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[...] Há perspectivas de um sucesso final. Mas existem obstáculos no 

caminho. Só se podem tomar medidas preparatórias. Pode-se exercer 

influência apenas através dos limitados recursos de persuasão amável. 

Ainda não é o momento para uma ação enérgica e em grande escala. 

Porém, dentro de certos limites, pode-se exercer uma influência que 

contenha e domestique. Para se realizar o propósito intencionado é 

necessário uma firme determinação interna e uma suave adaptabilidade 

externa (I CHING – hexagrama 9)

As funções inerentes à Diretoria Geral do Povoamento do Solo revestem, 

por sua natureza, pela esfera de atividades que lhe é traçada e por suas 

responsabilidades, importância excepcional, constituindo um mecanis-

mo complexo e delicado. Alargando-se por todo o país, jogando com 

múltiplos interesses, em relação constante com os cidadãos estrangeiros 

que chegando a país desconhecido para eles, de organização diversa 

do seu país de origem, precisam ser conduzidos com muito tato, com 

acentuada prudência, aliás, sem menosprezo da energia e austeridade 

de que os dirigentes devem servir-se para fazer respeitar a lei (RMAIC, 

1910, p. 49)

C’est, sans aucun doute, en raison de tout cela que le phénomène mi-

gratoire en sa totalité, émigration et immigration, ne peut être décrit et 

interprété, autrement qu’à travers les catégories de la pensée d’État. 

Ce mode de pensée est tout entier inscrit dans la ligne de démarcation, 

invisible ou à peine perceptible, mais dont les effets sont considérables, 

que sépare de façon radicale ‘nationaux’ et  ‘non-nationaux`.

C’est aussi pour toutes ces raisons que l’on peut dire que ‘penser 

l’immigration, c’est penser l’État’ et que c’est ‘l’État qui se pense lui-mê-

me en pensant l’immigration’. Et c’est peut-être une des dernières choses 

que l’on découvre quand on réfléchit au problème de l’immigration et 

qu’on travaille sur l’immigration, alors que qu’il aurait fallu sans doute 

commencer par là ou, pour le moins, savoir cela avant de commencer. Ce 

que l’on découvre de la sorte, c’est cette vertu secrète de l’immigration 

comme étant une des introductions, et peut-être la meilleure qui soit, à 

la sociologie de l’État  (SAYAD, 1999, p. 6)



intrOduçãO

Os leitores irão encontrar aqui uma análise do papel exercido 

pelas políticas de imigração e colonização no interior do processo 

de formação do Estado nacional brasileiro. Em especial, procurarei 

mostrar, a partir do exame das ações e representações desenvolvidas 

pelos agentes do Serviço do Povoamento do Solo Nacional,1 de que 

forma as técnicas de poder envolvidas na execução das políticas 

federais de imigração e colonização desempenharam um importante 

papel na construção da autoridade pública do governo federal nas 

duas primeiras décadas do século XX, tendo modelado não apenas os 

comportamentos de parcelas expressivas dos imigrantes aqui chega-

dos como também alguns mecanismos essenciais de funcionamento 

do próprio Estado brasileiro. 

De subsidiados, espotâneos, indesejáveis e nacionais

No século XVIII, de uma população que alcançava tão-somente 

dois milhões, cerca de 400 mil portugueses vieram para o Brasil e 

outros mais continuaram a chegar de forma ininterrupta ao longo do 

século XIX e da maior parte do XX. Em sua maioria, eles emigravam 

com recursos próprios e estavam envolvidos em redes familiares ou 

comunitárias que os auxiliavam tanto na partida de Portugal quanto na 

chegada ao Brasil. Estes imigrantes encaminharam-se preferencialmen-

te para as cidades e, ao longo dos anos, uma parcela deles empreendeu 

inúmeras viagens de ida e volta entre os dois países, distanciando-se 

de um modelo rígido de fixação (KLEIN, 2000).

O objetivo deste quadro impressionista que acabo de fazer de 

parcela da imigração portuguesa não é definir de modo direto o objeto 

deste livro. Não pretendo falar destes imigrantes senão incidentalmen-
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de origem estatal dirigidas a imigrantes e colonos – aparece aqui por 

contraste. Pois é sob o fundo dessa possibilidade tão bem represen-

tada por parcela significativa da imigração portuguesa, qual seja a de 

imigrantes que se movimentam segundo cálculos e suportes múltiplos, 

que se torna mais visível o esforço, sobretudo estatal, de intervir neste 

processo complexo de forma a desenhar uma direção aos imigrantes 

através de uma série de mecanismos de atração e condução.

Estes milhares de portugueses e tantos outros milhares de 

imigrantes de inúmeras nacionalidades que vieram para o Brasil de 

forma semelhante, eram classificados como espontâneos nos registros 

de entrada de imigrantes feitos por agentes do Povoamento, bem como 

em outros discursos de origem estatal sobre imigração. Segundo o 

artigo 95 do decreto no 6.455, de 19 de abril de 1907, através do qual 

eram aprovadas as bases regulamentares do Serviço do Povoamento 

do Solo Nacional, eram considerados imigrantes espontâneos os que 

vierem de portos estrangeiros com passagem de 2a ou 3a classe, por 

conta própria” (BRASIL, 1931, p. 117). Estes imigrantes eram contra-

postos aos subsidiados, que, segundo o artigo 97 do mesmo decreto, 

eram aqueles aos quais os Estados ou a União pagavam “passagens 

de 3a classe desde o porto de embarque até o porto do Rio de Janeiro 

ou qualquer outro porto nacional, em que esteja montado o serviço 

de recepção e hospedagem” (BRASIL, 1931, p. 118).

Essas duas categorias permitem compreender a especificidade 

das ações dos agentes do Povoamento diante dos imigrantes, tanto 

mais que no seu período de atuação elas não encontravam corres-

pondentes nos discursos jurídico-administrativos estabelecidos em 

nível internacional.

Uma rápida leitura dos artigos votados como resolução final da 

Conferência Internacional de Emigração e Imigração realizada em 1924 

em Roma, Itália,2 reunindo delegações de 57 países da Europa, Ásia 

e América, mostra a inexistência de categorias que correspondam à 

dicotomia espontâneo/subsidiado. (Conferência Internacional de Emi-

gração e Imigração apud RMAIC, 1924, p. 149 et seq.). Apenas o artigo 

7, “recrutamentos  coletivos de trabalhadores para o estrangeiro”, da 

seção 3, “Meios a adotar para proporcionar a emigração de acordo 

com as necessidades de mão-de-obra dos países de imigração”, trazia 
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(recrutements, no original francês). Contudo, não creio ser possível ver 

aí uma tradução adequada da categoria subsidiado, por duas razões. 

Em primeiro lugar, o recrutamento não qualificava o imigrante, mas 

tão-somente os meios – estatais ou não – que os representantes dos 

Estados nacionais reconheciam como legítimos na ação de recrutar 

imigrantes. Em segundo lugar, o recrutamento aparecia tão-somente 

como um aspecto das relações entre os Estados nacionais sem se ins-

crever numa oposição como a de subsidiado/espontâneo, que abrangia 

amplamente as classificações estatais acerca dos imigrantes no Brasil 

e, em decorrência, estruturava as ações frente a eles.

Este par classificatório, subsidiado/espontâneo, referente aos 

imigrantes e às formas de tratamento a que eram submetidos, também 

está ausente em parte da literatura que discutiu políticas de imigração. 

Analisemos esta afirmação em detalhe.

Em um texto intitulado “Characteristcs of migration and immigrant 

absortion”, que, apesar de não estar orientado para a discussão de 

políticas imigratórias teve grande importância na análise de processos 

de imigração, de um modo geral, Eisenstadt (1954) propôs-se a iden-

tificar as mais importantes características sociais e psicológicas do 

processo de migração e absorção dos imigrantes de forma a construir 

um modelo de análise destes fenômenos. E dos seis passos previstos 

em seu modelo, os quatro últimos diziam respeito especificamente à 

absorção dos imigrantes. Nestes passos deviam ser analisados: o pro-

cesso de institucionalização do comportamento do imigrante no novo 

país – vale dizer, os novos papéis e valores incorporados por estes; as 

possibilidades abertas e as demandas impostas pela estrutura social 

do novo país; a relação entre comunidades de imigrantes e a alocação 

dos diferentes tipos de papéis dentro da sociedade absorvente; e os 

diferentes tipos de comportamento desintegrador e as possibilidades 

de desorganização institucional e mudanças na nova sociedade.3

Como que num desdobramento desta problemática, grande 

parte da literatura do final do século XX produzida na Europa acerca 

de políticas imigratórias tem-se debruçado, ainda que de forma crítica, 

sobre os temas expostos no modelo de Eisenstadt. A partir de uma 

pauta aparentemente inescapável, definida pelo problema social que a 

imigração representa para os Estados Nacionais dos países do Primeiro 
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to e/ou a natureza dos mecanismos de assimilação dos imigrantes e, 

como um dos corolários desta preocupação, sobre os mecanismos de 

restrição à entrada de imigrantes.4 

Mas foi sobretudo a partir dos anos 1970, quando se revelaram as 

crescentes dificuldades dos Estados europeus em lidar com uma imi-

gração que, apesar de concebida como transitória, havia se tornado 

permanente e com seu impacto tanto sobre a idéia de nação quanto 

sobre o funcionamento dos mecanismos de Estado, que se multiplicaram 

os estudos acerca da relação entre imigração e Estado Nacional. Tais 

estudos se concentram especialmente sobre os mecanismos de que as 

sociedades e culturas nacionais dispõem para assimilar os imigrantes 

e, em especial, sobre as formas como os agentes estatais dos países 

de imigração construíram, ao longo do tempo, diversos mecanismos 

restritivos e seletivos à entrada e ao acesso a direitos por parte dos 

imigrantes (SALES, 1992).

Para efeito da argumentação que estou propondo aqui, é necessário 

chamar  a atenção para uma especificidade desses estudos, no que tange 

à teorização sobre políticas imigratórias, que é a ausência de uma refle-

xão sobre as políticas de atração dos imigrantes e seus mecanismos.5

Uma das fragilidades da leitura proposta pelo autor reside no 

esforço de explicar as diferenças entre as políticas imigratórias tão-

-somente através de variáveis explicativas referidas a interesses em 

detrimento de variáveis referidas a valores. Mas para efeito da argu-

mentação que estou propondo aqui, é necessário chamar a atenção 

para uma outra fragilidade que se evidencia em um modelo que tem 

a pretensão de dar conta das múltiplas possibilidades de política imi-

gratória: a ausência de uma reflexão sobre as políticas de imigração 

dirigidas à atração dos imigrantes. 

Esta ausência, partilhada por parte da literatura contemporânea 

sobre imigração, tem pelo menos uma razão muito simples: muitos 

dos estudos que estão na base de formulações teóricas mais abran-

gentes sobre imigração e política imigratória têm tido por objetivo 

explicar as políticas imigratórias de países da Europa e da América 

do Norte, onde os mecanismos de atração dos imigrantes não são ou 
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inexistentes.6 Em outras palavras, esta literatura tem tomado por ob-

jeto de investigação, e por referência na montagem de seus modelos 

teóricos de explicação, países de imigração nos quais aquelas ações 

que constituiriam figuras semelhantes a do subsidiado eram marginais, 

quando não inexistentes.

Mesmo em um autor complexo e cuidadoso como Sayad pode-

mos encontrar, estas operações que parecem traduzir a natureza das 

relações atuais entre países de imigração, quase sempre do chamado 

primeiro mundo, e países de emigração, muitos deles de regiões ou-

trora coloniais, em formulações teóricas mais abstratas acerca das 

políticas de imigração. Assim, ao tomar por objeto as negociações bila-

terais entre países de emigração e países de imigração, o autor afirma:

Un des pièges de l’immigration, transaction bilatérale en droit (fiction 

que chacun des partenaires a intérêt à entretenir) mais, en réalité, 

décidée unilatéralement par le partenaire dominant, est que le pays 

d’origine ne peut ni approuver, ni ignorer totalement ce qu’aura décider 

son interlocuteur (SAYAD, 1991a, p. 259).

O autor supõe aí que o pólo dominante na relação entre os 

dois países reside nos países de imigração, plenamente soberanos 

na definição do tratamento dado aos imigrantes, o que se traduziria 

na formulação autônoma de mecanismos de restrição, seleção e assi-

milação dos imigrantes. Se esta formulação dá conta plenamente das 

relações entre os países de imigração do primeiro mundo e os países 

de emigração do terceiro mundo, desde pelo menos os anos 1950, sua 

generalização indiscriminada tem induzido alguns pesquisadores a 

concentrarem seus olhares sobre os aspectos restritivos das políticas 

imigratórias como expressão mesma de uma ação estatal em matéria 

de imigração (ZUBILLAGA, 2000, p. 427). 

Em outras palavras, concebem-se as ações estatais em matéria 

de imigração como dirigidas de forma exclusiva pelos países de imigra-

ção e articuladas entre dois pólos: de um lado, uma regulação estatal 

mínima, ou mesmo inexistente, dos deslocamentos dos imigrantes, 

o que caracterizaria análises que supõem a existência de uma era de 

ouro das imigrações; de outro, ações estatais dirigidas à seleção ou 
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um papel ativo nos deslocamentos imigratórios pelos agentes estatais 

dos países de imigração. 

Ocorre que agentes estatais de países como Argentina, Uruguai, 

Chile, Peru e Brasil usaram a oferta de lotes de terra, o pagamento de 

passagens e a propaganda nos países de emigração como instrumentos 

de atração de imigrantes europeus.7 E o fizeram sem dispor, jamais, 

de uma posição dominante diante desses países de emigração que 

lhes permitisse definir de modo autônomo o tratamento dado aos 

imigrantes. Encontramos, assim, uma terceira possibilidade: políticas 

de imigração conduzidas por países de imigração que não gozavam 

de uma posição dominante no quadro das relações internacionais8 e 

estruturadas com o objetivo de permitir aos agentes estatais desses 

países o exercício de um papel ativo nos deslocamentos dos imigrantes 

europeus.9 E é dessa posição, se não paradoxal ao menos ambígua, 

que nasceram categorias como subsidiado e espontâneo.

Contudo, isto não significa que a atração de imigrantes europeus 

fosse o único componente das políticas de imigração desenvolvidas 

por países latino-americanos. Ao lado dos mecanismos de atração 

estiveram presentes, recorrentemente, práticas de restrição à entrada 

de imigrantes, as quais configuram uma terceira categoria nativa: a 

dos imigrantes indesejáveis. Esta sim era uma categoria que possuía 

correspondente no vocabulário jurídico-administrativo internacional. 

Ela aparece no artigo 5, seção 3, da já citada Conferência Internacional 

de Emigração e Imigração de 1924, na qual encontramos a seguinte 

introdução: 

considerando que a colaboração entre os países de emigração e os 

países de imigração é necessária em vista de impedir o deslocamento 

de emigrantes indesejáveis (indésirables no original francês) segundo 

a legislação em vigor nestes últimos países, emite o voto: [...] (RMAIC, 

1924).

No Brasil, esta categoria apareceu nos instrumentos jurídicos 

republicanos através do Decreto 18.408, de 25 de setembro de 1928 

que regulava, entre outros assuntos, a emissão de “vistos em passa-

portes estrangeiros, de forma a conciliar os interesses dos imigrantes 
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espécie” (BRASIL, 1931, p. 81). Contudo, esta categoria consolidava 

representações há muito inscritas em leis e práticas administrativas 

que qualificavam negativamente populações e indivíduos, a partir de 

uma série de critérios que iam da raça às convicções políticas dos 

imigrantes, passando por suas condições de saúde e de trabalho, e 

suas supostas características nacionais.10 

As categorias espontâneos, subsidiados e indesejáveis configuram 

um vocabulário mínimo de entendimento das políticas de imigração 

que foram desenvolvidas por agentes do Estado brasileiro. Nesse 

sentido, gostaria de retomar nestes termos as críticas formuladas 

mais acima à literatura contemporânea sobre políticas imigratórias, 

afirmando que a ausência de uma reflexão mais aprofundada sobre 

os subsidiados decorre da tendência a confundir a construção de uma 

política ativa de imigração com a definição dos indesejáveis e dos 

modos adequados de tratá-los. 

Este vocabulário me possibilita ainda retomar a definição de 

meus objetivos, apresentados na abertura do livro, traduzindo um 

deles na seguinte tarefa: identificar as ações e representações através 

das quais os agentes do povoamento buscavam construir os subsidiados. 

Isto será feito tendo como contraponto as definições de indesejáveis. 

Buscarei ainda identificar o efeito que se pretendia obter sobre os es-

pontâneos a partir daquelas ações, e o modo como parcela dos subsidia-

dos se aproximou, ao longo do tempo, da classificação de indesejáveis. 

Há ainda uma observação importante a ser feita. Os subsidiados que 

estou examinando eram aqueles que eram alvo da ação federal e não 

os subsidiados pelo estado de São Paulo. Uma diferença fundamental 

entre os dois é que, segundo o artigo 92 do já citado decreto no 6.455, 

a União só pagava as passagens de imigrantes que se dirigissem aos 

núcleos coloniais. Isto fazia do subsidiado de que falarei um imigrante/

colono. Nesse sentido, o subsidiado federal materializava um aspecto 

fundamental da política de povoamento que era o esforço por estabelecer 

um nexo entre imigração e colonização.

Antes de prosseguir, cabem algumas considerações sobre o em-

prego que faço do termo ativo para me referir às políticas de imigração 

que contemplam não apenas mecanismos de restrição, mas também 

mecanismos de atração dos imigrantes. 
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tos utilizados pelo governo central e pelos governos locais para atrair 

imigrantes para o Brasil. Melhor dizendo, tentaram dirigir para o Brasil 

parte dos milhões de imigrantes que vieram para a América desde o 

início do século XIX até a década de 1930. E parece-me inegável que 

este esforço por intervir de forma tão direta no amplo processo da 

imigração de massa tenha resultados significativos no que diz respeito 

ao incremento e à direção da imigração no Brasil.11

A intensidade e a duração com que este recurso foi utilizado 

diferenciam a política imigratória brasileira daquelas postas em ação 

em outros países latino-americanos. Assim, ao analisar a intenção dos 

agentes do Estado argentino de atrair imigrantes europeus, Devoto 

concluiu que as políticas públicas formuladas pelo Estado argentino 

e projetadas pela sua elite tiveram pouco impacto – salvo em momen-

tos pontuais como a década de 1880 – no enorme fluxo imigratório 

recebido pelo país, que foi fruto, de fato, da combinação de condições 

macroestruturais com estratégias micro sociais (DEVOTO, 2000, p. 33). 

Em contraste com o caso argentino, a política de subsídio de passagens 

internacionais praticada por agentes estatais no Brasil foi responsável 

por parcela significativa dos imigrantes que entraram no Brasil.12

Em que pesem as diferenças entre a política imigratória argen-

tina e a brasileira, o comentário de Devoto se revela de fundamental 

importância por nos oferecer algumas precauções no tratamento das 

políticas imigratórias de um modo geral. Em primeiro lugar, ele nos 

estimula a não confundir imigração e política imigratória. É o que 

espero ter feito ao explicitar as diferenças entre as categorias espon-

tâneo e subsidiado.13 Assim, a despeito dos grandes investimentos 

feitos pelos governos central e estaduais na produção de subsidiados, 

pagando passagens e organizando núcleos coloniais com imigrantes 

europeus, a grande maioria dos imigrantes que chegou ao Brasil ao 

longo do período em que aquelas políticas foram postas em prática,14 

foi composta por espontâneos nos mesmos moldes descritos por De-

voto para a Argentina.

