco ou 

preto nos campos de DPs; não existia, nem poderia existir, uma identidade coletiva de tantos 

indivíduos, nacionalidades, etnias, proveniências e opiniões políticas. Na Europa Oriental, com 

toda sua diversidade de etnias e conflitos, a ideia de Estado-Nação sempre fora um tanto 

questionável; na confusão dos campos, o conceito perdia ainda mais o seu sentido.  

Com toda essa dificuldade, mais a necessidade urgente de esvaziar os campos, os Aliados não 

fizeram investigações muito profundas sobre a identidade, nacionalidade, histórico e qualificações 
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profissionais do DP.  Persian cita um oficial aliado que relata as dificuldades de entender a 

identidade dos DPs candidatos à imigração: 

O DP era iugoslavo? Bem, nesse caso ele podia ser um Chetnik Sérvio50 que lutara 

contra Tito, mas professava o seu amor imorredouro pela Inglaterra. Ou então, 

podia ser um partisan de Tito, capturado pelos alemães, mas que tinha escapado e 

agora tentava voltar para a Iugoslávia.  Ou quem sabe um croata, membro da 

terrível Ustashi de Pavelic51, tentando esconder sua identidade. Era russo? Bom, 

então podia ser um cossaco fugitivo, ou um prisioneiro de guerra fugindo do 

Exército Vermelho, ou ainda um letão que deixara a Letônia antes que essa se 

tornasse parte da União Soviética.  

Ou talvez fosse um cidadão soviético, que simplesmente não queria voltar para 

casa.  (Public Records Office, HQ 36 Infantry Brigade, War Diary. Tradução 

livre.) (PERSIAN, 2012, p. 11) 

 

É importante levar essa diversidade em conta porque, do outro lado da barganha imigratória, as 

autoridades brasileiras tinham ainda mais dificuldade em entender todas essas nacionalidades, 

etnias e divisões políticas. A desconfiança quanto à real natureza dessas pessoas era grande; as 

autoridades imigratórias temiam ter de aceitar “a escória da Europa”, as sobras de guerra, por assim 

dizer. Colocados nesta situação, muitos prefeririam se abster. 

Mas para ser efetiva, essa abstenção precisava contornar dois obstáculos: um interno, que era o 

ideal do imigrante que viria civilizar e embranquecer o Brasil; e outro externo, que era a 

necessidade de estreitar a aliança com os EUA. E para os EUA, o melhor seria que esses refugiados 

se dispersassem o mais breve possível. 

As questões geopolíticas da época tinham forte base econômica, como explica Paiva (2008). Para 

este autor, a influência americana na nova ordem mundial se fazia sentir na questão dos grandes 

deslocamentos populacionais. Após o fim da II Guerra Mundial 

(...) a imigração de deslocados e refugiados de guerra, apontava para a inserção 

dos movimentos migratórios na nova configuração econômica que marcaria as 

relações internacionais no pós guerra e da qual fizeram parte os investimentos em 

regiões periféricas do globo e instalação de companhias multinacionais. No plano 

interno a imigração representava uma expressão do projeto de transnacionalização 

da economia brasileira. (PAIVA, 2008, p. 3) 

 

50 Membro da guerrilha sérvia nacionalista nos Bálcãs. 
51 Organização fascista fundada pelo ditador croata Anton Pavelic. 
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Nessa nova ordem, o papel dos DPs, ao chegarem aos seus novos países, seria o de contribuir para 

a internacionalização da economia, via industrialização dos países periféricos na esfera de 

influência americana. Na economia desorganizada da Europa do pós-guerra, aquele “excedente de 

mão-de-obra” decididamente não tinha lugar. Além do mais, a população de refugiados que ainda 

ficara na Alemanha, após a repatriação massiva dos primeiros meses, podia provocar problemas 

com os nacionais.  Os alemães não os viam com bons olhos; consideravam os DPs como 

desocupados, vivendo às custas dos parcos recursos do país que os abrigava.  

Muitos refugiados se organizavam em facções políticas e reivindicavam melhor tratamento das 

forças de ocupação. Além disso, a diversidade de etnias, posições políticas e histórico desses 

indivíduos dava origem a conflitos internos52. O esvaziamento dos campos de refugiados no prazo 

mais breve possível se configurava enquanto tarefa urgente e inadiável. 

Sem dúvida alguma os DPs foram um dos fatores que contribuíram para o tensionamento de 

relações entre americanos e soviéticos no pós-guerra. Os últimos refugiados, o “Last Million”, 

eram aqueles que não aceitavam voltar para seus países. Entre eles, alguns milhares vieram para o 

Brasil. Para acompanhar o crescimento das tensões relacionadas ao assunto, nos anos que 

precederam a Guerra Fria, um bom indicador é a evolução da nomenclatura dessa população.  

Em princípio, pessoas forçadas a sair do seu país pela guerra e/ou perseguição política seriam 

“refugiados”. Essa denominação foi em grande parte desenvolvida depois da I Guerra Mundial, 

quando a Liga das Nações se organizou para acolher e relocar cerca de dois milhões de russos que 

tinham perdido sua nacionalidade depois da Revolução de 1917 (ANDRADE, 2005, p. 2). No 

momento seguinte ao fim da II Guerra e da grande onda de repatriações, entretanto, os Aliados 

utilizaram outra expressão para falar dos milhões de refugiados que lotavam os campos da 

Alemanha e Áustria. Como já foi dito, eles eram referidos como “Displaced Persons”, ou pelas 

iniciais “DP”. Essa denominação neutra foi adotada para não melindrar os aliados soviéticos; 

ocultava o fato de que o milhão restante se recusava a voltar para a União Soviética, ou para a sua 

 

52 Por exemplo, os ucranianos de origem polonesa entravam em conflito com os que não tinham a mesma origem, e os 

consideravam um empecilho para a independência do seu país. Os “russos brancos”, no exílio desde a Revolução, não 

se entendiam sobre que tipo de regime devia substituir o comunismo na Rússia. 
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área de influência. Eram, sem dúvida alguma, refugiados. Mas o termo correto não podia ser 

utilizado naquele momento. 

Paiva (2008) nota que a ONU só começou a discutir a questão do refúgio depois que os campos se 

esvaziaram: 

Foi somente após o equacionamento - o que não implica em sua resolução plena 

– da questão dos Deslocados de Guerra é que houve um ambiente político mais 

favorável para que se começasse no âmbito da ONU os debates que resultariam 

na criação do ACNUR e no Estatuto dos Refugiados de 1951. (2008, p. 7) 

 

Holian (2011) afirma que os DPs só passaram a ser referidos como “refugiados políticos” a partir 

de 1948, época em que as relações dos EUA com a URSS esfriaram definitivamente.  

Mas a denominação não parou de evoluir. Para “vender” estes imigrantes aos países que os 

acolheriam, passou ainda por outra transformação. Segundo a autora, nesse momento os refugiados 

passaram a ser conhecidos simplesmente como “trabalhadores” e “imigrantes”. Tais termos 

despolitizavam e homogeneizavam a diversidade e o percurso desses imigrantes atravessados pela 

História.  

Foi assim que eles chegaram a países como a Austrália, onde a OIR teve um pouco mais de sucesso 

em coloca-los53. 

No Brasil, o termo “Displaced Persons” chegou a ter uma interpretação propositadamente maldosa. 

O conselheiro Geraldo de Menezes Cortes, dizia dos refugiados, em março de 1947 (Ano VIII, n. 

1, p. 5–16) na RIC:  

(...) [dessa] massa humana, cujo valor tanto se discute e que são os “Displaced 

Persons”, desajustados ou deslocados de guerra. Pelas informações já colhidas: 

há entre eles elementos perturbadores do equilíbrio social; há “desajustados do 

trabalho”, gente que perdeu o hábito de labutar; há os doentes mentais ou d’alma, 

aparentemente sãos, mas minados pelas nevroses de guerra (...). (CORTES, 1947, 

p. 6) 

 

 

53 Esse país, segundo HOLIAN (p. 176), recebeu 170 mil refugiados entre 1947 e 1952. 
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Como é possível perceber, o termo em inglês fabricado pelos Aliados foi aqui usado para sugerir a 

qualidade inferior desses refugiados. No número seguinte, (Ano VIII, n. 2, junho de 1947) um 

artigo do correspondente da Reuters, Keith Garner, foi traduzido como “O aproveitamento dos 

desajustados”. No texto inteiro, os DPs são referidos como “Desajustados de Guerra” (GARNER, 

1947, p.160), sendo que nunca foram chamados dessa forma, ou equivalente, durante sua 

permanência nos campos. É difícil imaginar que se trate apenas de um erro de tradução. 