Em segundo lugar, ele nos permite sublinhar o fato de que as 

ações estatais e as interações entre agentes de Estado e imigrantes não 

são mais que uma parcela das complexas e múltiplas interações que 

estruturaram o processo da imigração de massa.15 No limite, proponho 
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no interior daquele processo mais amplo. Voltarei a esta questão no 

próximo capítulo.

Uma outra conseqüência que quero extrair do comentário de 

Devoto consiste em não submeter as ações dos agentes estatais aqui 

estudados a questões que nascem, de fato, do próprio Estado e não 

da investigação científica16, como, por exemplo, a questão relativa 

à eficácia da política de povoamento, medida em termos do número 

de imigrantes atraídos e de seus coeficientes de fixação (MENEZES, 

1958, p. 36). Esse tipo de pergunta é relevante para a análise não da 

medida dos efeitos das ações estatais sobre os imigrantes, mas como 

instrumento de compreensão dos objetivos e dos instrumentos que 

estruturavam essas ações.

Dessas considerações resulta que o termo ativo é empregado 

aqui para qualificar os esforços que os agentes estatais do povoamento 

empreenderam visando intervir sobre os deslocamentos dos imigran-

tes, o que não implica, necessariamente, em julgar seus resultados, ao 

menos não nos termos propostos por estes mesmos agentes.

Mas se este percurso analítico não visa medir os efeitos da 

política imigratória, ele visa exatamente o quê?

Para responder a esta pergunta é necessário fazer referência a 

uma série de formulações desenvolvidas, dentre outros, por Abdel-

malek Sayad que podem ser resumidas na seguinte citação, já exposta 

como epígrafe neste livro:

C’est, sans aucun doute, en raison de tout cela que le phénomène mi-

gratoire en sa totalité, émigration et immigration, ne peut être décrit et 

interprété, autrement qu’à travers les catégories de la pensée d’État. 

Ce mode de pensée est tout entier inscrit dans la ligne de démarcation, 

invisible ou à peine perceptible, mais dont les effets sont considérables, 

que sépare de façon radicale “nationaux” et  “non-nationaux”.

[...] 

C’est aussi pour toutes ces raisons que l’on peut dire que “penser 

l’immigration, c’est penser l’État” et que c’est “l’État qui se pense lui-mê-

me en pensant l’immigration”. Et c’est peut-être une des dernières choses 

que l’on découvre quand on réfléchit au problème de l’immigration et 

qu’on travaille sur l’immigration, alors que qu’il aurait fallu sans doute 
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que l’on découvre de la sorte, c’est cette vertu secrète de l’immigration 

comme étant une des introductions, et peut-être la meilleure qui soit, à 

la sociologie de l’État  (SAYAD, 1999, p. 6, grifos do autor).

De fato, a classificação dos fluxos espaciais de populações sob 

os conceitos de imigração e emigração só faz sentido se referida à pre-

sença de Estados Nacionais. É da ordem das relações entre os Estados 

que emergem estas fronteiras que constroem imigrantes e emigrantes, 

tanto quanto constroem nacionais e não-nacionais. Ao mesmo tempo, 

através dos e/imigrantes se corporificam, no sentido forte do termo, 

as relações entre os países de emigração e os países de imigração. Um 

ponto-chave desta perspectiva é a percepção de que o entendimento 

dos fenômenos migratórios exige a identificação dessas relações de 

força entre as nações que fornecem e as que recebem mão-de-obra. Tal 

perspectiva põe em primeiro plano de análise as relações diplomáticas, 

econômicas e políticas entre os dois tipos de nação. 

Outro aspecto fundamental dessa perspectiva é que, por serem 

as ações empreendidas nas políticas de imigração dirigidas a popula-

ções que não são naturais do país de imigração, elas acabam pondo 

em jogo definições e projetos de nação. Colocam, necessariamente, 

questões sobre concepções de nação, de nacional, de não-nacional e 

da relação entre eles, que estão em diálogo com a definição dos meca-

nismos de ação adequados ao tratamento dos imigrantes. Em outras 

palavras, as políticas de imigração tocam uma zona limítrofe da ação 

estatal: aquela que demarca nacionais de não-nacionais, ao mesmo 

tempo em que os articula. Disso decorre que seja praticamente impos-

sível encontrar uma única discussão nativa sobre política17 imigratória 

de Estados Nacionais que não implique em debates sobre a nação.18

Esses dois aspectos permitem que se apreenda, nas políticas 

de imigração, as categorias de Estado, o modo como os agentes de 

Estado pensam o próprio Estado ao pensarem os não-nacionais e os 

nacionais, e também o modo como constroem a autoridade estatal ao 

agirem sobre ambos e suas relações.19

Retomando novamente meu vocabulário mínimo, de modo a 

esclarecer um pouco mais meus objetivos neste livro, eu gostaria de 
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partir do exame das ações e representações dos agentes do povoamento. 

Políticas imigratórias e formação de Estado

Como já disse anteriormente, os estudiosos das políticas imi-

gratórias desenvolvidas na América Latina sempre deram atenção 

à presença dos mecanismos relacionados à atração de imigrantes. 

Tratarei agora, especificamente, das análises que focalizaram estas 

políticas praticadas no Brasil.

Em seu Origins of Mass Imigration in Brasil (1969), Michael 

Hall já assinalava existência de dois tipos de política imigratória que 

correspondiam, em certa medida, a duas realidades empíricas razo-

avelmente distintas e que teriam orientado parcela da imigração em 

massa no período que vai da década de 1870 até os anos 1920. Uma 

foi centrada na atração de imigrantes para a lavoura cafeeira em São 

Paulo, tendo pelos governos provincial e estadual de São Paulo. Outra 

teve por objeto a atração de colonos europeus visando a ocupação, na 

situação de pequenos proprietários em núcleos coloniais, da região Sul 

do país. Nestes projetos de colonização, o governo Imperial, e depois, 

o republicano tiveram importante participação.

Na análise da política de imigração dirigida à atração de imi-

grantes para as fazendas de café, a literatura sobre imigração e coloni-

zação ganhou, a partir dos anos 1960 e 1970, um enfoque fecundo com 

o debate sobre os processos históricos de transição ao capitalismo. 

Partindo deste enfoque, autores como Celso Furtado (1959), Emília 

Viotti da Costa (1977a, 1977b) e Paula Beiguelman (1967), analisaram a 

política de atração de imigrantes para a lavoura cafeeira de São Paulo, 

tendo por eixo central o papel atribuído aos imigrantes europeus – e a 

demanda por eles de parte dos cafeicultores paulistas – na constituição 

de formas de trabalho de tipo capitalista no Brasil.

Alguns dos aspectos dessa análise foram desenvolvidos nos 

anos 1980 por autores como Décio Saes (1988) e Ademir Gebara (1986), 

que centraram sua análise no conjunto de estratégias desenvolvidas, 

desde os anos 1970 do século passado, pelo Estado Brasileiro e pelos 

grandes proprietários na construção de um mercado de trabalho livre 
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mão de obra ex-escrava até o estímulo à imigração de camponeses 

europeus

Em que pesem as diferenças entre estes autores, a atração dos 

imigrantes e a fundação de núcleos coloniais na província, mais tarde 

estado de São Paulo, foram concebidas como derivadas das necessi-

dades de construção de um mercado de trabalho livre no Brasil e de 

acumulação de capital na economia cafeeira, cabendo aos núcleos 

coloniais a função de valorizar a terra, produzir alimentos e, sobretu-

do atrair e fixar a oferta de mão-de-obra imigrante (GADELHA,1982). 

Partindo da crítica, mas não da ruptura com esse quadro de análise, 

José de Souza Martins (1973, 1986) foi mais além da funcionalidade 

econômica, identificando alguns dos esquemas simbólicos presentes 

nas políticas de imigração e colonização. 

Todavia, apenas um pouco mais tarde, uma parcela da literatura 

sobre imigração – notadamente Skidmore (1976), Seyferth (1982, 1990, 

1996), Azevedo (1987), Vainer (1990), Ramos (1994) e Alencastro (1997) 

– definiu como objeto digno de análise todo um conjunto de valores 

que estiveram fortemente presentes nas formulações de intelectuais 

e políticos republicanos sobre a imigração, revelando, assim, uma das 

fragilidades da literatura acima referida, qual seja a sobreposição do 

enfoque analítico da transição ao capitalismo por sobre a análise das 

ideologias efetivamente expressas pelos agentes estudados. Isso sig-

nifica que, muitas vezes, as ações concretas e os esquemas simbólicos 

que estruturaram de forma complexa a formulação e a execução das 

políticas de povoamento foram simplificados a partir de uma aplicação 

por vezes mecânica dos esquemas de transição ao capitalismo.

Podemos dizer, portanto, que grande parte dos autores que exa-

minaram a imigração para São Paulo, tomou as políticas de colonização 

e, imigração como expressão, ainda que mediatizada, dos interesses 

dos fazendeiros de café. Porém, se a abordagem aí empregada identifica 

corretamente as funções da política de imigração e de colonização na 

resposta às demandas de fazendeiros por trabalhadores assalariados 

ela acaba, também, por secundarizar as funções propriamente polí-

ticas diante das econômicas. E o problema aí, é que a identificação 

de funções econômicas explica de forma limitada a emergência e 

o funcionamento das agências estatais envolvidas nas políticas de 
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envolvidos no funcionamento de tais agências.20

Um passo adiante no aprofundamento da análise das políticas 

de imigração no Brasil foi dado com a literatura que tomou por objeto 

a colonização européia do sul do país – em especial, Seyferth (1974, 

1982, 1988, 1994, entre outros), Santos (1984), Renk (1997) e Machado 

(1999). Nesse caso, ficou evidente o nexo aí estabelecido entre imigra-

ção e colonização, nos termos de uma política de povoamento, na qual 

os imigrantes eram atraídos para constituir colônias, organizadas por 

agentes estatais do governo central ou dos governos provinciais – mais 

tarde União e estados – ou por companhias de colonização a partir de 

contratos com províncias e estados. Assim, grande parte da imigra-

ção e da fundação de colônias nesta região veio de uma política de 

povoamento que articulava de forma consciente os dois movimentos. 

Uma vez que a colonização européia no sul do país foi, em gran-

de medida, fruto de políticas de Estado, os autores que a estudaram 

privilegiaram o exame dos projetos e práticas estatais aí envolvidos.

A partir da análise de falas ministeriais, de relatos do cotidiano 

das colônias e de debates de época sobre os temas, esses autores 

identificaram objetivos concernentes à ocupação do território, à 

introdução de métodos de trabalho modernos na agricultura, e ao 

aumento do número de indivíduos de ascendência européia no con-

junto da população brasileira, preocupação que revela o peso das 

classificações raciais na definição dos objetivos dessas políticas. Nesse 

sentido, estes autores foram além da funcionalidade econômica das 

políticas de imigração e colonização, analisando as práticas, estatais 

ou não, que as constituíram, e sua conexão com aqueles esquemas 

simbólicos já citados.

Estes autores foram bem-sucedidos em identificar claramente 

algo como uma “razão de Estado”, na qual a imigração e a coloni-

zação foram pensadas e conduzidas como meios de construção da 

nação. Nessa abordagem, Estado e burocracia ganharam, por vezes, 

um estatuto analítico relevante, limitado, porém, pelo fato de que o 

exame das práticas e dos agentes estatais foi concebido ou como 

atualização de representações acerca do papel que imigração e colo-

nização deveriam jogar na formação da nação, ou como pertinentes 

exclusivamente à condução das políticas de colonização e imigração. 
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jogo mais a construção da nação do que a formação do Estado,21 o que 

explica a ênfase na articulação entre esquemas simbólicos e práticas 

estatais, sem que disso decorra uma análise do modo como esta arti-

culação jogava um papel na construção de inúmeros mecanismos de 

administração pública. 

Do ponto de vista que pretendo desenvolver aqui, o limite do 

conjunto das interpretações acima comentadas reside no fato de es-

tes autores terem se debruçado sobre ações de agentes estatais, seja 

ao nível dos governos central/federal, seja ao nível das províncias/

estados, sem examinar o impacto destas ações na própria montagem 

de mecanismos de administração pública. Em última instância, já que 

estes autores responderam de forma convincente as questões relati-

vas aos interesses econômicos e aos valores expressos nas políticas 

de imigração e colonização, e que meios foram empregados, torna-se 

possível indagar agora sobre o papel que aquelas políticas desempe-

nharam na formação do Estado.

Encontramo-nos aqui com uma formulação essencial à argu-

mentação deste livro: a ação de agentes estatais não é simples produto 

de um Estado já pronto. As ações feitas em nome do Estado, ainda que 

demandadas a partir de interesses privados, constroem o próprio Estado. 

Uma formulação exemplar da perspectiva que inspira parte de 

meu empreendimento analítico é dada pelo texto Poder privado e cons-

trução do Estado sob a primeira República de Elisa Pereira Reis (1991). 

Nesse texto, a autora argumenta de forma convincente que o período 

identificado como República Velha conheceu a expansão das agências 

estatais concomitantemente ao fortalecimento de interesses privados. 

Nesse sentido, a autora se opõe a duas formulações básicas: “a) a 

construção do Estado é um evento discreto, um fenômeno realizado de 

uma vez por todas na vida de uma sociedade; e b) a existência de um 

jogo de soma zero entre poder privado e poder público” (REIS, 1991, 

p. 45). Da primeira suposição derivam-se as concepções do processo 

de formação do Estado Brasileiro como tendo se realizado de uma 

vez por todas durante o periodo Imperial, e, da segunda, deriva-se a 

suposição de que o predomínio das oligarquias rurais na direção do 

Estado, implicou a redução do espaço reservado ao poder público.
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empiricamente afirmando que o Estado não deixou de ter identidade 

própria no interior do regime federativo sob a dominação das oligar-

quias. Ao contrário, a expansão da capacidade infra-estrutural do 

Estado – “o poder de penetrar efetivamente a sociedade civil e logisti-

camente implementar decisões políticas” (REIS, 1991, p. 48) – durante 

a Primeira República permitiu a recentralização e a reterritorialização 

do poder público naquele período. Isto fica demonstrado em sua aná-

lise do processo que resultou na intervenção federal nos preços do 

café, que fora inicialmente demandada pelos próprios cafeicultores, 

e que deu origem a mecanismos burocráticos até então inexistentes 

de controle da economia cafeeira.22

Incorporando mais esta contribuição à definição de meu objeto 

neste livro, meu objetivo ganha a seguinte formulação: investigar as 

ações e representações dos agentes do povoamento sobre os subsidia-

dos, construídas em relação com nacionais, espontâneos e indesejáveis, 

para enxergar, a partir delas, representações e ações através das quais 

a autoridade estatal era  representada e construída.  

Percursos de construção do objeto

O universo empírico sobre o qual me debruço neste livro com-

preende as ações e representações articuladas em torno do Serviço 

do Povoamento do Solo Nacional, agência do Ministério de Agricultura, 

Indústria e Comércio, responsável, desde sua fundação em 1907 até o 

início da década de 1930 pela implementação das políticas federais 

de imigração e colonização. Ações e representações parcialmente 

expressas em documentos produzidos por seus agentes.

Esta documentação – sobre a qual falarei mais detidamente 

adiante – foi examinada com vistas a entender o modo como se bus-

cou construir, ao longo de uma série de procedimentos operados por 

atores de uma agência de Estado no interior de interações sociais que 

se desenrolaram, intra e interEstados, num dado período histórico, 

um poder de Estado sobre determinados segmentos da população.

Para ser mais preciso, a opção que foi sendo acionada ao longo 

da leitura foi a de tomar as ações dos agentes do Povoamento como 
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ria de imigração, a partir das ações e representações que tinham por 

objeto os subsidiados. Assim, a natureza do material que identificava 

nos relatórios me conduziu a analisar as representações e práticas aí 

descritas com base em princípios extraídos de análises sócio-históricas 

dos processos de formação de Estado, dos estudos antropológicos 

sobre Estado e política, e de reflexões sobre a temática do poder. 

O primeiro desses princípios, remonta à afirmação de Weber 

de que:

Para outros fins de conhecimento (por exemplo, jurídicos) ou por finali-

dades práticas pode ser conveniente [...] tratar determinadas formações 

sociais (Estado, cooperativa, companhia anônima, fundação) como se 

fossem indivíduos (por exemplo, como sujeitos de direitos e deveres, 

ou de determinadas ações de alcance jurídico). Para a interpretação 

compreensiva da sociologia, pelo contrário, estas formações não são 

outra coisa que desenvolvimentos e entrelaçamentos de ações especí-

ficas de pessoas individuais, já que só estas podem ser sujeitas de uma 

ação orientada por sentido (1987, p. 12, grifos do autor). 

Este princípio, que consiste em tomar o Estado não como um 

agente, mas sim como uma relação social entre agentes, foi extensa-

mente desenvolvido por Elias (1993,  1980, p. 12) em sua teoria do 

processo civilizador e mais recentemente retomado por De Swaan 

(1990) para explicar os processos de coletivização de saúde, educa-

ção e previdência na Europa ocidental. Ele implica na definição do 

“Estado” não como uma entidade autônoma, um agente social, mas 

como um conjunto de práticas sociais, instituições e poderes que, a 

partir das dinâmicas intra e inter-Estados que ordenam as cadeias de 

interdependência que ligam indivíduos e grupos, são centralizados e 

territorializados em processos de longa duração. Assim, em vez de 

o Estado ser concebido como uma realidade substantiva, seria mais 

apropriado falarmos em processos de estatização.

Alguns estudos (especialmente ELIAS, 1993; TILLY, 1975, 1996) 

desenvolveram amplamente esta perspectiva por meio da análise 

dos processos que levaram à constituição dos monopólios fiscal e 

militar em um corpo administrativo diferenciado, o que se encontra 
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envolvido é o jurídico, que está intimamente vinculado à imposição da 

representação da existência de uma ordem legítima de que o Estado 

seria o representante e o fundador. Estes e outros monopólios, uma 

vez constituídos, tornam-se objeto de disputas e fonte de recursos 

materiais e simbólicos a partir dos quais agentes de Estado potencia-

lizam suas ações frente aos demais agentes sociais. 

Tendo em vista a amplitude temporal e a complexidade dos 

aspectos envolvidos nesta concepção da formação dos Estados,23 o 

estudo que aqui apresento, restrito a uma agência estatal examinada 

num curto período de tempo, não deve ser classificado nesses termos. 

Creio ser mais apropriado dimensionar este empreendimento como 

uma investigação que instrumentaliza algumas formulações acima 

citadas para analisar aspectos da formação e do funcionamento, ao 

longo do tempo, de um segmento da administração pública federal, 

o Povoamento.24

Assim, é das formulações acima referidas que se deriva minha 

definição dos agentes do Povoamento como, antes de tudo, agentes 

sociais cujas ações estão referidas a um corpus jurídico-administrativo 

– as leis, decretos, portarias etc., que normalizam seu estatuto admi-

nistrativo, suas ações e relações com os demais agentes sociais –, 

aos recursos orçamentários postos à disposição do Povoamento, e à 

representação de que representam uma ordem pública tributária da 

existência do Estado Nacional Brasileiro, isto é, à sua legitimidade25 

enquanto agentes de Estado. 

Mas tais ações não são aqui concebidas apenas como tributárias 

dos elementos que conferiam a seus agentes a condição de agentes de 

Estado. Estas ações, elas mesmas, eram dirigidas à produção de autori-

dade estatal. Retomando observações críticas assinaladas mais acima, 

as ações dos agentes do Povoamento não eram simples execução das 

diretrizes definidas desde uma administração pública definitivamente 

constituída. Eram parte da construção mesma desta administração, 

à medida em que pretendiam tornar a autoridade federal reconhecida 

na relação destes agentes com os demais agentes sociais envolvidos 

nas ações relativas à colonização e à imigração.

O uso que faço do conceito de autoridade ficará mais claro a 

partir de algumas observações. Comecemos pela leitura que Marc 
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do Abélès, Weber propôs uma interrogação acerca dos fundamentos 

da dominação, tomando por referência não o modo como um grupo 

chega ao poder em uma determinada formação social, mas sim o 

modo como os indivíduos vêm a obedecer, o que implica interrogar 

a respeito dos motivos que orientam as ações de obediência. É desta 

interrogação que deriva a leitura da dominação como probabilidade 

de encontrar obediência em um determinado mandato. E dentre os 

motivos que Weber propõe, destaca-se a crença na legitimidade como 

uma condição fundamental das ações de obediência, logo, de toda 

dominação (ABÉLÈS, 1990, p. 80). Expressão desta leitura é o seguinte 

comentário de Weber acerca do Estado:

Um Estado moderno, – como complexo de uma específica ação humana 

em comum – subsiste em parte muito considerável desta forma: porque 

determinados homens orientam sua ação pela representação de que 

aquele deve existir ou existir de tal ou qual forma; isto é, de que pos-

suem validade ordenações com esse caráter de estarem juridicamente 

orientadas (1987, p. 13, grifos do autor).   

Nesse sentido, poderíamos inferir da formulação weberiana 

que um “ideal de Estado” é um dos principais motivos que orientam 

as ações e relações entre indivíduos que são constitutivas da existên-

cia e funcionamento dos Estados. E isso é válido tanto para aqueles 

indivíduos que agem em nome do Estado, quanto para aqueles que 

são objeto da ação estatal (ABÉLÈS, 1990, p. 82).

Isto nos leva à questão do reconhecimento da autoridade que 

pode ser esclarecida a partir da crítica que Skalnick (1999) faz à con-

cepção de autoridade presente na tradição weberiana. O autor afirma 

que definir a legitimidade como crucial à autoridade, torna-a uma 

subcategoria do poder, pois a violência acaba por ser o seu fundamen-

to último. Em contraposição à formulação weberiana, mas ciente da 

complexidade das situações concretas, ele constrói dois tipos ideais: 

um relativo ao poder, concebido como resultado do uso ou ameaça 

do uso da força física, e outro relativo à autoridade, concebida como 

algo a ser conquistado através do reconhecimento público (SKALNICK, 

1999, p. 164). 26 
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autor, decorre que não se trata simplesmente de reconhecer os agen-

tes de Estado o direito de imporem uma ordem pública, mas sim do 

reconhecimento de sua capacidade de dirigir os demais indivíduos em 

direções específicas. Assim, o esforço por construir comportamentos 

entre aqueles que são objeto da ação, significa ir além dos mecanismos 

de interdição de comportamentos ou de aceitação da ordem pública, 

implica produzir neles o reconhecimento da capacidade dos agentes 

de Estado em dirigi-los. E é na conjunção desses sentidos que afirmo 

que estes agentes se esforçam por se tornarem autoridades diante dos 

demais agentes sociais.

E na base deste esforço podemos encontrar a diferença entre 

relação de poder e relação de violência proposta por Foucault. Segun-

do o autor:

En fait, ce qui définit une relation de pouvoir, c’est un mode d’action qui 

n’agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur 

leur action propre. Une action sur l’action, sur des actions éventuelles, 

ou actuelles, futures ou présentes. Une relation de violence agit sur un 

corps, sur des choses: elle force, elle plie, elle brise, elle détruit: elle 

referme toutes possibilités; elle n’a donc auprès d’elle d’autre pôle que 

celui de la passivité; et si elle rencontre une résistance elle n’a d’autre 

choix que d’entreprendre de la réduire. Une relation de pouvoir, en 

revanche, s’articule sur deux éléments qui lui sont indispensables pour 

être justement une relation de pouvoir: que ‘l’autre’ (celui sur lequel 

elle s’exerce) soit bien reconnu et maintenu jusqu’au bout comme sujet 

d’action; et que s’ouvre, devant la relation de pouvoir, tout un champ 

de réponses, réactions, effets, inventions possibles (FOUCAULT, 1984, 

p. 313). 

Esta formulação é interessante à construção de meu objeto já 

que a diferença entre indesejáveis e subsidiados a partir dos tratamen-

tos a que são submetidos pelos agentes do Povoamento se organiza 

nesses extremos ideais que vão, num pólo, da interdição do desloca-

mento por meio do uso ou ameaça do uso da força física, até o outro 

pólo, em que se busca a adoção de comportamentos por parte dos 

imigrantes/colonos, tais como o deslocamento dirigido e determinadas 
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o práticas produtivas e políticas, que só podiam ser obtidas através de 

mecanismos de indução.27 Nesses termos, as ações dos imigrantes/

colonos eram alvo de ações dos agentes do Povoamento que visavam 

aí a construção de uma relação de poder.

Tomada como um aspecto da relação de poder, a concepção de 

autoridade aqui exposta se aproxima bastante do conceito de governan-

ce, também oriundo de uma determinada leitura destas proposições de 

Foucault, empregado por Shore e Wright (1997) em sua Anthropology 

of policy. Segundo os autores:

We use ‘governance´ to refer to the more complex processes by which 

policies not only impose conditions as if from ´outside´ or ´above´, but 

influence people’s indigenous norms of conduct so that they themselves 

contribute, not necessarily consciously, to a government’s model of so-

cial order. In other words … governance is ́ a more or less methodical and 

rationally reflected way of doing things, or art, for acting on the actions 

of individuals, taken either singly or collectively, so as to shape, guide, 

correct and modify the ways in which they conduct themselves´. In this 

sense, governance is understood as a type of power which both acts on 

and through the agency and subjectivity of individuals as ethically free 

and rational subjects (SHORE; WRIGHT, 1997, p. 6). 

Tomando alguns elementos do conceito de governance para pre-

cisar o uso que faço da idéia de construção de autoridade, eu diria que 

as ações dirigidas à construção de autoridade implicam o esforço por 

tornar os agentes e agências de Estado, suas ações e as representações 

por eles difundidas, elementos relevantes diante dos demais agentes 

sociais, de modo que estes últimos devam levá-los em consideração 

em suas representações de si e em suas ações. Assim, minha leitura 

das ações e representações dos agentes do Povoamento é orientada 

pelo esforço em identificar os mecanismos por meio dos quais estes 

agentes buscavam construir esta relação de autoridade ante uma multi-

plicidade de interlocutores. Nesse sentido, orçamento, leis, auxílios, e 

concessão de lotes, entre tantos outros, são concebidos como recursos 

mobilizados na construção dessa relação de autoridade. 

Do ponto de vista no qual esse trabalho se baseia, a montagem 

deste segmento da administração pública, o Povoamento atualizou 
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o um aspecto do processo de formação de Estado, que consiste na 

incorporação de populações e territórios não somente à jurisdição 

de direito do Estado Nacional Brasileiro, mas à presença de fato de 

poderes estatizados. O que implica não apenas a constituição de 

agentes e agências de Estado, mas a existência de mecanismos através 

dos quais estes agentes que falam e agem em nome de um Estado se 

esforçam por fazer com que populações diversas passem a conhecer 

e reconhecer a autoridade estatal. Implica igualmente a instauração 

de marcos de referência da ação estatal, tais como prédios, estradas e 

leis, bem como a produção e a difusão de representações que o Estado 

possui em seu centro. 

Enfim, são mecanismos que têm por objetivo fazer daqueles 

agentes sociais que falam e agem em nome do Estado, das diretrizes 

por eles difundidas, das ações por eles realizadas, e dos monumentos 

que materializam a presença do Estado, uma referência a partir da qual 

os demais agentes sociais devem conduzir seus cálculos e ações. Por 

meio desses mecanismos, indivíduos seriam convencidos, educados, 

estimulados, coagidos e condicionados a acreditarem na existência 

do Estado e a construírem parcela significativa de suas identidades 

sociais por referência a esta crença e a seus efeitos.

Qualificando mais uma vez aquela definição provisória de 

meus objetivos, gostaria de dizer que os elementos que constituíam 

determinados imigrantes como subsidiados, tais como o pagamento 

das passagens e a concessão dos lotes, por exemplo, são aqui conce-

bidos como mecanismos através dos quais os agentes do Povoamento 

buscavam agir sobre as ações desses imigrantes/colonos de modo a 

construir aí uma relação de autoridade. Os mecanismos dessa natureza 

empregados pelos agentes do Povoamento guardam semelhanças com 

aqueles que estão delimitados em uma forma de poder, no sentido 

atribuído por Foucault a este termo, já descrito acima, que pode ser 

qualificado de tutelar (SOUZA LIMA, 1995, 2002). 

Podemos encontrar em Oliveira Filho (1988) uma primeira abor-

dagem das formas de atualização da tutela como mecanismo de poder. 

Modalidade de relação entre agentes ou grupos, o fenômeno da tutela 

tem como fundamento a contraposição entre uma incorporação plena e 

uma incorporação deficitária de determinados códigos de conduta, os 

quais são definidos por referência ao grupo social que ocupa a posição 
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o dominante na relação tutelar. A tutela funciona, portanto, como meca-

nismo de controle sobre um conjunto de indivíduos potencialmente 

perigosos em razão de seus comportamentos desviantes (OLIVEIRA 

FILHO, 1988, p. 222). No Quadro a seguir, o autor sistematiza em per-

sonagens sociais específicos algumas possibilidades de atualização 

das diferenças de incorporação dos códigos de conduta:

Uma das virtudes dessa sistematização é revelar a amplitude 

do espectro de agentes que podem ser objeto de relações tutelares, 

ao mesmo tempo em que explicita um dos aspectos mais destacados 

desse tipo de relação de poder, que é:

[...] a dimensão educativa, pedagógica, de que se reveste a relação (su-

posta de aprendizado e proteção) entre tutor e tutelado. Este último é 

sempre aquele sobre o qual se supõe que disponha de um conhecimento 

parcial ou deformado dos códigos culturais dominantes. [...] A finali-

dade da tutela é justamente transformar, através de um ensinamento 

e uma orientação dirigidas, tais condutas desviantes em ações e signi-

ficados prescritos pelos códigos dominantes (OLIVEIRA FILHO, 1988,  

p. 224).

A representação do desvio por referência a modelos de conduta 

e a relação pedagógica que daí deriva são, portanto, constitutivas do 

exercício das relações tutelares e fonte da legitimidade do exercício 

da autoridade do tutor sobre os tutelados. 

Um passo adiante na compreensão do modo como a tutela funda-

menta o exercício de determinadas relações de poder viria a ser dado 

com a definição do conceito de poder tutelar, por Souza Lima (1995).29 

Numa formulação simplificada do conceito, mas instrumental aos meus 

propósitos, o autor define o poder tutelar como:

[uma] forma de ação para governo sobre espaços [geográficos, sociais, 

simbólicos], que atua através da delimitação de populações destina-

tárias de um tipo de intervenção “pedagógica” rumo à capacidade de 

autocondução moral e política plena como integrantes de uma comu-

nidade política (SOUZA LIMA, 2002, p. 2).

Dessa definição é possível extrair alguns elementos para a 

análise das ações dos agentes do Povoamento. O primeiro deles con-
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como segmentos populacionais com características distintas, aos 

quais deveriam corresponder tratamentos específicos. E essas clas-

sificações atribuem conteúdos desviantes a condutas que possuem 

significados culturais múltiplos e variados e que são características 

dos segmentos aí recortados. Nesse sentido, termos genéricos como 

índios (SOUZA LIMA, 1995), menores (VIANNA, 1997) e imigrantes, por 

exemplo, configuram procedimentos de categorização e de identifica-

ção dos indivíduos que recortam segmentos em meio a populações, 

atribuindo-lhes características genéricas de conteúdo desviante por 

sobre as diferenças concretas entre aqueles que são aí classificados. 

Assim, as classificações produzidas a partir do Estado desempenham 

um papel na construção de identidades sociais.30

Quadro 1:  
A tutela no universo de condutas potencialmente anti-sociais

O segundo elemento a ser sublinhado é que tais categorias são 

classificações produzidas por agentes estatais que, ao mesmo, tempo, 

demandam a ação estatal em relação a estes segmentos de população. 

Como vimos anteriormente, a definição mesma de “imigrante” está 

referida à existência de Estados, o que a constitui como categoria 
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o jurídico-política, antes mesmo de ser conceito sociológico. E uma 

especificidade das classificações produzidas no exercício do poder 

tutelar consiste na definição desses segmentos de população como 

necessitados de uma ação estatal que lhes proteja e lhes conduza 

até uma suposta integração como parte do “povo brasileiro” (SOUZA 

LIMA, 2002, p. 1). 

Assim, essas classificações são construídas para a ação e a 

intervenção. Com isso, Souza Lima mostra como a classificação dos 

índios operada desde o SPI é estruturada em categorias que formam 

uma escala evolutiva às quais deveriam corresponder diferentes tra-

tamentos por parte do Estado Brasileiro, baseados na idéia de que, 

quanto mais afastadas estão as populações do modelo final de com-

portamento, mais são incapazes de gerir seu próprio destino, devendo 

ser conduzidas por “uma mão tutelar”.

Tal qual o SPI, o Povoamento também recortava as populações 

que eram objeto de sua ação segundo critérios que lhes eram neces-

sariamente estranhos, em categorias tais como imigrantes, colonos e 

trabalhadores nacionais, as quais supunham que os assim classificados 

eram incapazes de gerir seus próprios destinos, devendo ser orienta-

dos, vigiados e conduzidos – o que varia segundo a categoria em que 

estão inseridos e segundo a conjuntura – por agentes do Povoamento 

que deveriam exercer sobre elas um papel tutelar, conduzindo-as em 

seu “desenvolvimento”. Nessa atuação, os agentes do Povoamento não 

concebiam as práticas culturais dos agentes que eram objeto de sua 

ação nem como opção nem como diferenças culturais, mas sim como 

desviantes, porém transitórias, devendo dar lugar a comportamentos 

“civilizados” ou “patrióticos”. E, uma vez tendo por referência esse 

tipo de classificação, as ações do Povoamento produziam desigual-

dades de fato, ao estabelecer tratamentos diferenciados segundo 

suas categorias classificatórias, como no caso dos imigrantes e dos 

trabalhadores nacionais.

E a condução destas populações por agentes de Estado era 

realizada através de operações de hierarquização, aglutinação e 

localização das populações-alvo em espaços determinados. Nesse 

sentido, a organização de espaços sociais e simbólicos aos quais 

as populações assim classificadas são alocadas é co-extensiva ao 

trabalho de classificação. Esta é, ao mesmo tempo, a construção de 
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o determinados modos de apropriação do espaço – isto é, de definição 

dos meios de acesso à terra e de sua valorização como mercadoria. 

Exemplos disso, na ação do SPI, eram os postos de atração, os postos 

indígenas, as povoações indígenas, e os centros agrícolas. De forma 

similar, as classificações que diferenciavam imigrantes e trabalhadores 

nacionais correspondiam à alocação em espaços diferenciados como 

os núcleos coloniais e os centros agrícolas.

Por fim, este esforço de condução das populações-alvo implicou 

o uso de técnicas pedagógicas, dentre as quais se destacam a propa-

ganda e o exemplo.

Precauções metodológicas

Através da literatura acima referida, um conjunto de pressupos-

tos que orientam as precauções metodológicas a serem seguidas na 

tarefa de identificação de representações e práticas utilizadas pelos 

agentes do Serviço foi obtido. 

O primeiro deles é que a historicidade é uma característica 

fundamental das representações e práticas estatais envolvidas na 

formação dos Estados modernos (TILLY, 1975, p. 3). Disso decorre 

que não suponho que as ações federais em matéria de imigração e de 

colonização nascem com o Serviço e terminam com ele. O Povoamento 

é um episódio dessas ações. A rigor, o governo imperial inaugura não 

apenas essas políticas de imigração e colonização como a articulação 

entre ambas. No mesmo sentido, se a constituição do Conselho de 

Imigração e Colonização em 1937 interrompeu a existência da figura 

jurídico-administrativa, Serviço do Povoamento do Solo Nacional, isto 

não significou o fim das práticas e representações que o Povoamento 

punha em ação. 

Portanto, por um lado, esta agência guarda continuidades e 

rupturas em relação às políticas de imigração e colonização do Império 

e, mais tarde do Estado Novo; e por outro lado, os próprios objetos 

de ação do Povoamento transformaram-se rapidamente ao longo de 

seu funcionamento,31 em função de um conjunto de relações que 

estruturam a trama histórica na qual suas representações e práticas 

eram colocadas em jogo. Assim, além de as representações e práticas 
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o postas em ação por seus agentes não terem sido criadas segundo as 

necessidades da agência, sendo em muitos casos anteriores, ou mesmo 

contemporâneas as mesmas, mas não necessariamente específicas 

do Povoamento, as necessidades/objetivos deste se transformam his-

toricamente. Enfim, representações e práticas não são expressão de 

um sistema/entidade que tentaríamos definir, mas parte de um fluxo 

histórico que tentaremos identificar.

O nosso segundo pressuposto, que poderíamos chamar de re-

lacional, é o da multiplicidade e heterogeneidade de agentes, práticas 

e instituições e, ao mesmo tempo, de sua relação (FOUCAULT, 1986a, 

p. 182, BOURDIEU, 1989, p. 23). No nosso caso específico, isto aponta 

para o fato de que o Serviço operava em meio a um conjunto variado 

de agentes e instituições que tratavam de imigração e colonização. 

Os principais eram o próprio serviço federal, os serviços estaduais, 

as companhias de colonização, os fazendeiros que atraíam imigrantes 

por conta própria, os imigrantes e colonos, as companhias de nave-

gação, e os agentes consulares dos países de emigração. Na relação 

que os agentes do Povoamento mantinha com este conjunto variado 

de agentes e instituições, eles não exerciam um monopólio sobre seus 

objetos de ação. Este conjunto formava antes o horizonte de ação do 

Povoamento. E era na relação com seus vários componentes que suas 

representações e práticas eram colocadas em jogo. 

Assim, o pressuposto da relação entre os agentes por meio de 

suas ações me permite perceber que objetivos, classificações, leis 

e realizações do Serviço do Povoamento eram ações que visavam 

produzir efeitos em outros agentes sociais: os imigrantes, os colonos, 

parlamentares, governadores de Estado, autoridades estrangeiras etc.