  

Foi no período de transição entre as categorias de “Displaced Persons” e “refugiados” que surgiu 

a OIR. Ela foi formalmente estabelecida em 1946, mas só começou de fato a operar em 1947. O 

objetivo desse órgão da ONU, que sucedia a UNRRA, era resolver a questão do “último milhão”. 

Depois disso, a previsão era de que seria extinta, como de fato aconteceu em 195254. 

Depois que a Constituição da OIR foi votada, em 1946, a entidade já começou a trabalhar através 

da Comissão Preparatória da OIR, a CPOIR. Foi com esta Comissão que as autoridades 

imigratórias brasileiras passaram a negociar, para trazer ao país uma quantia significativa de 

refugiados. Embora tivesse se abstido na votação da Constituição do órgão, o país em princípio se 

declarou interessado nesses imigrantes. Assim como outros países (a OIR acabou tendo apenas três 

Estados-Membros), o Brasil hesitava em se comprometer com um projeto muito caro: o cuidado 

de uma massa enorme de refugiados, enquanto estivessem na Europa, e o ônus financeiro de 

transportar, acolher e empregar alguns milhares deles quando chegassem ao país. Por outro lado, 

além de desejar imigrantes, o país via essa como uma ótima oportunidade de reforçar seus laços 

com os EUA e entrar na arena internacional. 

 Por conta de todos esses fatores contraditórios, o Brasil efetuou uma trajetória em ziguezague, 

com idas e vindas em relação à OIR e seus objetivos. Paralelamente a tais negociações, o presidente 

Eurico Gaspar Dutra decidiu enviar três comissões de seleção à Europa, compostas de um chefe, 

um funcionário indicado pelo Ministério do Trabalho, um cônsul, um médico, um secretário e um 

intérprete. O chefe dessas comissões seria o então vice-presidente do CIC, Artur Hehl Neiva.  

 

54 É interessante notar que, para os dirigentes da ONU, a extinção programada da OIR seria inevitável, pois não haveria 

mais refugiados no mundo, em nenhum momento futuro; portanto o órgão se tornaria desnecessário. 
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3.2.O DP nas páginas da RIC     

O primeiro número da RIC surgiu em janeiro de 1940, quatro meses depois do começo da II Guerra 

Mundial. O contexto de guerra e a instabilidade geral, com o progressivo avanço das tropas alemãs 

pela Europa, não era propício à imigração. Pouco mais de um ano depois, foi editado o Decreto-

Lei 3.175, de 7 de abril de 1941, que proibiu a imigração, com algumas exceções pontuais.  

Nem por isso os teóricos da RIC se deixam desanimar. O desejo de receber imigrantes continuava 

forte, até porque a sua chegada em grandes números daria mais poder ao CIC. 

Imigrantes, sim; refugiados, de forma alguma. Na página 53 da edição de abril de 1942 (Ano III, 

n. 1, abril de 1942) o próprio Artur Hehl Neiva, que mais tarde se colocaria tão vigorosamente a 

favor do seu acolhimento, se posiciona contra essa iniciativa em época de guerra. Menciona o “caso 

dos refugiados, tão doloroso nos seus aspectos humanos, quanto inconveniente aos interesses 

nacionais”. Eram indesejáveis, pois perturbavam “o equilíbrio das correntes migratórias normais, 

burlando as disposições de lei relativas à imigração”.  Getúlio Vargas também havia mencionado 

o problema em discurso, condenando “o afluxo de estrangeiros sem condições para promover nosso 

progresso”55. (NEIVA, 1942, p. 53). 

Das 36 edições da RIC aqui analisadas, apenas nove não contém algum texto sobre o assunto, seja 

editado pela própria RIC ou reproduzido nas seções de “Livros e Revistas” e “Noticiário”. Essas 

matérias se adensam particularmente depois de 1944, quando o fim da guerra claramente se 

aproximava.  

Há anos já se sabia que o conflito deixaria, como herança, uma quantidade enorme de refugiados; 

que seria necessário repatriá-los; e que nem todos seriam repatriáveis. Nesta situação, a única 

alternativa que sobrava era a imigração. Abertamente ou não, muitos articulistas se colocavam 

contra a chegada dos Displaced Persons. É até curioso notar, numa revista sobre imigração, quantas 

pessoas pareciam ter preconceitos contra este imigrante. 

 

55 Dada a época e as pesquisas já realizadas sobre o assunto, pode-se imaginar que a corrente migratória mencionada 

seria a dos judeus, que naquela época batiam à porta dos consulados brasileiros, ansiosos para escapar do nazismo. 
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No caso das propostas de medicalização da política imigratória, é muito difícil avaliar, com a 

distância do tempo, até que ponto autores como Xavier de Oliveira e Castro Barreto, dentre outros, 

acreditavam sinceramente que todos os refugiados seriam – como se dizia na época – “nevrosados”. 

Mas tanto em seus discursos como de outros autores era possível perceber outros medos, que até 

hoje nos soam familiares. Castro Barreto (1943) ao bater na tecla dos problemas psicológicos dos 

quais são portadores os novos imigrantes, cita o autor A. Godói, que teria chamado a atenção para 

as taxas de criminalidade entre os imigrantes. Supostamente, essas seriam mais altas que no resto 

da população, pois “as populações emigradas apresentam sempre características bem diferentes das 

populações nativas e, por estas características, são mais propensas ao crime” (1943, p. 52).  

O imigrante é o diferente, o outro. Logo – conclui o autor, sem lógica aparente – é perigoso, pronto. 

Sua própria alteridade já o transforma em portador de tendências criminosas. Mas nem todos os 

médicos enveredavam por esse caminho: de forma geral, preferiam apenas colocar em dúvida a 

saúde mental dos novos imigrantes. 

No capítulo anterior desta dissertação, foram discutidas algumas representações positivas do 

imigrante que apareciam no discurso dos articulistas da RIC. O imigrante europeu era o fator 

civilizatório que viria branquear a população brasileira. Trabalharia duro na terra, ocupando os 

“desertos” do país, etc. Mas esses discursos esperançosos coexistiam com, ou até incorporavam, 

outros bem mais hostis e desconfiados. O clichê da “rigorosa seleção” pontilhava todos os artigos 

sobre o assunto. Por melhor que fosse, o imigrante teria que passar por uma série de filtros antes 

de ganhar o direito de morar no Brasil. Eram filtros ideológicos, econômicos, raciais e sanitários 

que garantiriam um imigrante dócil e trabalhador, pronto para ser assimilado. 

Não se sabia muita coisa sobre os refugiados; daí a inquietude desses articulistas. Andrade (2005, 

p. 13) lembra, oportunamente, que a queda de Getúlio Vargas – sempre desconfiado dos imigrantes 

– não chegou a favorecer a real abertura da política imigratória, presente no discurso de várias 

autoridades importantes no Itamaraty56:  

 

56 Havia sem dúvida uma corrente importante, dentro deste ministério, que se entusiasmou com a possibilidade de 

receber novos imigrantes europeus. Faziam parte dessa corrente, nos anos que se seguiram ao fim da guerra, o Ministro 

João Alberto Lins de Barros, presidente do CIC em 1946; o Ministro Hélio Lobo, delegado do Brasil junto à Comissão 

Preparatória da OIR a partir de 1947; e o próprio Artur Hehl Neiva. 
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[essa abertura] só não teve mais resultados porque, não obstante ter mudado o 

regime, a grande maioria dos funcionários do segundo e terceiro escalão 

mantiveram-se nas suas funções, tendo sido muitos deles, por três lustros, 

doutrinados por uma política deveras restritiva (ANDRADE, 2005, p. 13)  

 

Existia um argumento contra os DPs que nem sempre aparecia nos textos publicados pela revista. 