Da constatação da heterogeneidade dos agentes nasce uma 

questão: existe algum modo de articulação entre eles? Esta pergunta 

está relacionada ao pressuposto de que as ações estatais não são 

expressão de uma unidade previamente existente, de um centro de 

onde derivariam as ações e práticas, mas sim esforços de centralização 

de práticas e recursos já presentes nas relações sociais (FOUCAULT, 

1986a, p. 184). 

O esforço para centralizar práticas sociais é constitutivo dos 

processos de estatização e característica fundamental de seus agen-

tes (BOURDIEU, 1994). Assim, se as relações são tão heterogêneas e 
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o fragmentárias quanto o próprio conjunto de agentes que lidavam com 

imigração e colonização, um vetor organizava a posição dos agentes do 

Povoamento diante delas: a luta por sua ordenação segundo princípios 

que contribuíam para o desenvolvimento do processo de estatização 

no qual estavam implicados. Os agentes do Povoamento trabalhavam 

pela normalização das práticas de agentes e instituições envolvidos 

com imigração e colonização, através das leis e dos “auxílios” confe-

ridos àqueles que seguissem suas orientações. 

Disso decorre que, em vez de supor que uma política nacional 

de imigração e de colonização se irradiava do “poder central” para 

todo o país por meio de uma cadeia hierárquica plenamente consti-

tuída, meu objetivo é ver de que forma os agentes do Povoamento 

se esforçavam por colonizar e totalizar as múltiplas práticas sociais, 

através da normalização de seus procedimentos. É dessa maneira que 

leremos as leis, decretos e portarias: como esforço de ordenação mais 

do que como ordem a ser cumprida, como mecanismo a serviço da 

estatização de práticas sociais.

O quinto pressuposto consiste em examinar as representações 

sobre imigração e colonização presentes menos nas formulações 

genéricas sobre o tema, tal como aparece, por exemplo, nas falas dos 

ministros acerca da necessidade que o país tinha dos imigrantes, e 

mais no modo como aparecem associadas às ações dos atores do 

povoamento, descritas em seus relatórios e outros materiais, tendo 

em vista, fundamentalmente, o efeito que se buscava obter sobre 

imigrantes e colonos, através destas ações (FOUCAULT, 1986a, p. 182).

Assim, meu esforço de análise não consiste simplesmente em 

identificar de que modo o Povoamento classifica o mundo, o que sig-

nificaria identificar categorias e suas relações lógicas – a “ideologia 

do Povoamento” – mas como os agentes sociais organizados em torno 

dessa estrutura jurídico-administrativa, que esteve permanentemente 

em transformação, se esforçaram por construir o mundo segundo suas 

classificações. Isso implica apontar o nexo entre categorias e práticas. 

E a chave desse nexo é que ambos são ações, que pretendem produzir 

efeitos no real. Assim, se o material que possuo não me permite re-

cuperar os efeitos atingidos, a análise das representações e práticas 

me permite identificar os efeitos almejados e o modo como estes se 

transformam pelas avaliações que os agentes do Serviço fazem do 
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o resultado de sua aplicação. Isto implica produzir, ainda que de forma 

precária em razão da insuficiência de materiais, uma história da trans-

formação das próprias categorias e práticas – abandono de umas e 

invenção de outras – ao longo da trajetória do Povoamento.

Por fim, o último pressuposto é aquele que sublinha o fato de 

que as relações de poder só funcionam em rede (FOUCAULT, 1986a, p. 

183). Nesse sentido, eu dirijo minha atenção às técnicas que formam as 

cadeias de circulação da autoridade e das representações do Serviço 

do Povoamento. Entre elas está não apenas a estrutura hierárquica da 

própria agência, como também as ações de seus agentes. Abordarei 

especialmente a construção das articulações através da construção 

de estradas, da relação sede-área rural, e das redes de articulação 

entre os próprios imigrantes.

A trajetória da pesquisa

Entre as principais fontes desta pesquisa se encontram os rela-

tórios anuais do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). 

Tais relatórios formam uma série anual contínua, que vai da 

fundação do ministério em 1908 até 1930 quando passou a se chamar 

Ministério da Agricultura, e foram produzidos com o intuito de reportar 

ao presidente da República as ações do Ministério no ano anterior. 

O relatório possui duas seções de interesse para a pesquisa: a intro-

dução ao relatório, na qual, eventualmente, aparecem comentários 

sobre imigração, colonização e povoamento e a própria seção sobre 

o Serviço do Povoamento. 

Esta última seção tem uma série de quadros estatísticos com os 

números da população dos núcleos coloniais; dos gastos com a monta-

gem destes; das escolas lá existentes; do número de alunos matricula-

dos, da produção dos núcleos coloniais; da classificação da população 

dos núcleos coloniais por nacionalidade, sexo, número de indivíduos e 

de famílias. Traz também informações sobre o movimento migratório, 

através dos portos, de uma população classificada por categorias tais 

como imigrantes, trabalhadores nacionais e sem-trabalho – esta última, 

uma categoria que começa a aparecer durante a primeira grande guerra 

–, de que portos partiram e para que Estados foram encaminhados, 
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o em que número, quais as nacionalidades, número de famílias, sexo 

e estado civil. Cabe atentar ainda para o fato de que de todos estes 

materiais, a família é unidade estatística recorrente.

Esses relatórios trazem também, de modo mais esporádico, 

informações sobre o contexto de fundação dos núcleos coloniais tais 

como: vinculação a ferrovias, a fazendas, postos indígenas, condições 

de compra da terra, acordos com estados, e condições de plantio e 

criação. Outra informação importante é aquela referente aos portos 

de entrada dos imigrantes. Isto porque, como veremos no quarto ca-

pítulo, a intensificação do controle estatal sobre os fluxos imigratórios 

se manifestou na progressiva normalização da entrada e do controle 

nos portos e na definição de um número cada vez mais restrito dos 

que podiam receber imigrantes.

Encontrei nos relatórios, também de modo esporádico, sub-

seções compostas de pequenos textos que comentam a política 

imigratória e de colonização. Textos que possuem uma particular 

importância na montagem de minha análise por trazerem informações 

gerais sobre diretrizes de atuação e alocação de recursos. É neles que 

encontramos a explicitação das diferenças entre, por exemplo, núcleo 

colonial – criados para abrigar colonos estrangeiros –, centro agrícola 

criado para abrigar os trabalhadores nacionais ou os sem trabalho –, 

e patronatos agrícolas – para menores desvalidos. 

Além desses documentos, analisei também os relatórios anuais 

do próprio Serviço do Povoamento. Estes relatórios são o material no 

qual melhor se visualiza as representações e práticas postas em jogo 

por seus agentes. Eles tinham por finalidade reportar ao ministro as 

atividades do órgão e, como tal, subsidiar a feitura do relatório anual 

do ministério. São compostos por uma exposição geral, em que se re-

produzem os já citados quadros estatísticos, acrescidos de estatísticas 

relativas ao volume de atividade da repartição, que consistia na pro-

dução de ofícios, telegramas, cartas, circulares, portarias, certidões, 

nomeações, exonerações, licenças, contratos, folhas de pagamento, 

registro de imigrantes, requisições de passagens, orçamentos de 

obras coloniais, plantas de núcleos e de zonas colonizadas, exame de 

cadernetas de campo etc.

Além dessa seção geral, o relatório trazia, em anexo, os relatórios 

dos inspetores do Serviço. Relatórios repletos de fotografias e mapas 
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ações. Digo mais detalhada porque uma parte significativa das infor-

mações pode ser encontrada resumida nos relatórios do ministério. 

Contudo, os detalhes a mais, que identificam a ação dos próprios 

inspetores, são significativos, importantes para o funcionamento do 

Povoamento. Eram os responsáveis por supervisionar o funcionamento 

dos núcleos e por prestar conta deles diretamente ao Diretor. Um deles, 

Dulphe Pinheiro Machado, que começou seu trabalho nesta função 

em 1910, tornou-se diretor da agência em 1914, tendo aí ficado até 

a extinção do órgão em 1937. Infelizmente, não existem exemplares 

desses relatórios para além de 1912. 

Dois outros materiais compõem o corpus da pesquisa. O primeiro 

deles é o conjunto de decretos, leis e portarias de responsabilidade 

do governo federal, produzidos durante a existência do Serviço do 

Povoamento. Nesse material encontram-se os textos legais a partir 

dos quais foram estabelecidas as estruturas organizacionais do Po-

voamento, suas atribuições e sua relação com os diversos agentes 

envolvidos com imigração e colonização. Estes textos legais, bem 

como o conjunto de ações do Povoamento, são aqui concebidos como 

esforço de ordenamento dessas relações.

O outro material é formado pelos debates parlamentares por 

ocasião da discussão anual do orçamento da agência. Aqui foram uti-

lizados aqueles que vão de 1906 a 1912, cobrindo período próximo ao 

dos relatórios do Povoamento, de modo a fornecer um contraponto à 

ação descrita pelos inspetores.  Aí se revela a relação entre Legislativo 

e Executivo. Estes debates mostram as disputas parlamentares entre 

os estados pela direção a ser dada à agência e pelos recursos orçados. 

Infelizmente, revelam que os parlamentares desconheciam quase que 

completamente a natureza das ações da agência, posicionando-se 

quase sempre de forma genérica sobre os temas da colonização e da 

imigração. 

Nota sobre os relatórios

Como disse acima, restaram dois tipos de relatório como únicos 

registros das ações dos agentes do Povoamento. Os relatórios anuais do 



39
In

tr
o

d
u

çã
o Ministério, primeiro o de Viação e Obras Públicas até 1909, e daí até 1930 

o de Agricultura, Indústria e Comércio; e os relatórios anuais do Serviço 

do Povoamento do Solo, dos quais os únicos exemplares disponíveis 

vão de 1908 a 1912. Nestes relatórios encontrei três gêneros de textos: 

aqueles apresentados como produzidos pelo Ministro da Agricultura, 

que se encontram na introdução do relatório anual do ministério; os 

assinalados como autoria do diretor do Serviço do Povoamento, que se 

encontram tanto nas seções intituladas “povoamento” ou “imigração 

e colonização” dos relatórios anuais do ministério quanto no corpo 

dos relatórios anuais da agência.

Em que pesem a pequena quantidade e as diferenças entre 

os relatórios anuais tomados em sua singularidade, os três tipos de 

textos possuem continuidades e semelhanças, que são fruto da sua 

própria ordem de elaboração. Ao término de cada ano administrativo, 

os inspetores enviavam relatórios razoavelmente extensos ao próprio 

diretor do Povoamento. Este, em seguida, agregava aos relatórios 

recebidos uma introdução sintética e os enviava ao ministro ao qual 

o Povoamento estava submetido.  O ministro, por sua vez, enviava o 

relatório geral do Ministério ao Presidente da República, em princípios 

do ano administrativo seguinte, trazendo uma introdução na qual co-

mentava as várias agências a ele subordinadas. Seguia-se uma série 

de seções, sobre cada agência, ou área de atuação, nas quais eram 

aproximadamente transcritas as introduções sintéticas dos relatórios 

dos diretores de agências, como o Povoamento. 

Essa continuidade não apagava a principal diferença entre os 

três relatórios: sua destinação final. O do Ministro era endereçado dire-

tamente ao Presidente da República e, indiretamente, ao Congresso, e 

era construído sobre as pressões sempre conflitantes que opunham os 

objetivos mais gerais de economia da verba do ministério e os projetos 

de ação estatal relativos às diversas áreas de atuação das agências 

que o compunham. Os textos traziam, sobretudo, reflexões genéricas 

sobre a administração e sobre a adequação das ações do ministério a 

cada uma das duas vertentes. Contudo, as falas de cada ministro vari-

avam segundo sua adesão maior a uma das duas pressões, o que podia 

levar até mesmo a uma posição crítica sobre a existência mesma de 

determinadas agências e funções, e, às vezes até do próprio Ministério. 
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nisteriais, se comparadas com as exposições dos diretores do Povo-

amento, dirigidos seja à defesa seja à crítica do ministério e de suas 

agências. Expressões como “defesa dos interesses do país” ou “órgão 

artificialmente dilatado” presentes nos relatórios ministeriais teste-

munham a existência de um discurso genérico sobre as ações levadas 

a cabo por agências como o Povoamento. Em contraste, o discurso 

dos diretores gerais estava sempre referido àquilo que aparecia como 

sendo os resultados concretos das ações da agência, tais como o nú-

mero de imigrantes localizados, as ações realizadas, a produção dos 

núcleos coloniais etc. Em parte, isso se explica pela própria dinâmica 

de ocupação dos cargos de ministro, marcados pela rotatividade e 

pela acomodação política dos interesses em disputa.

O segundo tipo de relatório, o do Diretor do Povoamento, é 

endereçado ao Ministro. Estes relatórios nunca trazem uma crítica da 

própria agência, nem dos antecessores no cargo. Ao contrário, eram 

freqüentemente dedicados a demonstrar a importância da existência 

desta, por meio da enumeração de suas realizações. Eram repletos de 

números cujo objetivo era testemunhar a eficácia das ações de atração 

de imigrantes e dos empreendimentos de colonização.

Da análise dessa documentação é possível extrair algumas ob-

servações importantes acerca da direção do Serviço do Povoamento. 

A primeira é que, ao longo da existência do órgão, sua direção foi ocu-

pada por apenas quatro nomes: Joaquim Francisco Gonçalves Jr., de 

1907 a 1911; Silvino de Faria, de 1912 a 1913, Manuel Francisco Ferreira 

Correia, de 1913 a 1914; e Dulphe Pinheiro Machado, de 1915 até 1938. 

Em primeiro lugar, por trás da rotatividade de ministros (foram 

11 entre 1910 e 1930) se revela uma aparente continuidade administra-

tiva no Serviço.32 Em segundo lugar, as leituras do material adminis-

trativo indicam que o primeiro e o quarto diretores tiveram um peso 

maior na direção do Serviço, o que também está relacionado com o 

tempo em que ocuparam o cargo. O primeiro diretor esteve envolvido 

na montagem do Povoamento, tendo tomado parte na definição das 

diretrizes de funcionamento do órgão. Já o quarto, parece ter parti-

cipado de determinadas mudanças de rumo no Serviço, sobretudo 

no sentido do alargamento da sua ação com o intuito de tomar como 

objeto também os trabalhadores nacionais e os menores desvalidos.
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rigido ao diretor do Povoamento e é dedicado, em especial, à descrição 

das ações de colonização. Neles se encontra uma exposição algo mais 

detalhada das condições nas quais se desenvolvia, ao longo do ano, 

as ações de colonização e recepção de imigrantes e as relações com 

autoridades estaduais, particulares e colonos. Neles não aparecem, 

contudo, senão de forma velada, as tensões presentes nessas relações.

Um aspecto importante de todos esses relatórios é o 
fato de que neles os colonos e imigrantes sempre aparecem 
representados, nunca se representam. Isso significa que 
tais relatórios não se prestam a uma descrição das relações 
estabelecidas entre agentes e colonos no cotidiano das 
mais de duas dezenas de núcleos coloniais fundados ou 
apoiados pelo governo federal. 

Produto estatal por definição, os relatórios possuíam duas faces 

perfeitamente integradas. De um lado, deles emerge a descrição de 

uma teia de representações e ações dirigidas aos colonos, ao espaço 

e aos demais interlocutores das ações de imigração e colonização, 

ações e representações cujo alvo não era esta ou aquela população 

de imigrantes classificada em categorias nacionais, nem este ou 

aquele núcleo colonial tomado isoladamente. Ao contrário, as ações 

eram necessariamente dirigidas para ordenar num plano de conjunto 

populações de imigrantes e núcleos coloniais.

De outro, esta descrição era dirigida aos demais pontos da rede 

de agentes e agências estatais. Isso porque este plano de conjunto 

nascia do mesmo lugar onde eram gestadas e conduzidas ações e re-

presentações dos agentes do Povoamento: o interior de uma rede de 

agências de Estado. O relatório fazia circular representações e tornava 

reais as ações no interior da malha de agentes e agências de Estado.

Estrutura do livro

Este conjunto de questões teóricas e pressupostos metodoló-

-gicos serão aqui desenvolvidos ao longo de quatro capítulos.
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políticas de imigração e colonização dos governos centrais do Bra-

sil, desde seu início no século XIX, até a fundação do Povoamento, 

em 1907, tendo como pano de fundo alguns elementos extraídos da 

literatura que se debruçou sobre a imigração para as Américas. São 

três os objetivos desta leitura: o primeiro deles é fornecer ao leitor 

alguns elementos mais gerais que permitam contextualizar parcela 

das informações que serão trabalhadas nos próximos capítulos. O 

segundo objetivo é por à vista a profundidade histórica das práticas e 

problemáticas que atravessaram a ação do Povoamento. Veremos que 

há elementos de continuidade e descontinuidade entre as políticas imi-

gratórias praticadas no Império e na República. Meu terceiro objetivo 

neste capítulo é responder à seguinte questão: “como se reconstruiu a 

autoridade federal em matéria de imigração e colonização?” Interrogo-

-me acerca da gênese desta autoridade num contexto federativo em 

que tais atribuições eram inicialmente exclusivas dos estados. 

Os dois Capítulos seguintes são dedicados a examinar as ações 

e representações dos agentes do Povoamento, tal como descritas nos 

relatórios dos inspetores, para analisar os instrumentos da política de 

colonização do Serviço de povoamento. Meu objetivo aí é demonstrar 

o entrelaçamento entre a construção de autoridade federal e exercício 

de poder tutelar. 

No segundo capítulo examinarei mais especificamente a relação 

dos agentes do Povoamento com as autoridades estaduais, tendo em 

vista a montagem dos núcleos coloniais. Identificarei aí os mecanis-

mos através dos quais os agentes do Povoamento se esforçavam por 

fazer as autoridades estaduais reconhecerem a autoridade federal. Ao 

mesmo tempo, examinarei as operações que constituem a montagem 

dos núcleos coloniais, identificando aí mecanismos de exercício de 

poder tutelar. 

No terceiro capítulo, serão examinadas as formas de poder por 

meio das quais se buscava induzir comportamentos nos imigrantes/

colonos que eram objeto da ação da agência. Aqui serão enfocadas 

mais especificamente as ações e representações dirigidas aos subsi-

diados. Procurarei demonstrar que o Serviço do Povoamento do Solo 

Nacional buscou construir uma ação pedagógica, a partir da qual as 

ações de outros agentes sociais deveriam ser orientadas, e para isto 
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a constituição de postos de experimentação zoológica e agrícola nas 

colônias; o ensino técnico; a distribuição de sementes e instrumentos 

de produção; e a construção de estradas e caminhos vicinais, de modo 

a construir a centralidade e a comunicação do núcleo colonial. 

O quarto e último capítulo será dedicado a examinar as trans-

formações vividas pelo Povoamento ao longo e depois da Primeira 

Guerra Mundial. O foco central deste capítulo é o modo como nacionais 

e indesejáveis foram ganhando espaço nas ações e representações dos 

agentes do Povoamento. Veremos que este momento marca mudanças 

importantes na conjuntura internacional, com o aparecimento de 

restrições crescentes à e/imigração na Europa e América. Veremos 

também o fortalecimento de discursos nacionalistas que põem acen-

to na proteção e defesa do trabalhador nacional em detrimento dos 

imigrantes. Estes discursos serão analisados a partir dos efeitos da 

conexão entre racismo científico e expansão imperialista, particular-

mente visível durante a Primeira Guerra Mundial. Por fim, poderemos 

observar o impacto dessas transformações na organização do Povo-

amento, em especial na constituição de novos objetos de intervenção 

para a agência.

Notas

1 Agência do Ministério de Agricultura Indústria e Comércio, responsável, desde sua 
fundação em 1907 até o início da década de 1930, pela implementação das políticas 
federais de imigração e colonização. Daqui em diante identificarei  o Serviço do Pov-
oamento do Solo Nacional pelos termos Povoamento ou Serviço.

2  Segundo Noiriel (1988, p. 115), este congresso se inscreve numa série progressiva de 
acordos internacionais que, mesmo se defrontando com as dificuldades colocadas 
pelo exacerbamento dos nacionalismos, chegaram a estabelecer, nos anos 1930, a 
idéia de um direito internacional em matéria de imigração. A conferência de Roma, 
em especial, traz a primeira definição precisa, no direito internacional, dos termos 
emigrante e imigrante, tendo desempenhado um papel significativo na constituição 
de mecanismos administrativos nacionais de tratamento dos imigrantes. Para um 
resumo de parcela das deliberações aprovadas neste Congresso, ver Martins (1929).

3  Se tomarmos por referência algumas formulações presentes em Le phenómene 
migratoire: une relation de domination (1981), do antropólogo de origem argelina, 
Abdelmalek Sayad, autor de textos fundamentais sobre a e/imigração argelina na 
França na segunda metade do século XX, podemos tomar a análise de Eisenstadt 
como expressão da transformação dos problemas sociais dos países de imigração em 
problemas sociológicos. Segundo Sayad, vários dos temas tradicionais dos estudos 
sobre imigração traduzem, na verdade, preocupações sociais com a inserção e assi-
milação do imigrante de modo a preservar a ‘ordem pública’. São estudos – na França 
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e a formação profissional”, “o imigrante e a delinqüência” etc., que fornecem uma 
soma de conhecimentos de importância prática e heurística acerca da assimilação 
do imigrante, os quais devem servir a neutralização dos perigos de perturbação e 
subversão da ordem derivados de sua presença.

4  À guisa de exemplo, eu citaria os seguintes títulos: La France de l’intégration, de Do-
minique Schnapper (1991); De l’immigration à l’intégration en France et em Allemagne, 
coletânea de artigos organizada por Bernard Falga, Catherine Wihtol de Wenden e 
Claus Leggewie (1994); e Le destin des immigrés: assimilation et ségrégation dans les 
démocraties occidentales, de Emmanuel Todd (1994).

5  Dessa literatura imensa poderíamos citar, à guisa de referência: Neuman (1996), para 
uma análise do modo como a literatura, acerca da história da política norte ameri-
cana de imigração, praticada do século XIX até a primeira metade do século XX, tem 
analisado a construção de mecanismos de restrição à entrada de imigrantes; Perrier 
(1994), para um balanço dos estudos, sobre o mesmo período, acerca do nativismo 
norte-americano em sua conexão com a adoção de medidas restritivas; Weil (1994) 
e Noiriel (1991), para uma análise da constituição de mecanismos restritivos e/ou 
assimilacionistas articulados às concepções de nação e nacional na França, ao longo 
do século XX; e Sayad (1991), para uma análise dos modos pelos quais as concepções 
estatais acerca dos imigrantes e as práticas a elas relacionadas estruturam identi-
dades sociais estigmatizadas e condições de vida dos imigrantes na França. O autor 
trabalha, sobretudo, sobre a segunda metade do século XX. 

6  Para uma análise dos mecanismos compulsórios através dos quais os agentes do 
Estado francês conduziram para a França milhares de nativos das colônias sob seu 
controle na África e na Ásia com o objetivo de substituir os trabalhadores franceses 
engajados na Primeira Guerra Mundial, ver Dornel (1995). 

7  Conferir os estudos reunidos em Fausto (2000).
8  As dificuldades vividas pelos diplomatas brasileiros em sua relação com os represen-

tantes do Império japonês, por ocasião das propostas feitas na Constituinte de 1934 
a fim de se proibir, pura e simplesmente, a imigração japonesa para o Brasil, dão o 
mais perfeito testemunho desta condição vivida pelos agentes do Estado brasileiro 
de representarem um país de imigração que não gozava de uma posição dominante 
no cenário internacional. Sobre a crise diplomática originada desta situação ver 
Carneiro Leão (1990).

9  Segundo Devoto, acerca da Argentina: “uma série de trabalhos e relatórios elabora-
dos desde o final da década de 1870 insistia na necessidade de reorientar a política 
migratória consagrada pela lei de 1876 num sentido mais ativo, para promover a 
imigração de outros grupos europeus em consonância com aquele ideal de pessoas 
da parte mais adiantada da Europa” (DEVOTO, 2000, p. 40). Diga-se de passagem, 
que os estudiosos das políticas de imigração na América Latina sempre enfocaram, 
em alguma medida, os mecanismos de atração dos imigrantes. Ver Villalon (1997) e 
alguns dos estudos reunidos em Fausto (2000), entre outros.

10  É preciso ressaltar que a definição dessas categorias em lei não esgota os significados 
com que elas recobriram as ações estatais. Para uma análise mais detalhada das 
representações que estruturam a categoria indesejável, ver Ramos (1996) e Seyferth  
(1991).

11  Para caracterização da imigração para o Brasil desde o fim do século XIX até a década 
de 1920 como uma imigração de massa, e para o papel que aí jogaram os mecanismos 
de atração, ver Hall (1969).

12  No caso do Estado de São Paulo, esta participação dos subsidiados na contagem geral 
dos imigrantes foi ainda mais significativa, como podemos depreender dos números 
que se seguem, apresentados no relatório de 1911 do então inspetor do Povoamento 
no Estado, Dulphe Pinheiro Machado (BRASIL. MAIC. 1991, p. 170):
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13  É a percepção desta distinção que permite a Seyferth extrair todas as conseqüências 
do fato de a imigração alemã para o sul do Brasil ter sido dirigida. Em outras palavras, 
não se tratou jamais de uma imigração espontânea, posto que esteve subordinada a 
políticas estatais de colonização, o que configurava o exercício da tutela do governo 
brasileiro sobre o imigrante (SEYFERTH, 1988, p. 7).

14 Ver Quadro 1 do terceiro Capítulo.
15  Numa distinção análoga a esta, Oliveira Filho (1979, p. 112) afirma: “É a extinção do 

pequeno produtor, quer isso ocorra por meios basicamente econômicos ou políticos, 
que permite explicar a colonização como um movimento de massas e não como sim-
ples reflexo de políticas governamentais tendentes a favorecer ou dirigir o processo 
migratório, meros ensaios sem maior significação sobre a indução de processos 
sociais”.

16  Cf. o já citado estudo de Sayad (1981) para uma análise de como a literatura sociológica 
sobre imigração está permeada pela tradução de temáticas sociais de origem estatal 
em questões aparentemente científicas e perfeitamente mensuráveis em minuciosas 
estatísticas.

17 Para que o termo política guarde alguma eficácia analítica é preciso observar que 
política imigratória implica ação de Estado, o que é diferente de ações particulares 
de atração de imigrantes. Logo, as ações conjugadas de um conjunto de fazendeiros 
para atrair imigrantes configuram imigração dirigida, mas não configuram política 
imigratória. 

18  Para o caso brasileiro, a conexão entre políticas imigratórias e nacionalismo tem 
sido, ao longo dos anos, exaustivamente investigada por Seyferth. Ver, entre outros, 
Seyferth (1982, 1994, 1996, 1997). Ver também Skidmore (1976) e Lesser (1999).

19  A perspectiva que aqui pretendo desenvolver guarda semelhanças com aquela vem 
sendo desenvolvida por Gérard Noriel, e que consiste em partir da análise das repre-
sentações e dos mecanismos de ação estatais sobre imigrantes e estrangeiros, para 
elaborar uma história social do Estado. Ver Noiriel (1988, 1991).

20  Os estudos de Gadelha (1982) e Dora Correa (1988) demonstram bem o modo como 
a ênfase nas funções econômicas das políticas de colonização pode obscurecer a 
percepção de suas implicações políticas. O primeiro, dedicado à análise da política 
de núcleos coloniais do estado de São Paulo, revela a existência de mecanismos de 
construção de autoridade estatal como o Departamento Estadual do Trabalho (GADE-
LHA, 1982, p. 214) sem atentar para as decorrências daí resultantes no incremento 
do poder estatal e nos efeitos deste esforço de regulação das relações de trabalho. 
O segundo, que trata de um núcleo especifico, o Barão de Antonina, traz descrições 
minuciosas das relações entre colonos e autoridades coloniais, sem extrair daí as 
conseqüências para a constituição da autoridade estatal frente às populações coloniais.
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Reis em O Estado Nacional como ideologia: o caso brasileiro (REIS, 1988).
22  São de fundamental importância para minha análise dois outros trabalhos dedicados 

à construção de agências de Estado e implementação de políticas públicas durante 
a Primeira República. O primeiro deles é A era do saneamento (HOCHMAN, 1998). 
Nesse texto, o autor examina a constituição da autoridade pública federal em matéria 
de saúde durante a Primeira República a partir da articulação entre incremento da 
interdependência e movimento sanitarista. Sua análise acerca do papel das nego-
ciações entre União e Estados na constituição da autoridade federal inspirou-me a 
fazer uma leitura semelhante de determinadas ações dos agentes do Povoamento 
nos capítulos 1 e 2 infra. O segundo trabalho é O Ruralismo Brasileiro (MENDONÇA, 
1997). Neste texto, a autora examina o aparelhamento das demandas do movimento 
ruralista através da constituição do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio 
(MAIC), no qual o Povoamento esteve por muito tempo alocado. Em sua análise, a 
autora identifica todo um projeto de intervenção estatal sobre o campo, materializado 
em inúmeras práticas que poderíamos classificar de tutelares, no qual as ações dos 
agentes do Povoamento se inscreviam, em certa medida.

23  Quatro pressupostos analíticos resumidos por Elisa Reis expressam bem a amplitude 
dos processos de formação de Estado e fornecem indicações relevantes para a aná-
lise. Segundo a autora: “a) [...] o fenômeno de construção do Estado corresponde a 
um processo histórico-contínuo e não a um evento delimitado no tempo. b)  Ainda 
segundo Elias, enquanto parte do processo civilizatório mais amplo, state-building diz 
respeito a processos estruturados de mudança nas relações sociais que transcendem 
às motivações dos atores individuais ou grupais que informam as interações sociais 
que animam processos de mudança. c) É crucial a relação proposta por Mann entre 
capacidade “infra-estrututral” e capacidade “despótica” do Estado, isto é, sua pro-
posição de que a ampliação da capacidade infra-estrutural do Estado, ao fortalecer 
a centralidade e territorialidade das relações sociais, permite ao Estado maximizar 
capacidade “despótica”. d) A partir de c), ampliações na capacidade estrutural do 
Estado podem, simultaneamente, contribuir para ampliar o poder de classes ou 
grupos particulares” (REIS, 1991, p. 49). 

24  Claro está que o estudo da formação dos mecanismos de administração pública tem 
um impacto positivo no conhecimento dos processos de formação de Estado. Segundo 
Alliès: “L’administration n’est donc pas seulement, comme Marx l’avait analysé, le 
moment de spécialisation et de bureaucratisation de la gestion sociale. Elle est un 
appareil qui réifie les rapports sociaux et contribue ainsi activement à leur définition. 
Elle installe la durée au coeur de l’organisation sociale et de l’État” (ALLIES, 1980, p. 
20). Voltarei a esta discussão na conclusão da tese.  

25  “A ação, em especial a social e também singularmente a relação social, podem se 
orientar, pelo lado de seus participantes, na representação da existência de uma ordem 
legítima” (WEBER, 1987, p. 25, grifos do autor). Ver também Bendix (1996, p. 50).

26  A ênfase no papel desempenhado pelos atos de consentimento no funcionamento 
da autoridade pública não é estranha a leitores de Weber como Bendix (1996, p. 54). 
Contudo, me parece que sua leitura pretende responder a seguinte pergunta: como 
a ordem é mantida? Crítica de Skalnick é adequada a uma especificidade de minha 
investigação que reside no fato de que os atos de consentimento exigidos dos imi-
grantes/colonos não podem ser compreendidos como simples assentimento a uma 
ordem legal, uma vez que eles estão implicados na produção de comportamentos 
que não podem ser definidos a partir da ordem jurídica, como as técnicas produtivas, 
por exemplo. Assim, a relação de autoridade frente aos imigrantes/colonos era uma 
relação a ser construída e não uma relação já existente a ser aceita. 

27  Os verbos que Foucault utiliza para identificar esta ação sobre as ações que caracte-
riza o poder se encaixam muito apropriadamente nesta perspectiva que privilegia a 
indução em detrimento da interdição. Segundo Foucault, o poder “Il incite, il induit, 
il détourne, il facilite ou rend plus difficile, il élargit ou il limite, il rend plus ou moins 
probable[...]” (FOUCAULT, 1984 , p. 313).  
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agentes do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores nacionais 
(SPILTN) que, tal como o Povoamento, era parte do Ministério de Agricultura Indústria 
e Comércio. No interior do Ministério, as agências partilharam algumas funções 
homólogas, posto que ao SPILTN cabia, em princípio, a fixação tanto de populações 
indígenas quanto dos mestiços, ex-escravos e seus descendentes – conjunto que 
forma os “trabalhadores nacionais”. Em 1918, ela passou a se chamar simplesmente 
SPI, uma vez que a atribuição de localização de trabalhadores nacionais, passou da 
segunda para a primeira agência.

29  Exemplo disso é a transformação da classificação por nacionalidades, que é um modo 
de classificação jurídico-administrativo que ainda hoje estrutura todos os registros 
estatais sobre imigrantes, em uma identidade social partilhada pelos próprios 
imigrantes, tal como nos mostra a análise de Martins acerca da “transformação do 
colono em italiano” (MARTINS, 1973, capítulo 2 da terceira parte). Na mesma dire-
ção, Seiferth mostra como a colônia, que é uma forma de organização do espaço e 
do trabalho de origem estatal, funda, mesmo muito tempo depois desta organização 
estar desestruturada, uma identidade social, a do colono (SEYFERTH, 1983/84).

30  Fundada em 1907, a agência sofreu reformas já em 1911 e, posteriormente, em 1918.
31  Dias encontrou o mesmo padrão de longa permanência de determinados diretores, 

todos eles engenheiros como os acima citados Gonçalves Júnior e Dulphe Machado, 
na direção das agências do Ministério de Viação e Obras Públicas (DIAS, 1994, p. 31). 
No mesmo sentido, ver Mendonça (1997, p. 210). 



O desenvOlvimentO das pOlíticas de imigraçãO  
e cOlOnizaçãO dOs gOvernOs centrais brasileirOs

Em que pese o fato deste livro ter por objeto as ações empreen-

didas pelo Povoamento durante parte de sua existência, mais especi-

ficamente nas primeiras décadas do século XX, desejo nesse capítulo 

estabelecer conexões entre as técnicas e princípios de ação postos em 

prática pelos agentes do Povoamento e aquelas que caracterizaram as 

políticas de imigração e colonização no Brasil, no século XIX. A partir 

daí, veremos que há elementos de continuidade e descontinuidade 

entre as políticas imigratórias praticadas no Império e na República. 

Para isso vou realizar um exame de algumas informações extraídas 

da literatura que se debruçou sobre a imigração para as Américas, e, 

mais especificamente, para o Brasil, para, em seguida, contextualizar 

a fundação do Povoamento em 1907. 

Como já dito antes, são três os objetivos dessa leitura: identificar 

alguns elementos mais gerais que permitam contextualizar uma par-

cela das informações que serão trabalhadas nos próximos capítulos; 

revelar a profundidade histórica das práticas e problemáticas que 

atravessaram a ação do Povoamento; e identificar os elementos que 

propiciaram a retomada da ação federal em matéria de imigração e 

colonização, com a fundação do Povoamento.

A grande imigração européia

Entre o início do século XIX e as três primeiras décadas do século 

XX, milhões de europeus emigraram para a América. Esta grande vaga 

migratória se explica, em última análise, por uma ampla conjunção de 

transformações econômicas e demográficas que incidiram de modo 

diferenciado sobre as múltiplas realidades regionais e estruturas de 

sociabilidade das populações européias. 
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Num balanço da literatura sobre a imigração européia para as 

Américas, Fernando Devoto desenvolveu uma crítica muito interes-

sante do modo como tem sido pensado este processo mais amplo de 

imigração de massa (DEVOTO, 1999). Ele mostra que os analistas con-

temporâneos desse processo, em fins do século XIX e início do XX, se 

dividiam em “pessimistas” e “otimistas”, para explicar os movimentos 

migratórios. Os primeiros sublinhavam o modo como as transforma-

ções econômicas e demográficas na Europa levaram à expulsão de 

milhões de seus habitantes na direção, sobretudo, do novo mundo. 

Já os segundos destacavam as possibilidades que salários, condições 

fundiárias, liberdade religiosa e política, entre outros, ofereciam aos 

imigrantes vindos do velho mundo. 

Ocorre, segundo sua crítica, que esta divisão entre “pessimistas” 

e “otimistas” se reproduz em parcela da literatura contemporânea, 

que tem pensado a imigração a partir dos mecanismos de expulsão 

e de atração do e/imigrante. Um dos limites mais evidentes dessas 

abordagens em grande escala é que elas não enfocam o modo como 

os e/imigrantes lidavam de modo ativo com esses fatores de expulsão 

e atração. Eles são vistos como meros joguetes de forças além de sua 

compreensão e intervenção. 

Desta crítica deriva a necessidade de percebermos que os 

mecanismos de atração e expulsão não existem em si mesmos, mas 

em relação uns com os outros, e que são vividos pelos agentes como 

conjugações de necessidade e oportunidades em relação às quais são 

estruturados projetos, realizados cálculos e mobilizados recursos 

(COSTA LEITE, 2000, p. 183).

Creio que esta formulação é particularmente útil para uma aná-

lise das ações dos agentes que agiam em nome dos Estados Nacionais 

dos países de emigração e de imigração. Isso porque, assim como os e/

imigrantes, tais agentes buscaram, em determinados casos, agir sobre 

os efeitos dos mecanismos macro-estruturais. Ao menos os agentes 

do estado Brasileiro recusaram o papel de expectadores passivos dos 

mecanismos mais gerais de atração e expulsão, e tentaram intervir 

neste processo, agindo sobre aqueles fatores. E todo o esforço esta-

tal de intervir nesse processo implicou a constituição de agência e 

agentes e a utilização de técnicas que configuravam a montagem de 
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novos segmentos da administração pública e a ampliação da esfera 

de atuação dos Estados Nacionais.

Assim, a pergunta que quero desenvolver aqui é a seguinte: 

quais foram os mecanismos através dos quais os agentes que falavam e 

agiam em nome do Império brasileiro tentaram intervir neste processo?