Esta preocupação já se manifestava, anos antes, em textos como esse de Artur Hehl Neiva: 

É de salientar-se (referindo-se ao presidente Getúlio Vargas) a excepcional 

amplitude de visão política que lhe permitiu, desde o fim do ano de 1930, prever 

com segurança uma questão que, então, apenas se esboçava no horizonte social. 

Quero me referir aos perigos, para a nacionalidade, da entrada de estrangeiros 

que, num mundo onde as questões sociais provocavam uma fermentação 

explosiva, poderiam transportar para o nosso país suas ideologias exóticas, 

inadaptáveis ao nosso meio sob todos os pontos de vista. (itálico da autora) 

(NEIVA, 1942, p. 31). 

 

Essa preocupação tem raízes nos movimentos sociais pretéritos, quando as ações de imigrantes 

anarquistas (principalmente italianos e espanhóis) foram reprimidas por legislações repressivas 

como a Lei Adolfo Gordo, que facilitava a expulsão de estrangeiros. 

 Um detalhe interessante sobre essa lei é que, ao ser endurecida em 1919, foi apresentada como um 

instrumento para prevenir greves no campo; acabou, entretanto, sendo usada principalmente contra 

as greves na indústria. Era lá que os imigrantes subversivos acabavam por causar os maiores 

problemas. Isso contribui para explicar porque a constante afirmação, em todos os campos do 

debate na RIC, era de que o imigrante sempre fora, era e devia continuar sendo “agricultor”. Essa 

preocupação estava presente no discurso de Getúlio Vargas, citado nesse texto por Neiva. 

Significativamente, o presidente assim se dirigira à recém-formada Assembleia Nacional 

Constituinte, em 1933: “O Brasil continua a ser país de imigração por força da necessidade de 

povoar o seu vasto território. Precisamos de braços numerosos e adestrados, principalmente no 

cultivo da terra.57” (NEIVA, 1942, p. 43) 

 

57 Em seguida, nesse mesmo discurso, Getúlio enumerou todas as restrições que pretendia estabelecer contra a 

imigração. 
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Fica mais fácil adestrar no campo? Essa parece ser uma ideia presente no texto do Conselheiro José 

de Oliveira Marques, na edição de dezembro de 1944, (Ano V, n. 4) 

Uma rigorosa seleção in loco deve ser feita (entre os imigrantes), a fim de se evitar 

o encaminhamento de indivíduos inadaptáveis à faina agrícola. 

Os elementos citadinos devem ser evitados, mesmo aqueles inicialmente 

originários de zonas rurais (...). 

Os hábitos e o confôrto próprio dos centros mais adiantados consistem fatôres 

contrários à readaptação à vida rural, principalmente em zonas novas, nos quais o 

colono será o desbravador, o pioneiro, e por conseguinte, deve ser dotado de 

apreciável capacidade de resistência ao desconforto. (MARQUES, 1944, p. 695). 

 

Subentende-se aqui que os imigrantes de origem rural não colocariam problemas. Esse amálgama 

aparece com perfeição no “Relatório da Delegacia Especializada de Estrangeiros do Estado de São 

Paulo”, assinado pelo Delegado Especializado de Estrangeiros, Paulo Alfredo Silveira da Mota, 

em 1946. Além de relatar as atividades do órgão, Silveira da Mota acrescenta também um longo 

texto, aconselhando a política de imigração que considera adequada. Nessa política o imigrante só 

pode ser agricultor.  

Segundo o articulista, o habitante das cidades, ou “industrial”, é egoísta e competitivo. Já a alma 

do agricultor, que vive na contemplação da natureza, faz com que seu caráter seja sociável e 

comunicativo. E o delegado arremata: “A prova evidentíssima do acêrto dessas afirmativas temo-

la neste fato singularmente significativo: a ausência de greve nos meios rurais. Não há rebeliões, 

não há levantes (...)” (MOTA, 1946, p. 514). 

A representação do “bom” imigrante, pacífico, dócil e trabalhador, só funciona se houver o outro 

lado da moeda: o imigrante como desconhecido, como “outro” ameaçador, justamente porque não 

se sabe muita coisa sobre ele.  Daí tantos articulistas, como Fernando Mibielli de Carvalho, 

pregarem a imigração de italianos, portugueses e espanhóis (CARVALHO, 1943). A imagem 

desses imigrantes já conhecidos de muitas décadas, falantes de línguas latinas, é tranquilizadora. 

Eles serão assimilados. Ou seja: sua alteridade será eliminada.  

Assim como muitas outras representações sobre os imigrantes refugiados, esta não resistiu ao 

confronto com a realidade, quando os imigrantes chegaram. Em São Paulo, eram muito comuns os 

casos de refugiados que, enviados para trabalhar no campo, em breve voltavam à cidade, sendo 
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“reclassificados” com outra profissão. (FUNDO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. Série 

Fichas Cadastrais de Imigrantes Refugiados (1933-1975)). Quando ficavam no campo, 

frequentemente exerciam a função de caseiros. Ao voltarem a São Paulo, a maior parte assumia 

empregos em grandes indústrias, na própria capital ou no ABC.  

Os números da imigração da década de 1940 demonstraram que as correntes imigratórias para o 

Brasil tinham mudado. Segundo PAIVA (2009, p. 41) no período entre 1941 e 1949 chegaram ao 

Brasil 27.603 imigrantes, dos quais apenas 7.188 eram agricultores.  

No mesmo trabalho, Paiva aponta que o governo brasileiro e os organismos internacionais, em 

conjunto, ignoraram a dificuldade de inserir os novos imigrantes no mercado de trabalho. Por 

exemplo, entre 1945 e 1948,  

Em vários processos da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado 

de São Paulo encontramos pedidos de informações sobre as possibilidades de 

colocação nas indústrias brasileiras entre os anos 1945 e 1948. Engenheiros e 

técnicos dos ramos metalúrgico, elétrico e mecânico de diferentes nacionalidades 

(franceses, belgas, italianos e alemães) tiveram seu pedido apenas anotado para 

posterior contato. (PAIVA, 2009, p. 47). 

A desinformação e as meias-verdades corriam nos dois sentidos da barganha. 

 

3.3.Os DPs no Brasil 

A viagem de Artur Hehl Neiva à Alemanha, para selecionar imigrantes que fossem adequados para 

o Brasil, ocorreu por força de um acordo entre o governo brasileiro e o CIR (Comitê 

Intergovernamental de Refugiados, entidade anterior à fundação da OIR). Por meio desta viagem 

e do livro escrito por Neiva, é possível compreender as disputas que se refletiram nas páginas da 

RIC, entre 1946 e 1947, tendo como pivô a vinda dos refugiados.  

O livro de Neiva falava não apenas sobre a sua viagem, mas também sobre as intrigas de bastidores 

que culminaram em sua demissão, em agosto de 1947. Deslocados de Guerra: a verdade sobre sua 

seleção foi lançado em 1949. As considerações a seguir são baseadas em grande parte nesta obra. 

A fonte utilizada, além de conter a visão mais informada de um ex-membro do CIC, faz um resumo 

abrangente do caso, contendo informações que não constavam em textos publicados na RIC, artigos 
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na imprensa ou livros editados no período. Trata-se de uma fonte evidentemente parcial; mas, por 

outro lado, bem documentada.58 

Quando Artur Hehl Neiva chegou à Europa em 5 de outubro de 1946 (NEIVA, 1949, p. 34)59, uma 

guerra surda já tinha se declarado dentro do CIC, pois muitos dos seus membros não concordavam 

em receber aqueles imigrantes. Por outro lado, o projeto de acolher os refugiados tinha apoio do 

presidente do Conselho, João Alberto Lins de Barros. Este era um ex-tenentista e revolucionário 

de primeira hora em 1930. Foi interventor federal em São Paulo entre 1930 e 1931, e presidente do 

CIC desde fevereiro de 194660 (MAYER, 2010). Hehl Neiva era próximo de João Alberto, que 

segundo ele chegou à conclusão de que “a pasmaceira e o papelório não trariam imigrantes para o 

Brasil” (NEIVA, 1949, p. 21). A partir daí, entrou em tratativas com o CIR, entidade anterior à 

fundação da OIR. Em seu livro, Neiva ressalta que o acordo ao qual as duas partes chegaram seria 

muito vantajoso, em termos financeiros, para o Brasil. O CIR se comprometia a pagar todas as 

despesas de transporte dos refugiados até o porto brasileiro de desembarque, e também as despesas 

da Comissão de Seleção fora do Brasil61. Além disso os brasileiros se reservavam o direito de 

selecionar os refugiados.  

A proposta foi aceita pelo Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, e em seguida João 

Alberto a submeteu ao CIC, em sua 667ª sessão, realizada no dia 17 de julho de 1946. A partir daí, 

segundo Hehl Neiva, praticamente em todas as sessões, foi levantada a necessidade de elaborar 

uma lista dos critérios exigidos dos refugiados para virem ao Brasil.   

 

58 Em seu livro Neiva constrói um dossiê documental com atas das reuniões do CIC, relatórios que enviou da Europa, 

notícias pró e contra os novos imigrantes, e até depoimentos dos próprios refugiados ou de pessoas que conviveram 

com eles. 
59 Hehl Neiva chefiava uma das três comissões de seleção que foram à Europa naquela ocasião. Cada uma das 

comissões, idealmente, seria formada de um chefe nomeado pelo Presidente da República, um funcionário do 

Departamento Nacional de Imigração, indicado pelo Ministério do Trabalho, um cônsul indicado pelo Ministério das 

Relações Exteriores, um médico indicado pelo Ministério de Educação e Saúde, e um secretário e um intérprete 

contratados na Europa. (Essa configuração, entretanto, nem sempre foi integralmente cumprida). Hehl Neiva chefiava 

a comissão encarregada de ir a Berlim, onde trabalharia em conjunto com a missão militar brasileira. 
60 Outra credencial importante do novo presidente do CIC era ter chefiado uma grande expedição, conhecida como 

Roncador-Xingu, que partiu em junho de 1943, fundou as cidades de Aragarças (GO) e Xavantina (MT) e deu origem, 

em novembro seguinte, à Fundação Brasil Central, presidida pelo próprio João Alberto.  Artur Hehl Neiva chegou a 

ser secretário desta fundação.  
61 Com exceção dos salários dos funcionários da própria Comissão brasileira. 
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Funcionário experiente, Hehl Neiva sabia que, sem essa lista, corria o risco de ser responsabilizado 

por qualquer problema, real ou imaginário, com os refugiados, quando estes chegassem. Entretanto, 

por mais que insistisse, os conselheiros se mostravam reticentes em elaborar esses critérios. Na 

visão dos conselheiros – contrária inclusive à opinião do Ministro João Alberto – o maior interesse 

de levar a empreitada a cabo era das autoridades de ocupação, e não do Brasil.  Não cabia ao CIC 

se ocupar desse problema. 

Segundo Hehl Neiva, a sabotagem continuou nos próximos meses, entrando em outubro de 1946. 

Os conselheiros, mesmo constantemente cobrados para elaborar a tal lista, e também uma resolução 

do CIC sobre os imigrantes refugiados, “empurraram com a barriga” o assunto. Do lado da 

Presidência da República – órgão ao qual o Conselho era diretamente subordinado – tudo corria 

conforme o esperado. Três comissões de seleção foram nomeadas, sendo que Neiva chefiaria a 

principal, na Alemanha. Mas isto só serviu para enfurecer os conselheiros, que alegavam não ter 

sido ouvidos quanto à composição dessas comissões. Para evitar mais polêmicas no Conselho, foi 

preciso inclusive financiar a viagem desses grupos através da Fundação Brasil Central.  

Em 5 de outubro de 1946, Artur Hehl Neiva, chefiando a principal Comissão de Seleção dos 

imigrantes refugiados, chegou à Europa. Não levava na bagagem nenhum tipo de instrução do CIC 

sobre sua missão. Viajou pelo continente destruído em condições difíceis: os trens, e mesmo os 

transportes urbanos comuns, eram escassos, o inverno rigoroso e havia dificuldades burocráticas 

com as autoridades da ocupação. Em janeiro de 1947, enviou um volumoso relatório de 200 páginas 

ao Brasil, relatando os trabalhos de seleção de imigrantes já realizados. Ali explicava como o único 

“reservatório” de imigrantes europeus para o Brasil, naquele momento, estava nos campos. A 

maioria dos DPs, segundo Neiva, era de europeus orientais anticomunistas, que não aceitavam 

voltar à URSS nem aos outros países na sua área de influência. E já que não obtivera de seus 

colegas de Conselho os requisitos necessários para esses imigrantes, ele próprio se encarregara de 

estabelecer uma lista: 

Essas qualidades, dum modo geral, são as seguintes: energia e fortaleza de ânimo; 

adaptabilidade a circunstâncias novas; rusticidade e resistência física; capacidade 

de sobrevivência; habilidade manual ou mecânica; grande operosidade e 

aplicação; hábitos de limpeza, de ordem e de disciplina; acentuado sentimento de 
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apêgo à família; e, fundamentalmente, forte espírito anti-comunista. (NEIVA, 

1949, p. 41) 

Com base nesses critérios, Neiva explicava quais os imigrantes mais convenientes para o Brasil, 

em ordem decrescente: os baltas (lituanos, letões e estonianos); ucranianos; poloneses, divididos 

em duas categorias: os agricultores e a intelligentsia, sendo que esse último grupo decididamente 

não convinha; os russos brancos62 (muitas vezes apátridas), inferiores às categorias anteriores, mas 

com a vantagem de serem “delirantemente anticomunistas”; e os iugoslavos, que por ser “menos 

limpos” e “menos cultos” que as outras nacionalidades, ficaram no fim da lista. 

O que se nota aqui é o chefe da Comissão de Seleção tentando ajustar esses imigrantes, de etnias e 

nacionalidades pouco conhecidas no Brasil, às representações mais usadas no Conselho – e na RIC 

– para definir um bom imigrante. Como, apesar de insistentes pedidos, o CIC continuava não 

enviando instruções, Neiva tentou se garantir avaliando os DPs por conta própria, de forma um 

tanto canhestra. Ele procurava ajustá-los à paleta de estereótipos do imigrante ideal, que vinha 

sendo utilizada durante anos nas páginas da RIC. E não despendeu pouco esforço nessa tarefa: 

(A entrevista dos imigrantes) via de regra era conduzida da seguinte forma: feita 

a chamada da família, esta entrava numa sala em que se achava a Comissão, que 

cumprimentava os vários membros componentes, apertando sistematicamente a 

mão dos mesmos, a fim de verificar si eram ou não calosas, correspondendo ou 

não à profissão indicada no registro. (p. 56) 

 

Neiva faz questão, também, de bater na tecla da saúde, sabendo que a questão sanitária será 

fundamental nessa discussão. Afirma que em geral o estado de saúde dos futuros imigrantes é bom, 

que foram vacinados contra diversas doenças e examinados radiologicamente para detectar 

tuberculose (doença que mais preocupava as autoridades médicas, naquela época, por ser endêmica 

em quase todos os países). Confessa, entretanto, que não houve “organização especial para a 

depistagem de fenômenos mentais”, e recomenda exames antes do embarque. Neiva sabia que esse 

era um dos principais argumentos dos seus adversários no CIC, para se oporem à imigração dos 

refugiados.  

 

62 Essa era a denominação dada àqueles russos que, não aceitando o regime soviético, o combateram desde os primeiros 

momentos da Revolução, e não voltaram para a terra natal. 



106 

 

Os acontecimentos posteriores viriam a mostrar que o debate baseado nas representações do 

“imigrante ideal” se esgota e esteriliza rapidamente. Um refugiado com certeza não corresponde 

ao estereótipo do imigrante ideal, trabalhador, camponês, religioso e apolítico que o CIC esperava. 