Essa forma de colocar a pergunta induz algumas referências a 

conformarem as respostas. De fato, estes agentes e os recursos que 

mobilizaram, tais como atividades de propaganda na Europa e nos EUA, 

pagamento de passagens internacionais a imigrantes e concessão de lo-

tes de terra em núcleos coloniais, são apenas uma pequena parcela dos 

atores e ações envolvidas neste processo mais amplo. Representam, 

assim, um esforço por intervir neste. Ou melhor, retomando algo que 

foi dito na introdução, proponho que estas ações de agentes estatais 

sejam analisadas como tomadas de posição no interior do processo 

mais amplo que condicionou a imigração de massa. Assim, quaisquer 

que fossem os agentes envolvidos, fossem eles camponeses famintos 

na Alemanha ou diretores de agências de imigração e colonização 

no Brasil, e em que pesem as diferenças de recursos entre eles, seus 

projetos e ações eram feitos tendo por referência aqueles mecanismos 

mais amplos. Dessa forma, a compreensão do significado e do alcan-

ce das ações empreendidas com os recursos e em nome do Estado 

brasileiro exige, antes, a delimitação daquele processo mais amplo 

do qual elas eram parte.

Assim, creio que, para uma primeira aproximação a este proces-

so é particularmente útil esboçar uma cronologia da grande imigração 

européia, enfatizando aqueles mecanismos mais gerais de expulsão e 

atração dos imigrantes. 

Segundo Carmagnani (1989) é possível dividir esta vaga imigrató-

ria em três fases. A primeira vai de 1820 a 1850, e marca o crescimento 

das migrações internas e internacionais no interior do continente 

europeu.

Testemunhamos nesse período os reflexos da expansão demo-

gráfica do século XVIII europeu. Expansão que resultou da combinação 

entre o fim das crises de subsistência, em decorrência do incremento 

da produção agrícola, da criação de animais e da produção industrial, 

e as altas taxas de natalidade da população européia, que haviam 
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compensado durante séculos a mortalidade decorrente das epidemias 

e fomes cíclicas.

Outro aspecto a se ressaltar é o forte investimento de capitais 

na montagem de vias de comunicação – estradas e ferrovias, em es-

pecial – por onde circulavam mercadorias e homens. Este conjunto 

de fatores, associado ao crescimento urbano, melhor dizendo, à su-

bordinação crescente do campo à cidade, criou as razões e os meios 

da crescente migração no interior dos países europeus. De resto, as 

sociedades do antigo regime já haviam conhecido deslocamentos de 

população, mas além do enorme volume, o século XVIII é marcado 

pelas migrações cidade-campo, que foram responsáveis pelo inchaço 

de inúmeras capitais européias. 

O país que primeiro conheceu este processo foi a Inglaterra, 

berço da revolução industrial e palco dos enclosures, processo de 

cercamento dos campos e constituição de uma agricultura e criação 

intensivas. As décadas seguintes generalizariam para uma parcela do 

continente europeu mecanismos similares no campo e na cidade, em 

decorrência da nova divisão internacional do trabalho que resultou 

da expansão continental e internacional da economia inglesa.

As décadas de 1840 e 1850 foram palco de uma série de novos 

mecanismos que afetaram o modo como as áreas rurais estavam 

estruturadas, acabando por desestabilizar o segmento dos pequenos 

proprietários, que representavam a parte mais importante e consisten-

te da população rural européia. Nesse período, a Irlanda e Alemanha 

conheceram o início de uma forte emigração do campo para as cidades 

e países vizinhos. Esta última, em especial, viu crescer de 47 mil a 108 

mil o número anual de emigrantes (CARMAGNANI, 1989, p. 142).

Foi também de lá que se pronunciaram as primeiras vozes contra 

a mentalidade mercantilista, segundo a qual a população constituía 

uma riqueza que devia ser defendida através, inclusive, de meca-

nismos que impedissem a mobilidade da população. Os partidários 

dessa crítica consideravam imigração uma saída aceitável para os 

problemas da superpopulação. Temos aqui a chamada doutrina liberal 

em matéria de população, segundo a qual o Estado devia se abster de 

intervir tanto em fenômenos de natalidade e mortalidade quanto nos 

deslocamentos dos migrantes e/imigrantes. Apesar de esta tese ter 

muitos críticos na própria Inglaterra, e mais ainda nos países medi-
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terrâneos, ela inaugurou uma posição em favor da plena liberdade de 

circulação de populações que chegou a ter forte impacto na cultura 

política européia até a primeira Guerra Mundial.

A segunda fase, que vai de 1850 a 1880, marca o início da grande 

imigração européia para a América do Norte. Os números apresenta-

dos por Carmagnani atestam este crescimento. Partiram anualmente 

da Europa, 255 mil pessoas no qüinqüênio 1856-1860; 345 mil, entre 

1866-1870; e 283 mil, entre 1876 e 1880. Desse contingente, 90% era 

originário da Alemanha e das ilhas britânicas. A partir dos anos 1870 

a emigração italiana começou a pesar no conjunto, isso porque toda 

a emigração européia cresceu no rastro da grande depressão de 1870, 

que se iniciou na Inglaterra e atingiu os demais países europeus. No 

período total, cerca de 70% dos emigrantes europeus foi absorvido 

pelos Estados Unidos. Finda a escravidão em 1863, a imigração se 

avolumou ainda mais com os imigrantes indo também para o sul dos 

EUA, até então desprezado em favor do norte industrial.

Parte desses emigrantes vinha diretamente do campo, mas outra 

parte significativa vinha das cidades nos quais haviam se estabelecido 

recentemente como mão-de-obra pouco qualificada na indústria. A 

primeira migração rural-urbana havia sido motivada pela busca de 

trabalho na indústria depois que uma série de transformações quebrou 

as condições de vida no campo. A maior parte do tempo eles haviam 

se deslocado em grandes conjuntos que por vezes abarcavam toda 

uma aldeia. Este padrão se repetiria no segundo deslocamento, dessa 

vez para a América, quando as transformações na indústria européia 

passaram a exigir uma mão-de-obra em menor número e mais qualifi-

cada. Assim, um aspecto importante que essas estatísticas revelam é 

que a emigração nesse período tendeu a se dar em núcleos familiares, 

com um alto percentual de crianças e mulheres entre os emigrados. 

Isso se deveu ao peso das emigrações alemã e irlandesa no conjunto 

(CARMAGNANI, 1989, p. 144). No caso da imigração italiana ocorreu o 

contrário: 90% dos imigrantes eram adultos e, em sua maioria, homens 

que emigravam pelo período de um ano.

A terceira fase é aquela que marca o boom da grande emigração. 

Ela vai dos anos 1880 até a 1a Guerra Mundial, quando se inicia um 

período de restrições crescentes à imigração.
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O crescimento da imigração foi tão intenso no período, que pas-

sou de 300 mil emigrados anualmente na década de 1880 para 700 mil 

nos anos 1890. Os números cairiam ligeiramente nos anos seguintes 

para alcançar seu ápice na primeira década do século XX, quando o 

número anual de emigrantes chegou a 1.300.000 (CARMAGNANI, 1989, 

p. 149).

Como disse mais acima, durante todo o século XIX os EUA 

absorveram cerca de 70% da imigração para as Américas. O restante 

dirigiu-se principalmente a três países: Argentina, Canadá e Brasil. Até 

os anos 1880, dos três o Canadá era o país que mais recebia imigran-

tes, seguido da Argentina e do Brasil. Entre 1881 e 1915, a América 

recebeu cerca de 31 milhões de imigrantes, sendo 21 milhões para 

os EUA. Mas nessa fase, Argentina e Brasil ultrapassaram o Canadá, o 

primeiro recebendo 4,2 milhões e o segundo, 2,9 milhões. O Canadá 

recebeu 2,5 milhões (KLEIN, 2000, p. 25).

Uma especificidade do período foi o significativo aumento da 

imigração mediterrânea. Segundo Carmagnani, enquanto na década 

de 1870, de cada dez imigrantes oito vinham da Europa Atlântica, na 

década de 1890, quatro vinham de lá e quatro da Europa mediterrânea, 

sendo a maior parte originado da Itália (CARMAGNANI, 1989, p. 149).

Para o autor, dessa nova composição decorriam diferentes ca-

racterísticas gerais. Assim, do que ele chama a Europa atlântica, em 

especial da Alemanha, partiu ainda uma imigração de tipo familiar, da 

qual se supõe que o objetivo era buscar uma transferência definitiva 

para a América. Isto se revela no equilíbrio entre adultos e crianças 

nas estatísticas. Em contraste, a emigração mediterrânea trazia ainda 

homens e adultos que imigravam sem família com o objetivo de per-

manecer pouco tempo. Nesse caso, reproduz-se em escala internacio-

nal o fenômeno dos deslocamentos migratórios das áreas agrícolas, 

articulados em torno dos ciclos de semeadura e colheita. O caso 

dos portugueses é um pouco diferente. Aí encontramos novamente 

a presença de mulheres e crianças, numa configuração semelhante à 

da imigração alemã.

O autor chama a atenção para um interessante dado revelado 

pelas estatísticas da emigração italiana: entre 1880 e 1895 aparece 

uma tendência à emigração em grupos familiares. Depois de 1895 a 

tendência desaparece. Isso aparece como algo inexplicável para Car-
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magnani, mas trata-se, de fato, de um dos efeitos da política maciça 

de subsídio às passagens internacionais de imigrantes, em especial 

italianos, levada a cabo pelos governos provincial e depois estadual 

de São Paulo, que privilegiavam a imigração de famílias. 

Um outro segmento não desprezível da imigração européia foi 

aquele oriundo do leste europeu, mais precisamente da Polônia e da 

Rússia européia, que chegou em maior número, em torno de 130 mil 

ao ano, entre 1890 e 1915. Aqui encontramos a mesma tendência à 

emigração em famílias, mas com uma motivação específica que é a 

fuga à perseguição de minorias nacionais, em especial dos judeus. 

Assim, temos o quadro do que o autor chamou uma imigração “étnica”, 

que teve a menor taxa de retorno ao país de origem. Esses imigrantes 

constituíram uma parcela significativa dos colonos do Povoamento.

Um aspecto certamente relevante no incremento da imigração 

nesse período foi a mudança das condições de viagem. Até o fim dos 

anos 1860 as viagens eram feitas em veleiros com capacidade para 

100 ou 200 passageiros. De Portugal ao Brasil, por exemplo, a viagem 

consumia cerca de seis semanas, quando não dois meses inteiros. 

Outro fator de atraso era a irregularidade das viagens. O veleiro ficava 

por vezes dias ou até mesmo semanas ancorado no porto à espera 

que se completasse a lotação de passageiros. Para o emigrante, além 

da demora que atrapalhava os cálculos e tornava a viagem mais des-

gastante, isto representava um aumento nos custos com alimentação 

e hospedagem (COSTA LEITE, 2000, p. 188).

Os anos 1870 marcaram o triunfo dos vapores ingleses nas via-

gens transatlânticas com a conseqüente redução do tempo da viagem 

de três para duas semanas de Lisboa ao Rio de Janeiro. Grande parte 

desses vapores fazia parte de carreiras regulares com prazos atrelados 

a contratos de correio. Assim, deviam partir em datas fixas indepen-

dentemente do número de passageiros. Mais que isso, à diferença dos 

veleiros, o custo de manutenção dos vapores parados nos portos era 

muito alto, as próprias companhias de navegação se esforçavam por 

mantê-los em movimento todo o tempo. Isso acrescentou uma previ-

sibilidade muito importante para um projeto custoso como era o de 

emigrar. Além disso, o medo de partir com poucos passageiros fez com 

as próprias companhias de navegação se envolvessem na obtenção 

de emigrantes, através da publicidade das viagens, da constituição de 
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uma rede de agentes nas áreas de emigração, e do estabelecimento de 

contratos de introdução de imigrantes com contratadores de mão-de-

-obra e/ou com os governos dos países de imigração (COSTA LEITE, 

2000, p. 189).  

A política imigratória brasileira no século XIX

Veremos agora como, em meio a este conjunto de fatores, foram 

definidas as práticas e estratégias da política imigratória brasileira.

Para analisá-la é necessário ter em mente que antes, durante 

e depois dos governos central e local desenvolverem políticas desse 

tipo, os imigrantes continuaram chegando ao Brasil graças ao modo 

como os agentes particulares, contratadores de mão-de-obra e os 

próprios imigrantes, se relacionavam com os fatores de atração e 

expulsão acima comentados. De fato, a ação dos governos central e 

local não “inventou” nem a imigração nem a entrada de mão-de-obra 

estrangeira no Brasil.

Estas observações me permitem desnaturalisar o consumo de 

época segundo o qual a ausência de uma imigração européia massiva 

dirigida ao Brasil era um problema que demandava uma intervenção 

estatal. A partir desse consenso, todo o debate se restringia à discus-

são sobre os meios pelos quais esta intervenção estatal seria execu-

tada. De fato, todo pesquisador que investiga ações administrativas 

se depara com discursos de justificação produzidos pelos agentes 

de Estado segundo os quais ações X ou Y teriam sido construídas 

como resposta a determinados “problemas de interesse público”.1 

Ao contrário, proponho-me a investigar os mecanismos que tornaram 

possível a intervenção federal sobre a imigração e a colonização, e 

condicionaram os meios para sua execução, construindo, no limite, o 

próprio “interesse público”. Estas observações mostram que as ações 

estatais não foram nem fruto de uma necessidade premente nem uma 

espécie de opção natural. Elas materializaram projetos e conflitos que 

tentarei expor aqui. 

O ponto de partida desta exposição será, como no caso prece-

dente, um esboço de cronologia da ação de Estado no Brasil em matéria 

de imigração. É interessante observar de que forma a imigração e a 
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política imigratória são tornadas sinônimos em leituras que incorpo-

ram os discursos de legitimação produzidos em benefício das práticas 

estatais.2 Assim, um dos autores dos quais extraí os elementos de cro-

nologia que exporei a seguir, Manuel Diégues Junior (1964), remonta 

a imigração à abertura dos portos brasileiros às nações estrangeiras 

pelo Império português em 1808. 

A princípio, esta formulação parece estar tecnicamente correta, 

já que os portugueses que aqui chegaram no século XVIII eram tão 

súditos de D. João VI quanto os nativos do Brasil, e os africanos que 

aqui entraram como escravos não poderiam ser enquadrados como 

imigrantes sob nenhuma conceituação séria.

Ocorre que as condições que determinaram a busca exógena de 

população para o Brasil, seja como mão-de-obra no campo e na cidade 

seja como recurso geopolítico de defesa do território e contingente 

militar, já existiam desde o século XVI, e só se intensificaram na medida 

em que o país foi-se tornando o centro do Império português.

Assim, o que esboçarei aqui não é uma cronologia da imigração 

para o Brasil, mas sim uma cronologia da ação do Estado brasileiro 

diante desses fluxos de população. Nestes termos, a abertura dos 

portos em 1808 sequer se enquadra nos marcos de uma política imi-

gratória para o Brasil definida pela Coroa portuguesa. Tampouco é 

o caso do decreto de 1810 que permitia aos estrangeiros possuírem 

terras no Brasil. Ambas as medidas marcam, na verdade, o momento 

em que o Império português se dobra às pressões da Inglaterra, potên-

cia marítima e industrial cujos interesses demandavam a expansão do 

comércio com a América. O governo inglês obtém, assim, a quebra dos 

controles impostos secularmente ao fluxo de não-súditos de Portugal 

pelo território brasileiro. Controles que, de resto, nunca conseguiram 

impedir plenamente o contrabando de homens e mercadorias. Iniciava-

-se, assim, de maneira oficial, a abertura do Brasil ao fluxo de homens 

e mercadorias de toda a Europa, em especial da Inglaterra.

O que poderíamos mais propriamente reputar como o início de 

uma política imigratória deu-se poucos anos mais tarde, com a con-

cessão gratuita pelo governo português de terras para a fundação de 

colônias. Iniciava-se ali o esforço por dirigir os fluxos imigratórios já 

existentes nos marcos de um projeto colonizador.
Segundo Diegues (1964, p. 30):
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Neste período de 1808 a 1850, verificam-se as primeiras experiências para 

o estabelecimento de núcleos coloniais com imigrantes estrangeiros. Tais 

experiências indicam a política de colonização a seguir pelo Governo, 

e mostram as tendências e objetivos deste processo.

O autor enumera as seguintes experiências fracassadas: envio de 

casais açorianos em 1812 para a fundação de colônias no Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina.3 Duas experiências na Bahia, em 1818 e 1820, 

com colonos alemães, sendo que em um dos casos, foi permitido o 

uso de escravos, e, no outro, os lotes coloniais deram lugar, poucos 

anos mais tarde, a plantações escravistas, algumas delas dirigidas por 

imigrantes. Também na Bahia foi feita uma experiência com colonos 

irlandeses, reputada como fracassada pelo autor, “apesar dos fartos 

auxílios oficiais [...]” (DIÉGUES JR., 1964, p. 31).

Antes de passar às experiências que o autor reputa como bem 

sucedidas cabem aqui algumas considerações. A primeira e mais 

evidente, é a de que mais do que uma política de imigração esteve 

em jogo uma política de colonização na qual os imigrantes ocupavam 

papel central. É o que Seyferth chamou “um projeto imigrantista de 

colonização” (SEYFERTH, 2000, p. 273).

A segunda consideração diz respeito ao termo experiência. Este 

não é um termo usado isoladamente por Diégues Jr. Reencontraremos 

o termo nos próximos capítulos quando analisarmos a documentação 

produzida pelo Povoamento. Seu uso deixa claro que as ações não são 

a aplicação de um projeto pronto e acabado, mas produto de uma 

estratégia que dependia das condições nas quais as ações se davam, 

ao mesmo tempo em que aquilo que se considerava o sucesso ou o 

fracasso de cada ação definia reformulações na estratégia a seguir. 

Nesses termos, toda a experiência envolvia produção de conhecimento 

sobre os objetos da ação e os meios de intervir sobre eles.

O uso desse termo está intimamente associado a uma tradição 

de conhecimento estatal da gestão de populações e territórios,4 que 

esteve envolvida na montagem dos quadros administrativos dos Es-

tados nacionais que emergiram dos processos de colonização. Estas 

administrações dirigiram suas ações a partir de, pelo menos, duas 

perguntas básicas: “como é o território?” e “o que são seus habitan-

tes?”5 E a resposta a estas perguntas demandou tanto o recurso a um 
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“arquivo” de imagens prévias quanto o investimento em inquéritos, 

traduções e experiências levadas a cabo no Novo Mundo.6 E um dos 

aspectos centrais desses empreendimentos de conhecimento e de ação 

é que, tendo em vista o que “colonizadores/conquistadores” preten-

diam obter dos “mundos coloniais”, as respostas eram buscadas in 

loco, e segundo os limites oferecidos pela natureza e pelas populações 

envolvidas na experiência. A categoria experiência deriva-se, assim, 

de um esforço de conhecimento da natureza, das populações e das 

relações de adequação entre ambos, e intervenção sobre eles, que 

incidiu também sobre os imigrantes.  