Até porque, afinal, ninguém corresponde a essa ideia63. Um dado interessante é que o chefe da 

Comissão de Seleção assegurou ao Conselho que as autoridades de ocupação tinham extensa 

documentação sobre essas pessoas, seu passado etc. Isso, como vimos anteriormente nesse 

capítulo, era muito duvidoso. Mas o que mais chama a atenção é a procedência dessa 

documentação, de que Neiva se gaba: eles foram produzidos pelo governo alemão nazista e 

apropriados pelos Aliados, depois do fim da guerra.  

Neiva enviou nada menos que quatro relatórios ao CIC sobre os trabalhos da missão, mas afirma 

que eles sequer foram lidos. O fato é que, enquanto estava na Europa, o Conselho continuou 

sabotando seu trabalho. Essa afirmação pode parecer assertiva demais, mas, quando se examinam 

as atas das reuniões do CIC, é difícil evitar esta conclusão. 

Atas como a da 700ª sessão, em 12 de novembro de 1946 (NEIVA, 1949, p. 64) mostram que a 

sabotagem assumia a forma de absoluta recusa a colaborar com a Missão. Nessa reunião, o 

presidente João Alberto Lins de Barros convocou o Conselho a organizar a chegada dos refugiados, 

definindo sua hospedagem, emprego e recepção em geral. Nada aconteceu. Na 714ª sessão, em 9 

de janeiro de 1947 (p. 65), João Alberto transmitiu uma ordem do próprio Presidente Dutra para 

que o Conselho se envolvesse na elaboração das instruções à missão na Europa. O Conselho 

continuou se recusando a colaborar. Finalmente, em fevereiro de 1947 foram enviadas à Europa as 

instruções do próprio governo brasileiro64, sem sugestões do CIC – que seria, é bom frisar, o órgão 

máximo da política imigratória.   

Neiva diz que as ordens do governo foram seguidas ao pé da letra, com exames médicos completos, 

para garantir a saúde dos refugiados. Além disso, contara com o screening (triagem) efetuado pelas 

autoridades de ocupação, para se assegurar de suas tendências políticas e ficha criminal. Neiva 

 

63 Neiva também elaborou uma lista de defeitos inaceitáveis nos imigrantes; eles não deviam em hipótese alguma ser 

“anarquistas, terroristas, extremistas e congêneres”.  
64 As instruções aprovadas diretamente pela Presidência da República proibiam a entrada de “vagabundos e ciganos”, 

pessoas doentes em geral e “anarquistas, terroristas, extremistas e congêneres” (NEIVA, p. 52) 
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qualifica essa “peneira” como “crivo extraordinariamente rigoroso”. Entretanto, como já foi 

exposto no começo desse capítulo, em meio ao caos do pós-guerra, o screening nos campos 

resultava no mínimo duvidoso.  

Em maio de 1947, Artur Hehl Neiva volta ao Brasil para prestar contas da missão. O Conselho 

tinha mudado: João Alberto já não era o presidente, e em seu lugar entrou o interino Jorge Latour. 

Este, desde o primeiro contato com o CIC, se declarara contra a vinda dos refugiados (NEIVA, 

1949, p. 65-66). O Conselho, ao mesmo tempo que se recusava a organizar a vinda dos refugiados, 

queixava-se de ter sido marginalizado no processo, que estaria muito mal parado. Sempre que se 

tratava desse assunto, os comentários vinham nessa toada, conforme é possível verificar pelas atas 

disponibilizadas no livro de Neiva. 

Na versão de Neiva, havia se formado dentro do CIC um grupo contrário à imigração dos 

refugiados, composto por Péricles de Mello Carvalho, diretor do Departamento Nacional de 

Imigração;  José Caracas, Diretor do Serviço de Saúde dos Portos; João Luiz Guimarães Gomes, 

Chefe da Divisão de Passaportes do Ministério das Relações Exteriores; e o Major Geraldo 

Menezes Cortes. Esse grupo já vinha sabotando a Comissão de Seleção na Europa desde 1946, e 

teria se fortalecido com a escolha do embaixador Jorge Latour para presidente do Conselho, no 

início de 1947. 

Em 16 de maio de 1947 chegou ao Rio de Janeiro a primeira leva de 861 imigrantes refugiados, no 

navio “General Sturgis”. Foram acolhidos na Hospedaria da Ilha das Flores (A Noite, 16/5/1947, 

p.1.)65. 

 

 

 

 

 

65 A segunda leva de DPs chegou pelo “General Heintzelman”, no dia 16 de junho, trazendo 900 imigrantes (A Noite, 

14 de junho de 1947, p.9. ) Um terceiro grupo de DPs (863 pessoas) aportou no Rio de Janeiro em 24/7/1947. (A Noite, 

25/7/1947, p. 1 e 3). 
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Figura 20: O navio "General Sturgis" chegando ao Rio, com o primeiro grupo de refugiados

 

Fonte: Página da ONU - https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/324/0324280.html 
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Figura 21: Os refugiados do "General Sturgis", chegando 

ao Rio de Janeiro, são entrevistados por um repórter 

 

 

 

Fonte: Página do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) -  

https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html 

 

 



110 

 

A partir daí, segundo Neiva, começou uma série de problemas graves, causados pela falta da 

organização que caberia ao CIC. Há o caso de 218 deslocados que foram enviados para as Minas 

de Butiá (RS), de exploração de carvão. Cerca de 34 pessoas desse grupo não se adaptaram e 

voltaram para São Paulo. Neiva diz que se tratavam de “engenheiros eletricistas, mecânicos, 

torneiros e sapateiros” (NEIVA, 1949, p. 74), e que a seleção desse grupo para as minas de carvão, 

obviamente errada, era de responsabilidade do Conselho. Nas palavras do Chefe da Comissão de 

Seleção, eles tinham sido “encaminhados para o trabalho de picareta no sub-solo”.  

Neiva também cita o caso de quatro mecânicos de precisão, que ele selecionou pessoalmente em 

Viena, e que, depois de serem encaminhados a São Paulo, viveram “uma verdadeira odisseia de 

abandono e miséria”. 

O depoimento dos mecânicos, reproduzido nos anexos ao livro do Conselheiro, é uma das raras 

oportunidades que temos de ouvir a voz desses imigrantes (NEIVA, 1949, 186-188).  Tendo 

chegado à Hospedaria do Campo Limpo no dia 10 de junho de 1947, esses operários especializados 

ficaram ali esperando que algum empregador brasileiro viesse contratá-los. Mas os brasileiros que 

apareciam por ali só estavam interessados em trabalhadores para o campo, e que seriam pagos em 

casa e comida. Como resultado disso, os imigrantes foram obrigados a sair da Hospedaria e ir para 

um hotel em São Paulo. Ali viveram à custa da caridade de compatriotas por alguns dias, sendo 

que depois foram obrigados a se alojarem num armazém vazio. Imploravam para voltar à Áustria, 

até porque o Brasil atravessava um momento difícil, com poucos empregos disponíveis66.  

O tema provocou debates intensos na imprensa da época, com artigos contra e a favor os refugiados, 

assinados por personalidades como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Carlos Lacerda (esses 

últimos dois, aliás, favoráveis aos refugiados). Num primeiro momento a reação foi de má-vontade, 

com a imprensa refletindo, em grande parte, as opiniões desfavoráveis dos conselheiros anti-

 

66 As histórias dos refugiados encaminhados para fazendas eram piores ainda. No livro de Neiva constam vários 

relatórios do padre lituano Juozas Janilionis, o qual percorreu algumas fazendas do Estado de São Paulo e Norte do 

Paraná, que empregavam refugiados. Em várias delas as condições de moradia eram péssimas, e o salário não bastava 

para o sustento dos colonos, não cobrindo nem mesmo as despesas de alimentação. Em pelo menos um caso, as 

reivindicações dos imigrantes levaram os responsáveis pela fazenda a prestar queixa na polícia, onde os trabalhadores 

estrangeiros foram denunciados como comunistas. 

Em resumo, esses trabalhadores foram submetidos às mesmas condições de exploração sofridas pelos brasileiros – e 

não se conformaram. De fato, muitos deles acabaram “fugindo” das fazendas.  (NEIVA, 1949, p. 228-241).  
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refugiados do CIC. Os novos imigrantes do pós-guerra eram “rebotalho”, “escória da Europa” etc. 

O principal argumento contra eles é que não seriam agricultores, e sim população urbana, com 

outras profissões. Com a distância do tempo, e todos os problemas da documentação dos 

refugiados, é difícil concordar ou discordar dessa afirmação.  

Um bom exemplo do tratamento desses imigrantes é o jornal A Noite, do Rio de Janeiro. Já na 

segunda chegada de refugiados à Ilha das Flores, o jornal afirmava: “Aliás, convém notar – segundo 

observação cuidadosa que fizemos a bordo do ‘General S. Heintzelman’ – que a totalidade desses 

“deslocados de guerra” tem profissões que não são a de agricultor” (A Noite, 17/7/1947, p. 1).67  

Essa era uma tecla batida em muitos artigos desfavoráveis aos DPs. Apoiando-se na imagem do 

colono ideal como o camponês – como já foi discutido acima – a imprensa produziu vários artigos 

caracterizando os novos imigrantes como gente da cidade, bailarinos, músicos, comerciantes etc. 

Com o tom geral subindo, A Noite noticia da seguinte forma a chegada da quarta leva de imigrantes: 

“Mais um contingente de falsos agricultores” (2/9/1947, p. 1). O jornal constatava, escandalizado, 

a presença de uma escritora, um eletricista e até um cartunista entre os cerca de 800 DPs que tinha 

chegado no dia anterior. 

A essa altura, Artur Hehl Neiva já tinha sido demitido do cargo de chefe das Comissões de Seleção 

na Europa, em agosto de 1947, e também do CIC. Enquanto estava na Europa, o conselheiro foi 

recebendo censuras, vindas do Brasil, de que estaria escolhendo refugiados inadequados. Até que 

finalmente, em agosto de 1947, foi demitido por telegrama. Ele só foi fazer a sua defesa dois anos 

depois, no livro Deslocados de Guerra – A verdade sobre sua seleção.  

Mesmo filtrando o ponto de vista de Neiva, irritado e desgostoso com seus ex-colegas, é possível 

afirmar que não havia vontade política de receber os refugiados, e que essa recusa não predominava 

apenas no Conselho. A facilidade com que as opiniões contrárias aos imigrantes foram divulgadas 

na imprensa sugere, senão uma teoria conspiratória, pelo menos algum tipo de continuidade entre 

essas autoridades imigratórias e os segmentos da classe dominante representados em vários jornais. 

 

67 Em outros jornais a agressividade era muito maior; a impressão que se tem é que o jornalista já chegou à Hospedaria 

da Ilha das Flores com uma agenda pronta para a matéria. A Tribuna Popular, citada no livro de Neiva, estampou 

como manchete, na chegada da primeira leva de DPs, a seguinte manchete “Levas de fascistas despachadas para o 

Brasil” (Tribuna Popular, 17/5/1947. Citado por Neiva (p. 192). 
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Os estereótipos são os mesmos, a imagem do imigrante vem sempre marcada pela desconfiança. 

Por muitos anos ainda pesaria sobre os refugiados a acusação de serem comunistas – apesar deles 

terem se recusado a voltar aos seus países natais exatamente por não querer viver sob o comunismo. 

No espaço ideológico que se formou à volta dessa questão, o ar estava denso de diversas 

representações, contra ou a favor os refugiados. A possibilidade de conhecer melhor esses homens 

e mulheres, mesmo com tantos jornais fazendo reportagens sobre eles, era quase inexistente.  

 

3.4. Os médicos antiimigração 

Na análise da RIC que constitui o objeto dessa dissertação, é possível perceber que entre 1946 e 

1947, os argumentos usados nesta publicação para atacar os refugiados são diferentes dos utilizados 

na imprensa. O Conselho não podia se dar ao luxo de “lavar a roupa suja” em público, criticando 

abertamente o trabalho de Artur Hehl Neiva. Existe, entretanto, a possibilidade de que tenha 

utilizado um grupo social que sempre lhe fora próximo: os médicos. 

Como já foi mencionado aqui, vários articulistas da RIC eram médicos, e muitos deles professavam 

teses eugenistas. Já nos anos anteriores à questão dos DPs, afirmavam sua desconfiança contra os 

novos imigrantes (ver BARRETO, 1943, p. 45-47). Entretanto, nos números da revista de 1946 e 

1947, durante e depois da polêmica viagem das comissões de seleção à Europa, esses artigos se 

tornaram muito mais frequentes e agressivos.  

Entra nesse caso a reprodução da conferência de Maurício de Medeiros “O problema da imigração” 

(MEDEIROS, 1947). Medeiros era da Liga Brasileira de Higiene Mental (LBMH), entidade 

eugenista com forte presença de psiquiatras, que se propunha a “regenerar” o país e evitar a 

“degeneração” do povo, através de intervenções de saúde pública como o saneamento básico. 

Defendia também o combate ao alcoolismo, o controle sobre os casamentos (para prevenir as 

doenças hereditárias), a esterilização compulsória dos que considerava como degenerados, e a 

vigilância da imigração (REIS, 1994, p. 49-50). 

Medeiros começa a palestra testemunhando sua experiência pessoal no consultório e exibindo suas 

credenciais: 
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(...) recebi, nos últimos meses, uma impressão profunda do que será o Brasil 

dentro de uma geração, se não tomarmos as mais enérgicas medidas contra a 

corrente de imigrantes neuróticos e até psicóticos, que se está formando para o 

nosso país, em um volume alarmantemente crescente! (...) Eu gostaria que essa 

palestra fosse um grito de alarma! Venho dá-lo com a autoridade técnica que me 

confere hoje o posto de Professor Catedrático da Clínica Psiquiátrica da 

Universidade, que tem sede na Capital do país. (MEDEIROS, 1947, p. 74) 

 

Medeiros, o médico, com seu olhar treinado e credenciais impecáveis, é o primeiro a discernir o 

perigo que ameaça a saúde do país: o imigrante, o Outro, que vagou pela Europa durante a guerra 

e ninguém sabe de onde vem ou por onde andou; o portador de graves doenças mentais que adquiriu 

nessa jornada. Um homem quebrado, danificado, uma sobra imprestável de guerra. Ou como 

afirmou Medeiros: “Nós estamos importando a escória das ruínas de uma Europa convulsionada, 

material e mentalmente, por seis anos de guerra e doze anos de loucura!” (p. 75). Lamenta o 

“sentimentalismo” brasileiro que não permite devolver esse material estragado ao seu local de 

origem. E além disso, por culpa desse mesmo sentimentalismo, “Jamais teríamos entre nós a 

coragem de adotar a sábia lei alemã de esterilização dos doentes mentais e dos portadores de 

doenças incuráveis transmissíveis por herança”. 

Depois disso, Medeiros oferece a contribuição da LBHM às autoridades imigratórias: um 

questionário elaborado pela entidade, que permitiria informações seguras sobre a saúde mental dos 

candidatos à imigração para o Brasil. (LIGA BRASILEIRA DE HIGIENE MENTAL, 1947). Esse 

questionário foi publicado no mesmo número da revista, com uma observação inicial:  "A RIC, 

embora achando um pouco rígidas as bases estabelecidas nesse trabalho, faz a sua divulgação como 

colaboração ao estudo do problema da seleção médica dos imigrantes”. A entidade propõe uma 

longa ficha, intitulada “Seleção Imigratória”.  

Segundo a LBHM, depois do exame físico o entrevistado deveria responder um questionário 

minucioso, com perguntas como: "Está alegre ou triste em emigrar? Já levou alguma pancada na 

cabeça? Sente-se triste às vezes? Já perdeu algum emprego por causa da bebida? Presenciou 

bombardeios, fuzilamentos, batalhas etc?" Essa última pergunta é, no mínimo, estranha: que 

refugiado de guerra já não presenciou bombardeios e batalhas? Outras perguntas focam em 

problemas que podem acontecer com qualquer pessoa, como divórcio dos pais (claramente ainda 
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um estigma naquela época). Todo o questionário, mesmo que recheado de termos científicos, é 

altamente subjetivo e na prática deixa o resultado final à conta do médico, sua opinião pessoal e 

seus eventuais preconceitos. 