Portanto, a experiência com a colonização por imigrantes ale-

mães, irlandeses e açorianos não foi produto de uma escolha livre 

de determinações e diálogos. Como já vimos mais acima, as duas 

primeiras nacionalidades formavam o grosso da imigração européia 

para a América naquele momento, sendo que os irlandeses, dadas 

as afinidades lingüísticas e as relações comerciais entre EUA e Grã-

-Bretanha, preferiam dirigir-se para os EUA, o que fazia dos alemães 

os mais disponíveis. Já os açorianos vinham diretamente da então 

metrópole portuguesa, e se inscreviam, de fato, no interior daquela 

que foi a corrente imigratória mais constante e mais antiga.

Talvez o caso de projeto mais acabado de colonização oficial 

nesses primeiros anos tenha sido o da colônia de Nova Friburgo, fun-

dada com imigrantes suíços no Rio de Janeiro em 1820. A análise que 

Martin Nicoulin (1996) fez dessa experiência é minuciosa e merece um 

olhar mais detalhado porque nos ensina de que forma se processavam 

estes experimentos de colonização e qual o papel que se imputava ao 

imigrante neles. 

Entre os suíços, da mesma forma que nos outros casos citados, 

havia uma tradição secular de emigração. Uma parte significativa 

destes era formada por mercenários, que seguiam a trilha das guerras 

na Europa. No final do século XVIII, inicia-se uma corrente imigratória 

para os EUA, já formada por núcleos familiares com a expectativa de 

se fixar definitivamente. À época em que se iniciam as negociações 

com o governo brasileiro – 1817-1818 –, a Suíça é atravessada por uma 

crise de fome que leva 10 mil emigrantes a partirem para os EUA entre 

1816 e 1817 (NICOULIN, 1996, p. 39).
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A negociação foi iniciada por um misto de representante di-

plomático e empresário, S.-N. Gachet, que havia obtido autorização 

do governo suíço para negociar, em seu nome, a compra, junto ao 

imperador D. João VI, de um terreno para instalar uma colônia suíça 

no Brasil. Recebido pelo Imperador, o diplomata enumerava os bene-

fícios da imigração suíça: “[...] lembra que a confederação sempre foi 

aliada e ardente defensora das monarquias. E se o suíço é por natureza 

militar, também é notório seu amor pelo trabalho e sua frugalidade 

[...]” (NICOULIN, 1996, p. 49).

Além dos benefícios que deveriam advir do crescimento eco-

nômico, o diplomata acenava também com a futura oferta de traba-

lhadores quando fosse abolida a escravidão. Esta associação entre 

política de colonização-imigração e abolição da escravatura era ainda 

mais importante para a Coroa, entre outras razões, devido à força dos 

tratados celebrados com a Inglaterra que determinavam a abolição 

do tráfico escravo. Assim, as verbas que sustentariam a montagem 

de Nova Friburgo deveriam vir do aumento das tarifas de importação 

de escravos. 

Aparecem aqui alguns elementos que se repetirão nas repre-

sentações sobre imigração nas décadas seguintes.  São eles: a idéia 

de que a nacionalidade é uma identidade que recobre os emigrantes 

e à qual estão associadas determinadas características de comporta-

mento;7 a idéia de que as colônias são instrumentos de crescimento 

econômico; e o nexo entre imigrantes e a oferta de trabalho quando 

a escravidão acabasse.

Um outro aspecto importante da presença deste diplomata/

negociante foi seu papel de intermediário. Ele pôs em contato os dois 

governos e atraiu os emigrantes, através da propaganda e do contato 

com as administrações dos cantões suíços. Este papel de interme-

diação, que é característico dos deslocamentos migratórios de um 

modo geral, revela que, para funcionarem, as ações de Estado deviam 

incorporar e se associar às práticas não estatais já existentes. Assim, 

este personagem, sob o nome de agenciador, se repetiria muitas vezes 

nos empreendimentos de colonização. 

Quando o Imperador celebra o acordo, definem-se os objetivos 

do projeto colonizador. A colônia deveria começar com uma experi-

ência. 100 famílias viriam com as passagens pagas pelo Imperador. 
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Se “funcionasse”, seria providenciada a vinda de outras. Cada família 

receberia um lote de terra, animais e sementes. Instaurava-se como que 

um mecenato colonial, segundo Nicoulin. Podemos ver aqui a intenção 

de povoar, como objetivo principal. Este objetivo implicou o estabele-

cimento de um nexo entre imigração e colonização, e colocou no seu 

centro famílias, não indivíduos. Voltaremos a este ponto mais adiante. 

A idéia de mecenato colonial também é importante, pois quanto mais 

fechado era o projeto estatal que recaía sobre os imigrantes mais ele 

exigia que o Estado financiasse plenamente o empreendimento. Estes 

são os custos do desejo de dirigir a imigração. Um outro aspecto impor-

tante aí é a idéia de que o Imperador concedia favores aos imigrantes. 

No tratado firmado entre o Imperador e o representante suíço está dito 

que “Sua majestade, por um efeito de sua bondade, dá-lhe o nome de 

Nova Friburgo” (NICOULIN, 1996, p. 57). Veremos mais tarde como era 

central nessas políticas a idéia de que o Estado concedia favores em 

troca dos quais esperava determinados comportamentos por parte 

dos imigrantes-colonos. 

A colônia deveria ser formada por suíços vindos dos cantões 

católicos, posto que o catolicismo era a religião oficial do Estado 

português. Aqui chegados, deveriam abdicar de sua nacionalidade e 

jurar lealdade ao Imperador. A colônia seria localizada próxima à Cor-

te, fosse para gozar da proteção do Imperador fosse para protegê-lo 

de acordo com as virtudes militares de que os suíços se acreditavam 

possuidores. Por fim, apesar de certa resistência da Coroa, foi permi-

tido aos colonos terem escravos. 

Esta resistência revela um dos principais objetivos do projeto 

de colonização: criar um espaço social, contraposto à escravidão, 

no qual uma multidão de famílias de homens livres, brancos, civiliza-

dos, pequenos proprietários e fiéis ao Imperador8 se multiplicariam. 

Tratava-se de pensar a imigração-colonização no interior de um projeto 

civilizador que se contrapunha à barbárie do trabalho escravo. Aqui, 

além da busca por saídas diante da pressão inglesa pelo fim da escra-

vidão, jogava-se a própria tensão entre Coroa e grandes proprietários, 

posto que, como assinalaria José Bonifácio de Andrada e Silva durante 

a constituinte de 1824, a escravidão, que havia sido uma solução eco-

nômica para o país, tornava-se cada vez mais um problema político 

(ANDRADA E SILVA, 1963). 
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Não acompanharei em detalhes o percurso desta experiência, 

apenas direi que, segundo Nicoulin (1996), o projeto de fazer de 

Nova Friburgo o início de uma ampla colonização suíça em terras 

brasileiras fracassou, ainda que a própria colônia tenha conseguido 

sobreviver. Grande parte dos colonos retornou e muitos morreram no 

Brasil. Uma sobrevida foi dada à colônia com a entrada de imigrantes  

alemães em 1824, agora no novo quadro do Império brasileiro de  

D.  Pedro I.

No mesmo ano, uma outra leva de famílias com 126 imigrantes 

alemães foi encaminhada para o Rio Grande do Sul, onde fundaram 

a colônia de São Leopoldo, em terras devolutas, as quais, além de 

afastadas do circuito de apropriação mercantil, pertenciam à Coroa. A 

escolha de áreas fracamente povoadas no sul do país se explica menos 

pelas características climáticas da região do que pelas preocupações 

geopolíticas com a fronteira com a Argentina e o Uruguai. Também 

nesse aspecto a representação do colono livre e fiel ao Imperador teve 

relevância. Outro dado importante é que o alvo da política de atração 

de imigrantes não visava indivíduos, mas sim famílias. Isto será uma 

tônica de toda a política de imigração subsidiada. Mesmo a que mais 

tarde será praticada pelos fazendeiros paulistas. Neste aspecto, a 

imigração alemã, como vimos anteriormente, além de volumosa era 

predominantemente familiar, característica que a tornava mais apro-

priada ao projeto colonizador do Império. 

A escolha das famílias como objeto da política de atração de 

imigrantes era bastante compreensível. Afinal, a escolha do indivíduo 

como alvo da política de colonização seria uma aberração econômica 

e política. Econômica porque indivíduos não seriam capazes de supor-

tar a carga de exploração necessária ao sucesso do empreendimento 

colonizador senão como escravos. Era fundamental o papel da auto-

-exploração familiar. Aberração política porque sobre o indivíduo se 

exercia menos a autoridade que a violência. Junto aos imigrantes, 

era a família a garantia de que o imigrante vinha com o objetivo de se 

radicar definitivamente.9

A colônia de São Leopoldo foi considerada por Diégues Jr. (1964), 

uma experiência mais bem sucedida.10 Consoante com o objetivo de 

povoar, o melhor indicador de sucesso era o crescimento populacional. 

Em 1830, a colônia já contava com 4.856 habitantes, graças às entra-
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das sucessivas de novos imigrantes. Outro indicador de sucesso era 

o surgimento de outras colônias na região. 

Este é o mesmo período em que fracassam as experiências 

baianas, também com imigrantes alemães. Entre as lições que são 

tiradas deste conjunto de experiências, bem e malsucedidas, está a 

de que, apesar de protestantes em sua maioria, os alemães eram bons 

colonos. Mas o fracasso das experiências na Bahia teria servido para 

demonstrar que eles se adaptavam melhor ao clima mais frio do sul 

do país. Disso resultará que durante algumas décadas a história da 

imigração alemã no sul do país tenha sido quase toda a história do 

imigrante-colono no Brasil.11 Também foi definido que as colônias não 

deveriam ser localizadas próximas às áreas da plantation escravista 

já que a impossibilidade de concorrer com a agricultura escravista 

levaria os colonos a se transformarem, eles mesmos, em proprietários 

de escravos. O que iria de encontro ao desejo de construir um espaço 

físico, social e político contraposto à plantation escravista.

Assim, é no sul do país que se expande a experiência coloniza-

dora. E é lá que, de fato, se constrói a utopia de um espaço livre da 

escravidão. Além do Rio Grande do Sul, os colonos chegam a Santa 

Catarina e, tempos mais tarde, ao Paraná. Enquanto isso as experiên-

cias no norte do país foram escasseando. Esta expansão vai até 1830, 

quando um longo período de lutas políticas e transformações institu-

cionais, tais como as regências e a revolução Farroupilha, tornaram 

mais frágeis os laços entre a Corte e as províncias, interrompendo a 

ação do governo central, ao mesmo tempo em que tornavam mais 

arriscadas as iniciativas particulares. Outros problemas foram a 

escassez dos recursos do governo imperial e a dificuldade de obter 

imigrantes, em que pese os esforços dos agenciadores, sobre os quais 

falarei mais adiante.

Fazendo um balanço dessa primeira fase da colonização/imi-

gração, diz Seyferth:

As quatro colônias estabelecidas em 1824 e 1829 nas três províncias 

do sul, portanto, são representativas de um sistema de imigração e 

colonização dirigido e controlado pelo Estado. Com exceção de São 

Leopoldo, o pequeno número de imigrantes assentados até 1830, e as 
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condições precárias de vida, praticamente inviabilizaram o desenvolvi-

mento das colônias.

[...]

O investimento colonizador no Sul do país, portanto não atraiu um 

fluxo espontâneo de imigrantes alemães. Tinha como finalidade ocupar 

terras devolutas, objetivando a ocupação do território num sistema que 

privilegiou a pequena propriedade agrícola trabalhada com mão-de-

-obra familiar, o que se traduz no tamanho dos lotes concedidos a cada 

unidade familiar – cerca de 75 hectares [...] (SEYFERTH, 2000, p. 277).

Quando o projeto estatal de colonização foi retomado nos anos 

1840, estas experiências foram objeto de uma série de críticas e algumas 

reformulações. O primeiro aspecto tematizado foi o fracasso do pro-

jeto imigrantista aí embutido. Em outras palavras, as colônias haviam 

atraído poucos imigrantes. Mas poucos em relação a que parâmetros? 

Quais as referências para a avaliação desse relativo fracasso?

O primeiro deles era o custo desses empreendimentos imigra-

ção/colonização.  Esses custos foram comparados, por exemplo, ao 

preço dos escravos.12 A comparação não era gratuita, pois a maneira 

que o Governo Imperial encontrou de atrair para o Brasil parcela dos 

imigrantes europeus que começavam a vir em maior número para a 

América foi estabelecer contratos com agenciadores, muitas vezes eles 

mesmos estrangeiros, que recrutavam imigrantes na Europa fazendo 

propaganda dos benefícios oferecidos na Colônia.13 

Esse tipo de expediente, que foi utilizado até pelo menos os 

anos 1870, trouxe muitos aborrecimentos para o Governo Imperial. Era 

comum a tentativa de atrair os imigrantes através de falsas promessas 

acerca da realidade que lhes esperava na colônia. Isso gerou revolta por 

parte dos imigrantes que se descobriam enganados quando chegavam 

e resultou em contenciosos diplomáticos com países de emigração. 

Gerou também desagrado por parte do Governo Imperial que acredi-

tava estar oferecendo, a um custo alto, benefícios inquestionáveis aos 

colonos (SEYFERTH, 2000, p. 277). Aqui se revelam dois problemas. O 

primeiro reside na fantasia assimilacionista, que desenha a imagem de 

um imigrante ideal que, desajustado em seu mundo de origem, emigra 

disposto a “abraçar” plenamente o novo mundo, deixando para trás 
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todos os laços que o ligam ao seu passado. Quando os e/imigrantes, ao 

contrário, punham em questão as condições em que eram recebidos, 

eles rompiam com esta imagem e tornavam-se incômodos. O segundo 

problema era a própria ação dos governos dos países de emigração, 

vista muitas vezes como intromissão nos assuntos internos do país 

ou como agressão ao Brasil.14

Dois outros fatores foram invocados para explicar o fracasso de 

algumas das experiências: o primeiro deles foi o isolamento dos imi-

grantes em terras devolutas, despovoadas, sem meios de escoamento 

da produção. Outro tema fartamente debatido foi a escravidão. Nas 

principais obras escritas sobre imigração no século XIX, no Brasil, 

muitas delas tendo origem em documentos oficiais, a escravidão, 

assim como a grande propriedade, foi vista como fator de inibição da 

imigração espontânea e de entrave do projeto de civilização do qual 

os imigrantes faziam parte (SEYFERTH, 1996, p. 45).

E no debate sobre o projeto civilizatório envolvido na imigração-

-colonização se revela um dos aspectos mais perversos dessa política: 

a marginalização do trabalhador nacional, em especial do ex-escravo, 

o que era justificado, em última análise com base em representações 

racistas que recaíam sobre os não-brancos. Assim, o pressuposto de 

que o imigrante trazia a civilização para o mundo do trabalho se com-

plementava com a representação do escravo, ex-escravo ou homem 

livre e pobre como um bárbaro, que destruía a natureza e desperdiçava 

recursos com suas técnicas atrasadas. E isto quando trabalhava.15 

Esta oposição civilizado-bárbaro era concebida com base em 

representações raciais,16 que tiveram, de fato, impacto na política de 

imigração-colonização, não apenas através dos subsídios às passagens 

tão-somente de imigrantes europeus, mas também pela marginalização 

dos trabalhadores nacionais na montagem das colônias oficiais. Isto, 

aliado ao isolamento mesmo das colônias, conferiu a estas uma forte 

homogeneidade étnica (SEYFERTH, 1996, p. 43).

Os próprios representantes diplomáticos dos países europeus 

partilhavam o projeto civilizador em torno da imigração-colonização e 

consideravam a escravidão um entrave a esse projeto. O cônsul suíço 

na Bahia escreveu em 1843:
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[...] outro embaraço para a formação de estabelecimentos no Brasil 

é também a escravatura. Deste flagelo resulta que todo estrangeiro 

se acostuma à crença de que o trabalho manual, sobretudo no solo, 

é humilhante [...]. Muitas vezes tive a ocasião de ver estrangeiros que 

se punham acima desse preconceito sofrerem mortificações e injúrias. 

[...]

Em consideração da funesta influência da escravatura, não se deve per-

mitir a colono algum a compra de escravos, nem o servir-se de escravo 

alugado, emprEstado, etc. (DESCORTERD apud CARNEIRO, 1950, p. 14).

A política imperial de colonização-imigração foi reiniciada em 

1845, com a fundação da colônia de Petrópolis, na província do Rio 

de Janeiro, com imigrantes alemães. Foram fundadas, ainda, três 

colônias em Santa Catarina e retomado o assentamento de colonos 

em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Daí em diante, a política de 

colonização-imigração aprofundou direções já presentes até 1830. 

Todavia, alterações importantes foram introduzidas tanto a partir 

das críticas ao obstáculo que a escravidão representava ao projeto 

imigrantista, quanto em virtude de uma nova conjuntura que se forma 

com o fim do tráfico e do contrabando internacional de escravos em 

1850, e da abolição da escravatura em 1888. 

Como produto das críticas ao excesso de centralização da po-

lítica de imigração-colonização, foi atribuído, em 1848, aos governos 

provinciais o direito de constituir suas próprias colônias. Isto foi 

feito através da concessão pelo Governo Imperial de uma parcela das 

terras devolutas às províncias com fins de colonização. A concessão 

implicava a proibição de trabalho escravo nos lotes coloniais (DIÉ-

GUES JR., 1964, p. 41). Também as dificuldades para a naturalização 

dos estrangeiros foram abrandadas por decretos em 1845 e pela lei 

de terras em 1850.

Até 1859 a expansão da colonização nas províncias do sul foi 

feita a partir da iniciativa oficial. Esse é o ano que marca o surgimento 

das primeiras colônias organizadas por companhias particulares de 

colonização. Daí em diante, estas colônias seriam maioria. Mas, como 

nos mostra Seyferth, a eficácia da direção imposta pelo governo Im-

perial se revela no fato de que estas novas colônias pouco diferiam 

das oficiais. Isto se explica pelo peso da direção estatal na montagem 
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e funcionamento das colônias. De fato, apesar das diferenças no que 

dizia respeito ao momento de fundação das colônias, à região onde 

estavam localizadas, à origem dos imigrantes e ao caráter da colônia, 

se oficial ou particular, as colônias eram tão semelhantes na sua es-

truturação que podem ser apreendidas pelo conceito de complexo 

colonial17 (SEYFERTH, 2000, p. 285).

O conceito é retomado por Seyferth para identificar as seguintes 

características da colonização no sul do país: o isolamento geográfico 

e social determinado pela localização em Zona Pioneira e pela exclusão 

dos nacionais; o traçado disperso que seguia os vales e rios; a forma-

ção de um campesinato de pequenos proprietários; o planejamento 

minucioso da montagem das colônias acompanhado, entretanto, de 

uma execução confusa por parte dos agentes de colonização; o uso 

dos próprios colonos nos trabalhos de montagem da colônia; a cons-

tituição de uma sede com lotes urbanos e atividades tais como Igreja, 

armazéns e escritórios oficiais; a atribuição de um lote a cada família; 

o financiamento  do lote e das ferramentas; a definição do lote colonial 

como unidade produtiva e do trabalho familiar como base da produção; 

e o uso de técnicas caboclas no trabalho agrícola (SEYFERTH, 2000, 

p. 287). Estas características permaneceriam quase inalteradas até as 

primeiras décadas do século XX.