Palestra e questionário, juntos no mesmo número, parecem indicar uma tentativa de medicalizar a 

imigração, reclamando para esta classe profissional uma fatia de poder no campo da política 

imigratória. Essa tentativa fica mais clara ainda no episódio documentado por Neiva (1949, p. 202-

215). Ele conta que foram publicados dois relatórios sobre a saúde dos primeiros refugiados a 

chegar ao Rio de Janeiro.  Embora reconheçam que o estado geral de saúde do grupo é bom, esses 

relatórios – redigidos respectivamente em maio e julho de 1947 - apontam e dão destaque a casos 

pontuais de doentes entre os imigrantes. Os dois textos foram escritos por José Caracas, médico e 

Diretor do Serviço de Saúde dos Portos e, segundo Neiva, membro do grupo de conselheiros que 

o sabotava no CIC. E o primeiro relatório vem com um anexo sobre saúde mental escrito por outro 

médico, o Dr. Oswaldo Camargo, que se assina “Chefe da Secção de Divulgação da Liga Brasileira 

de Higiene Mental”68.  

Toda essa “artilharia médica” acabou derrubando Artur Neiva, que foi acusado de não ter feito uma 

seleção criteriosa sob o ponto de vista sanitário. As persistentes tentativas de caracterizar os 

imigrantes como doentes mentais não chegaram a ter muita repercussão fora do CIC; pesaram, 

entretanto, as dúvidas lançadas sobre a seleção médica. De um jeito ou de outro, o que persistiu foi 

a caracterização dos refugiados como “material inservível”. Numa aparente reversão do projeto do 

branqueamento, onde se ansiava pela vinda de imigrantes brancos e europeus, representações 

negativas foram elaboradas sobre esses brancos europeus refugiados de guerra. Isso interessava, 

naquele momento, a boa parte dos conselheiros do CIC, que temia perder o controle sobre a política 

imigratória, e desconfiava dos órgãos internacionais com os quais, a partir de agora, precisaria 

trabalhar.  

 

 

68 Embora visitasse a Ilha das Flores na qualidade de médico, o Dr. Camargo não se furtou a observar que muitos 

imigrantes tinham tido a sua profissão identificada erroneamente, sendo que alguns tomavam a iniciativa de pedir que 

essa informação fosse corrigida nos seus documentos. A observação parece ter endereço certo, questionando a 

integridade da Comissão de Seleção. 
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Nem toda a imprensa e/ou opinião pública se deixou convencer pela tese do imigrante imprestável 

e até perigoso. Nas seções de “Noticiário” e “Livros e Revistas” das edições citadas, é comum 

encontrar reproduções de artigos favoráveis a essa nova imigração. Por exemplo, em março de 

1947 o jornalista Barreto Leite Filho, correspondente do Diário de São Paulo na Europa, pregava 

os benefícios trazidos pelos imigrantes refugiados e o fim dos preconceitos contra eles. (LEITE 

FILHO, 1947, p. 139-141). Em junho do mesmo ano, outro correspondente da Europa, A. Gavião 

Gonzaga, do Correio da Manhã, afirma, no artigo “Imigrantes para o Brasil” que os imigrantes 

refugiados tinham muito a contribuir; e elogiava o trabalho das Comissões de Seleção 

(GONZAGA, 1947, p. 132-133). Nas edições analisadas, vários outros artigos mostram uma visão 

mais simpática à imigração dos refugiados. É possível que a reprodução desses textos servisse para 

contrabalançar os argumentos anti-imigração do resto da revista. 
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Fonte: RIC (1940-1952) 
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Se observarmos o gráfico acima, veremos que, a partir de junho de 1947, o número de artigos 

favoráveis aos refugiados aumenta, e os desfavoráveis diminuem. Mas isso não significa que a 

posição do CIC tenha mudado, muito menos a da opinião pública. Até este momento a prioridade 

era derrubar Neiva; o número de setembro de 1947 é o último em que ele ainda aparece como 

conselheiro. Depois disso a polêmica já não parece ter tanto interesse para a revista. O número de 

artigos sobre esses imigrantes, a favor ou contra, diminui de forma geral.  

Os refugiados continuaram chegando, através de acordos com a OIR, em pequenas quantidades; 

mas já de forma, por assim dizer, mais oficial e institucionalizada. Dentro deste novo quadro, ficava 

mais difícil se opor à sua vinda. 

Toda essa discussão em torno dos refugiados ocultava fatos que já vinham de antes da guerra. O 

Brasil deixara de ser um destino atraente para os imigrantes. É verdade que depois da guerra, os 

países com os quais contava, para “fornecer braços adestrados” estavam em situação 

socioeconômica difícil. Nos anos seguintes, entretanto, o Plano Marshall começou a reerguer a 

economia de países da Europa Ocidental que interessava aos americanos manter como aliados. Isso 

diminuiu mais ainda a imigração europeia. 

Além disso, há que se questionar a necessidade dos tais braços para a lavoura, tão reivindicados 

pelos articulistas da RIC. Como vimos no primeiro capítulo, as migrações internas, principalmente 

do Nordeste, acabaram por suprir com vantagens as europeias. A grita por mais imigrantes, no 

Estado de São Paulo, era mais ideológica do que real: objetivava manter o perfil “europeu” do 

estado. Na indústria, sim, havia necessidade de operários especializados; muitos deles vieram dessa 

imigração do pós-guerra, mas sempre em números modestos. 

Todos esses fatos contrariavam frontalmente o conjunto de representações sobre os quais se 

assentavam as ideias dos articulistas da RIC. O mundo estava mudando e era muito difícil manter 

as ideias presentes no CIC e também em outros órgãos de política imigratória. Daí o apego e a 

insistência em tais ideias, pois, voltando à obra de Henri Lefèbvre: “(...) as representações 

empobrecidas e sistematizadas em ideologias formam parte dos serviços e processos de 

conservação, de proteção contra a evolução, de estabilização, de luta contra as transformações (...)”. 

(LEFEBVRE, 1983, p. 174). Na luta contra o futuro, por assim dizer, os articulistas da RIC, se 
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apegavam a conceitos datados contra os imigrantes, mesmo depois que eles efetivamente aportaram 

no Brasil. Pois, como diz o mesmo filósofo: “A representação, substituto da presença na ausência 

(...) é propensa à alienação, ao repetitivo”. (LEFEBVRE, 1983, p. 271) 

 

No mundo real, o sonho da imensa onda imigratória dos europeus cansados de guerra não se 

concretizou.  Como já foi dito nesse capítulo, ao fechar seu escritório no Rio de Janeiro, em 1952, 

a OIR contabilizava apenas 29 mil DPs estabelecidos no Brasil. 

Em seu penúltimo número, no primeiro semestre de 1952, o Conselho reconhecia que haviam sido 

recebidos, até o dia 23 de novembro de 1951, apenas 1.148 DPs (RELATÓRIO GERAL DAS 

ATIVIDADES DO CONSELHO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO DURANTE O ANOS 

DE 1951, 1952, p. 9). 

Esse número tem várias explicações, como o esvaziamento dos campos de refugiados e as 

dificuldades enfrentadas por esses imigrantes no Brasil. E como boa parte dos circuitos imigratórios 

funcionam no “boca a boca” é possível que o Brasil tenha adquirido má fama entre os refugiados.  

Como explica Paiva (2013b), com o esvaziamento dos campos de refugiados na Europa, a OIR foi 

extinta e o Brasil passou a negociar com um novo interlocutor: o CIME. Essa organização, que não 

fazia parte da ONU, resultou da iniciativa dos Estados Unidos e da Bélgica. Trabalhava com 

imigrantes comuns e também refugiados69, através de acordos bilaterais com os países de saída e 

de destino. Nessa fase deslocou trabalhadores para diversos países: Israel, Nova Zelândia, 

Austrália, África do Sul, Argentina, Brasil, Venezuela, Peru, Canadá, além dos Estados Unidos.  

Entre 1945, no fim da guerra, e 1959, chegaram ao Brasil 22.025 alemães; 96.268 espanhóis; 

106.360 italianos; 246.161 portugueses; 34.266 japoneses; e 161.962 de outras nacionalidades. 

(IBGE, 2000) 

A questão dos refugiados não desapareceu das páginas da RIC. O assunto continuava a ocupar 

espaço na publicação, como se pode ver no gráfico abaixo (esse levantamento considera tanto os 

 

69 Os quais, no entanto, não eram assim rotulados, e referidos apenas como trabalhadores imigrantes.  
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artigos assinados pelo corpo de articulistas do órgão, como os reproduzidos nas seções Noticiário 

e Livros e Revistas). Mas a polêmica sobre os refugiados cada vez mais competia com outros temas, 

já mencionados aqui. 

 

  

Fonte: RIC (Março de 1946 – Segundo Semestre de 1952) 

   

Nas edições da RIC a partir de 1946, encontram-se cada vez mais artigos assinados – ou 

protagonizados - pelos funcionários desses órgãos internacionais. Nesse momento passa-se a 

discutir mais a questão da colonização, colocada no próprio nome da revista. É necessário 

desbravar para a agricultura os imensos “espaços vazios” brasileiros, mesmo que não seja possível 

ocupa-los com imigrantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A RIC teve sua última edição no segundo semestre de 1952. Em 1954, o CIC foi extinto. A hipótese 

dessa dissertação foi a de que, dada a mudança do perfil da imigração e dos imigrantes que 

ocorreram no pós-guerra, no começo da década de 1950 já não havia mais espaço para a RIC.  

O projeto que movia a revista era o de um país “essencialmente agrícola”, com imigrantes brancos 

e europeus que civilizariam os nativos. Mas o projeto de um país rico, desenvolvido e civilizado, 

passava agora pela indústria, e não mais pela agricultura. Não faltava mão-de-obra nacional barata, 

e os imigrantes se tornaram dispensáveis. 

O panorama da imigração dali por diante pode ser avaliado pela evolução da Hospedaria dos 

Imigrantes de São Paulo, localizada no bairro paulistano do Brás. Fundada em 1888, ela esteve sob 

a responsabilidade da Secretaria da Agricultura até 1968, quando foi assumida pela Secretaria de 

Promoção Social até seu fechamento, em 1978. Os imigrantes que chegaram a partir da década de 

60, como diz Paiva (2016, p. 66) já não interessavam como alvo da política de mão-de-obra do 

governo; se tornaram um caso de assistência social.  

Mas não foi apenas a mudança do perfil do imigrante, e dos interesses econômicos do país, que 

determinaram o fim da RIC.  Para entender a RIC, foi preciso dar conta da comunidade de ideias 

da qual participavam os seus articulistas, e entender que o que se passava em seus artigos não 

expressavam apenas polêmicas, pelo contrário. A maior parte dos textos examinados mostra 

concordâncias, e as representações sobre o imigrante e a imigração não eram contestadas. 

Isso remete à discussão feita por Bresciani (2013) citada no primeiro capítulo. A “seleta e restrita 

comunidade” do saber, à qual ela se refere, na época se valia do “fundo de ideias” comum, no qual 

os membros circulavam ideias já bem conhecidas, provenientes de intelectuais de prestígio. Essas 

ideias funcionavam como um capital social. Para se apropriar dele, os articulistas da RIC faziam 

questão de citar ou reproduzir as ideias desses nomes de prestígio. Por exemplo, o Major Aristóteles 

de Lima Câmara escreve, no número de outubro de 1940, um artigo discutindo genética e eugenia, 

aplicadas à questão imigratória brasileira (CÂMARA, 1940, 657-677). Ele cita, para fundamentar 

suas ideias, autores como o biólogo francês Jean Rostand (1894-1977) (KNEGT, 2018), o 

psiquiatra e neurologista sueco Herman Lundborg (1848-1943) (KONDZIELLA, D., HANSEN, 
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K., & ZEIDMAN, 2013, p. 499-500), o antropólogo francês René Martial (1873-1955) 

(LARBIOU, 2005, p. 98-120), o botânico e antropólogo canadense Reginald Ruggles Gates (1882-

1962) (BAKER, [s.d.]), e o antropólogo suíço Eugène Pittard (POPESCU-SPINENI, 2015, p. 157-

164) (1867-1962). 

Esse levantamento de autores ajuda a explicar porque o discurso da RIC começou a cair no vazio 

no pós-guerra. Com exceção de Pittard, todos os autores citados se aproximaram em algum grau 

do discurso eugênico.  

Numa análise da chegada dos imigrantes refugiados do pós-guerra, e do conflito provocado no CIC 

por este acontecimento, é possível argumentar que as representações negativas sobre esse imigrante 

prevaleceram. A partir daí, a organização do Conselho para receber os refugiados nunca aconteceu 

(ver páginas 106-107 e 110 neste capítulo); e, ao mesmo tempo, um setor significativo da opinião 

pública ficou convencido, através da imprensa, de que eles não eram adequados para o Brasil. É 

possível que o conflito tenha contribuído para que tão poucos refugiados chegassem ao país. 

Como vimos, parte da opinião pública, entretanto, defendeu a nova imigração. Ao final, pode-se 

dizer que ambas as representações obtiveram o mesmo efeito: o apagamento do imigrante 

refugiado e de sua trajetória no Brasil.  Até hoje sabemos muito pouco sobre eles.  

Assim como os cientistas citados pelo Major Lima Câmara, tais representações estavam defasadas, 

e já não refletiam a realidade da imigração presente ou futura.  Elas, representações, esgotaram-se, 

e não foram elaboradas outras que as substituíssem. Confrontada com a mudança da realidade 

econômica do Brasil e do mundo, a RIC ficou sem ter o que dizer, e deixou de ser publicada em 

1952. A tentativa de retomar a publicação em 1954 não teve seguimento. 

O final da RIC nos remete à Teoria das Representações como vista por Lefèbvre. Para analisar a 

publicação por este ângulo, é impossível subtrair a presença de um Estado forte, como o construído 

no primeiro mandato de Getúlio Vargas. O filósofo francês se pergunta: “As representações teriam 

poder sem o apoio dos aparelhos estatais, como a justiça, o exército e a polícia, entre outros? Não, 

mas esses aparelhos não poderiam exercer seu poder sem as representações que os justificam” 

(LEFEBVRE, 1983, p. 80). Essa relação de mútua dependência com o poder estatal, entretanto, 

não significa que as representações sejam inabaláveis: segundo o autor, algumas delas às vezes se 
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realizam, outras se dissolvem, de forma que o mundo das representações não pode se estabilizar, 

se atravessando e se transformando (p. 174). É um processo dinâmico. Mas o que acontece quando 

um conjunto de representações para de se transformar e se imobiliza? É possível que esta tenha 

sido a situação da RIC após a chegada dos refugiados.  

A paralisia do CIC teve efeitos concretos. Isso pode acontecer em alguns casos, como diz Lefèbvre: 

Não se pode dizer em geral e abstratamente que a representação sirva ou prejudique à 

prática. Se superpõe a ela; se insere nela. O que é indubitável é que degenera ou desvia 

(se desvia), quando obstrui a prática e muito mais ainda quando a paralisa e a torna 

ineficaz. (...) A representação e o representado, como já sabemos, transformam o 

inteligível em filosofia; simplificado a partir de um caos, elevado ao absoluto, o 

representado passa então por verdadeiro (tradução livre)  (LEFEBVRE, 1983, p. 203). 

 

Um sistema de representações, quando entra em crise em contato com a realidade (um novo 

imigrante chegando ao país) provoca perplexidade. O que acontece então? Como é visto esse 

imigrante real que chega a partir de 1947? Segundo Lefèbvre: “Por uma inversão que ocorre na 

consciência (individual e social), a presença parece ‘irreal’, indefinível; por outro lado, o substituto 

incerto e móvel, o mundo das representações, parece ‘real’; mas esse ‘real’ se esquiva” (tradução 

livre) (LEFEBVRE, 1983, p. 272). A realidade de um novo imigrante nunca foi absorvida pela 

RIC. E o Brasil de hoje, que continua recebendo imigrantes econômicos, refugiados de guerra e 

migrantes internos, também não os conhece muito bem. 
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