O fim do tráfico negreiro e as disputas  
em torno da política imigratória

No final da década de 1840, começou a se esboçar um projeto 

alternativo ao da elite administrativa imperial, defendido por grandes 

fazendeiros, em especial os do café. Sob a crescente expectativa de 

que o contrabando de escravos estava chegando ao fim, o projeto 

consistia em desatrelar imigração e colonização, trazendo imigrantes 

para substituir os trabalhadores escravos nas fazendas.18 

De início, estes dois projetos caminharam paralelamente, mas, 

à medida que foram-se intensificando as lutas pela abolição da escra-

vatura, eles passaram a concorrer entre si. Alencastro resume assim 

a tensão entre esses dois projetos:



68
O 

de
se

n
vO

lv
im

en
tO

 d
as

 pO
lí

ti
ca

s d
e i

m
ig

ra
çã

O 
e c

Ol
On

iz
aç

ãO
 d

Os
 g

Ov
er

n
Os

 ce
n

tr
ai

s b
ra

si
le

ir
Os

  

Determinados a consolidar a grande propriedade e a agricultura de 

exportação, os fazendeiros e o grande comércio buscavam angariar 

proletários de qualquer parte do mundo, de qualquer raça, para subs-

tituir, nas fazendas, os escravos mortos, fugidos e os que deixavam de 

vir da África. Preocupados, ao contrário, com o mapa social e cultural 

do país, a burocracia imperial e a intelectualidade tentavam fazer da 

imigração um instrumento de “civilização”, a qual, na época, referia-se ao 

embranquecimento do país.  Desde logo, as duas correntes encaram de 

maneira radicalmente distinta a ação do Estado e a política imigrantista 

(ALENCASTRO, 1997, p. 293).

De fato, o embate se relaciona diretamente com o fim do tráfi-

co negreiro e os projetos de construção da nação. Como vimos mais 

acima, a política de imigração-colonização empreendida pelos altos 

funcionários imperiais fora desde o início animada pelo objetivo de 

construir um espaço alternativo ao da escravidão. O fim do tráfico e 

do contrabando em 1850 representavam o fim da entrada maciça de 

africanos no país.19 Mais que isso, representava a morte anunciada da 

escravidão pela impossibilidade de reproduzi-la a longo prazo sem 

oferta exógena de população escrava. Em tese, esta conjuntura abria 

caminho para o aprofundamento de um projeto de civilização que 

tinha como adversários a escravidão e o latifúndio20. 

Mas, de fato, a conjuntura acabou por fechar o caminho a este 

projeto “civilizador”. Ao longo da segunda metade do século XIX, 

dois desenvolvimentos o inviabilizam. De um lado, o fim do tráfico 

escasseava e encarecia o escravo, e, de outro, aumentava a demanda 

internacional por café. Esta conjunção levou a uma pressão cada vez 

mais forte dos fazendeiros pelo abandono da política de imigração-

-colonização em favor de fazer da imigração um instrumento de 

arregimentação da mão-de-obra para a lavoura (VIOTTI DA COSTA, 

1977a, p. 152). Mais que isso, era vital que os imigrantes chegassem 

em condições que resultassem em uma superoferta de força de tra-

balho. Diante de tais objetivos, a política de imigração-colonização, 

que subsidiava a vinda de imigrantes para os núcleos coloniais, em 

especial aqueles localizados em São Paulo, onde eles seriam transfor-

mados em pequenos proprietários produtores de alimentos, drenava 

dinheiro e trabalhadores das fazendas, mas, sobretudo, representava 
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para os imigrantes uma alternativa a partir da qual a fazenda era uma 

realidade negativa.

Segundo Martins (1973, p. 50): 

[...] O futuro inevitável da escravidão e as condições peculiares da par-

ticipação da força de trabalho na agricultura de exportação, implicavam 

de imediato na formulação de uma política imigrantista. Emancipação e 

imigração ficavam, dessa forma, intimamente relacionadas.

Em outras palavras, grandes fazendeiros do café como o sena-

dor Vergueiro, em 1855, solicitaram que o governo imperial pagasse 

as passagens de imigrantes para trabalhar em suas fazendas. Num 

primeiro momento, a Coroa se recusou a subsidiar as passagens. No 

mesmo ano de 1855, o então Diretor-Geral de Terras Públicas, Manuel 

Felizardo, retrucou a Vergueiro negando a possibilidade de Estado 

subvencionar a entrada de mão-de-obra para a lavoura cafeeira, já que 

até então os fazendeiros haviam sido capazes de custear eles mesmos 

o tráfico negreiro21 (ALENCASTRO, 1997, p. 298).

Paralelamente, os fazendeiros tentaram, de início, implementar 

sua política de imigração com recursos próprios. Já citamos a expe-

riência do Senador Vergueiro, em 1847, na fazenda Ibicaba. Pois, em 

1856, uma revolta dos “colonos” do Senador revelou claramente as 

dificuldades do projeto.22 Uma das razões dessas dificuldades devia-

-se à própria mentalidade escravista dos fazendeiros, que os levava a 

tratar os imigrantes da mesma forma que eram tratados os escravos.23 

E havia ainda uma forte razão para que esta mentalidade escra-

vocrata permanecesse: os fazendeiros imobilizavam capital ao pagar a 

passagem do imigrante. Esse capital só poderia ser recuperado, ainda 

que parcialmente, no momento da colheita e venda do café. Contudo, 

diferentemente dos escravos, os imigrantes eram, a princípio, homens 

livres. Assim, se o imigrante fosse embora antes desse prazo, o inves-

timento para trazê-lo seria jogado fora.

Assim, nesse primeiro momento os fazendeiros eram contrá-

rios à liberdade de movimentos dos imigrantes. O principal recurso 

nesse sentido era fornecido pelo próprio pagamento das passagens, 

por meio das quais os fazendeiros se esforçavam por dirigir o rumo 

que os imigrantes tomavam em seu deslocamento. Isso porque o pa-
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gamento da passagem obrigava o imigrante a firmar contrato. E foi em 

torno do cumprimento dos contratos que os fazendeiros obtiveram a 

caução legal para pressionar os colonos descontentes com ameaças 

de prisão, por exemplo.24 

O uso desses recursos de controle levou a várias tensões entre 

fazendeiros e colonos, que se traduziram em fugas, greves e enfrenta-

mento direto em alguns casos. O que por sua vez levou ao abandono 

de muitas dessas práticas. Esta tensão não era novidade, ela sempre 

estivera presente na dominação exercida sobre os escravos. Todavia, 

o controle sobre os imigrantes enfrentava dois obstáculos que não 

estavam presentes entre os escravos. O primeiro, já dissemos, era 

seu estatuto de homem livre, o que lhe propiciava a possibilidade de 

recorrer à justiça denunciando contratos e impedia o uso legítimo da 

violência por parte do fazendeiro, ainda que não impedisse o uso da 

violência pura e simples, e fazia os imigrantes imunes à sedução da 

alforria. 

O segundo obstáculo consiste no fato de que, à diferença dos 

escravos, os imigrantes eram cidadãos de um outro país. Essa dife-

rença teve um impacto profundo, pois, especialmente neste caso, 

os imigrantes eram o canal por onde passavam as relações entre os 

Estados nacionais. Digo especialmente porque, como já chamei a aten-

ção, o Brasil estava numa posição inferiorizada diante dos países de 

emigração, fosse porque eles eram mais fortes no cenário diplomático 

internacional, fosse porque a atração dos imigrantes europeus exigia 

um alto investimento dos agentes brasileiros. Disso decorre que as 

ações individuais dos fazendeiros sobre seus colonos podiam ter, e 

tiveram, em alguns casos, impactos diretos sobre as relações entre o 

Brasil e os países de emigração. 

Assim, logo em seguida à divulgação das denúncias de um ex-

-colono da Fazenda Ibicaba, Tomas Davatz,25 sobre a revolta de 1856, 

o governo prussiano proibiu a emigração de seus cidadãos para o 

Brasil, abrindo exceção, anos depois, apenas para as províncias do 

Sul (SEYFERTH, 2000, p. 280). Esse tipo de atitude punha em risco o 

próprio fluxo de imigrantes para o Brasil. Esses eram os limites da 

tentativa de solucionar individualmente o problema da mão-de-obra 

através da imigração.
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Esses impasses, somados à possibilidade ainda existente de 

obter trabalhadores escravos no tráfico interprovincial, levaram os 

fazendeiros paulistas a deixarem de lado o investimento próprio na 

opção imigrantista até fins dos anos 1870. Por outro lado, continuou a 

pressão por apoio estatal, dessa vez dirigida ao governo provincial.26

Cedendo em parte às pressões, o governo provincial de São 

Paulo pôs em prática uma política de imigração que, ao mesmo tempo 

em que se revelava parcialmente inspirada no modelo de colonização 

inaugurado pelo Império, destinava-se a atender as demandas dos 

fazendeiros. Assim, nos anos 1880, o governo provincial fundou vá-

rios núcleos coloniais no Estado, ao mesmo tempo em que assumia, 

em grandes proporções, a subvenção das passagens internacionais 

dos imigrantes europeus, que chegassem em famílias e se dirigissem 

exclusivamente para o estado de São Paulo para trabalharem nas 

fazendas de café (GADELHA, 1982, p. 130; MARTINS, 1973).

Esta política resolvia a tensão entre fazendeiros e colonos, que 

comentamos acima, à medida em que o fazendeiro não mais financiava, 

ele mesmo, a viagem.27 Nesses termos, os imigrantes subsidiados eram 

substitutos à altura dos escravos porque configuravam, concretamen-

te, um fluxo controlado/tangido de mão-de-obra, sem exigir aquilo que 

já não mais era possível, o controle direto do fazendeiro sobre o traba-

lhador, antes possibilitado pelo estatuto da escravidão. O tangimento/

controle sobre os imigrantes dizia respeito menos à dominação direta 

exercida individualmente do que à garantia da manutenção mesma do 

fluxo. Assim, uma vez que os recursos estatais financiavam a imigra-

ção, as rupturas de contrato pelos colonos deviam ser compensadas 

pela obtenção de mais mão-de-obra em vez de exigir medidas coerci-

tivas aplicadas diretamente contra os imigrantes.28 A manutenção do 

fluxo tornava possível também que o exercício do controle sobre a 

mobilidade dos imigrantes pudesse ser feito, sobretudo, por meio de 

mecanismos indiretos, como aqueles que restringiam o acesso à terra. 

Um aspecto fundamental desse processo é que a ação estatal 

“resolvia” os limites acima descritos da atração particular dos imi-

grantes através do subsídio oficial das passagens e, nesse processo, 

construía aparato estatal.

Assim, este período foi marcado pela constituição de mecanis-

mos estatais cuja finalidade era atrair, receber e distribuir os cada 
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vez maiores contingentes de trabalhadores que chegavam pelo porto 

de Santos e torná-los disponíveis diretamente aos fazendeiros. Entre 

esses mecanismos, um dos mais importantes foi a Hospedaria dos 

imigrantes, inaugurada em 1887.

Segundo Vangelista (1991, p. 56):

Este refúgio, no qual o imigrante recém-chegado ao Brasil encontra 

alojamento, comida e assistência médica fornecidos pelo Estado, não 

só é um centro de distribuição, mas também um verdadeiro mercado 

de trabalho: quem não é provido de contrato poderá facilmente obtê-lo, 

sendo contratado pelos agentes do fazendeiro ou pelo próprio fazen-

deiro. A Hospedaria transforma São Paulo em um enorme centro de 

intercâmbio da força de trabalho, o ponto de partida das caravanas 

dos imigrantes para o interior.

Mecanismos como este entravam em concorrência direta com 

a política de imigração-colonização do governo central. Assim, a fun-

dação da Hospedaria configurava a descentralização da recepção e 

distribuição de imigrantes, até então feita no porto do Rio de Janeiro.

E o que se revela aqui não é apenas a montagem de uma estrutu-

ra a serviço dos interesses dos fazendeiros, como crêem Vangelista e 

Gadelha. Trata-se também da montagem de uma estrutura estatal, com 

funcionários, agências, verbas e autoridades que foram, paulatinamen-

te, se encarregando de organizar o mercado de trabalho em São Paulo, 

incluindo aí as relações entre fazendeiros e colonos. Assim, a luta pela 

realização, no Estado, dos interesses da lavoura por imigrantes teve 

por efeito produzir aparelhos de Estado. 

O regime republicano e a interrupção da política  
de imigração e colonização do governo central

Estas estruturas estatais iriam se aprofundar ainda mais com 

o advento da República e da autonomia que os estados ganharam 

em várias matérias, como imigração e colonização.29 Como vimos 

anteriormente, dentro da estrutura centralizada do Estado Imperial, 

cabia ao governo central a jurisdição sobre assuntos de imigração e 
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colonização. Estes dois aspectos estavam ligados nas políticas então 

levadas a cabo.

O regime federativo inaugurado com o advento da república 

retirou do governo central estas duas atribuições. A demanda por des-

centralização, que acompanhou o fim do regime imperial, mostrou-se 

particularmente aguda no que tangia às soluções encontradas para dar 

conta das transformações do mundo do trabalho, provocadas pelo fim 

da escravidão.30 De fato, um dos elementos constitutivos do formato 

federalista do regime republicano foi a busca pela descentralização das 

políticas de trabalho, imigração e colonização aí contempladas, e dos 

recursos disponíveis para a condução dessas políticas, em especial o 

controle das terras públicas. Esta foi uma demanda capitaneada pelos 

representantes do estado de São Paulo, os quais já possuíam uma so-

lução, a imigração européia subsidiada, e os meios de implementá-la, 

seu aparato estatal de condução da imigração. Contudo, a demanda 

por descentralização foi, de fato, partilhada por representantes de 

outros estados, também envolvidos na busca de soluções, tais como 

aquelas representadas pela colonização com nacionais, ou pela imi-

gração asiática.31

Esta demanda foi realizada progressivamente ao longo dos 

anos 1890. Em primeiro lugar, foi a Constituição de 1891 que passou 

o domínio das terras devolutas para os estados. Estas terras eram 

um dos principais recursos das políticas de colonização fundadas 

na pequena propriedade. Com isso ficou parcialmente prejudicado 

o padrão de colonização colocado em prática pelo governo central, 

desde o Império, que era baseado na concessão ou venda de lotes de 

terra devoluta aos imigrantes. Esta nova regra implicou a transferência 

dos assuntos de colonização para os estados. 

Depois, em 1894, foi criada a lei orçamentária, pela qual imigra-

ção e colonização tornavam-se atribuição dos estados, como queriam 

os federalistas que lutavam pela descentralização desses serviços. Por 

fim, veio o cancelamento dos contratos que a União havia feito com 

companhias de colonização para a introdução de imigrantes. Esses 

contratos eram uma herança do Império que os havia celebrado a 

partir da lei  no 3.353, de 13 de maio de 1888. 

Assim, ao longo da década de 1890, o Congresso Nacional tornou 

a legislação sobre imigração uma prerrogativa estadual deslocando do 
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governo central para os estados, as atribuições de atrair imigrantes e 

de empreender políticas de colonização, restando ao primeiro o papel 

de controle de portos e fronteiras, o recebimento e hospedagem dos 

imigrantes que desembarcavam pelo porto do Rio de Janeiro, então 

Capital Federal e, em alguns casos, o transporte dos imigrantes do 

porto até os núcleos coloniais organizados por estados ou empresas 

de colonização. Todos esses passos tiveram como resultado a des-

montagem da autoridade do governo federal em matéria de imigração 

e colonização.

Joaquim da Silva Rocha, autor de uma já mencionada história 

oficial do Serviço do Povoamento, identificou dois problemas neste 

novo quadro de relações que teriam sido responsáveis pela criação do 

Serviço do Povoamento do Solo Nacional (ROCHA, 1918-1920). O primei-

ro foi o fato de que os tratados, acordos e proteções internacionais ao 

e/imigrante exigiam, em geral, a articulação entre, governos centrais 

dos vários países. Assim, os diplomatas dos países de emigração, 

freqüentemente entravam em contato com os diplomatas brasileiros 

e exigiam garantias do governo federal nas suas negociações com os 

governos estaduais e com particulares. Disso resultava que, muitas 

vezes, o governo da União era chamado a assumir responsabilidades 

que lhe eram vedadas pela Constituição. 

O segundo problema nasceu das dificuldades de grande par-

te dos governos estaduais de montarem estruturas de imigração e 

colonização que pudessem substituir aquelas que o governo central 

possuía ao tempo do Império. 

Se nos detivermos mais atentamente sobre estes dois problemas, 

podermos perceber que eles eram reais, mas que é preciso também 

relativizá-los. Isso porque eles traduzem, na verdade, uma diferença 

de recursos e ações entre os estados da federação. Segundo Petrone 

(1978, p. 99):

Essa lei, pela qual todos os serviços decorrentes de imigração e colo-

nização deviam ser assumidos e mantidos pelos estados, representava 

para a maioria a impossibilidade de continuar a participar do processo 

imigratório. Para São Paulo, graças à riqueza criada pelo café, significava 

uma maior autonomia com relação a tão cruciante problema, qual seja, o 

da mão-de-obra para a grande fazenda de café.  Praticamente só São Pau-
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lo consegue manter a imigração subvencionada, isto é, traz imigrantes 

mediante o pagamento de sua passagem.  Em decorrência dessa medida 

e da extinção da Inspetoria de Terras e Colonização, os últimos anos do 

século e os primeiros do seguinte não se revelam nada favoráveis quanto 

à imigração.32  Nessa época, devido aos problemas financeiros com as 

quais a União lutava e, talvez, devido também à pressão dos interesses 

paulistas, foram rescindidos inúmeros contratos para a criação de 

núcleos coloniais[...]. Rescindidos esses contratos, cessou qualquer 

responsabilidade do Governo Federal para com a colonização, não vindo, 

a partir de 1902, imigrantes com passagem subsidiada pela União. O 

Rio Grande do Sul conseguiu arcar com as obrigações advindas dessas 

alterações. Santa Catarina e Paraná, entretanto, não podendo assumir 

compromissos financeiros para atrair imigrantes e instalá-los, tiveram 

que pôr à disposição do Governo Federal, em 1907, as terras devolutas 

necessárias para a criação de núcleos coloniais.

Assim, um estado como São Paulo, por exemplo, era capaz não 

apenas de pagar as passagens internacionais como até mesmo de 

manter representações regulares no estrangeiro, o que era inviável 

para os demais estados. A função dessas representações era tanto 

de regular os contratos com as companhias de imigração quanto de 

fazer propaganda do país, com o intuito de atrair imigrantes e capitais.

De fato, o caso de São Paulo era singular frente aos demais es-

tados. Inúmeros foram os casos em que a União, em face do fracasso 

de projetos de colonização, teve de socorrer imigrantes que haviam 

sido atraídos por estados ou por particulares, com o objetivo de evi-

tar que a imagem do país no exterior saísse arranhada. Um exemplo, 

entre os muitos possíveis, desse tipo de situação, nos é fornecido pelo 

deputado federal Thomaz Accioli, que, na votação do orçamento para 

o Povoamento em 1907, relatou o caso de um “valoroso piauiense, o Dr. 

Sampaio que, em 1895, mandou demarcar, em propriedade arrendada 

à União no Piauí, dois núcleos coloniais de 160 lotes cada e com difi-

culdades inauditas”. Obteve, através da intermediação da diplomacia 

brasileira, a permissão do governo italiano para a saída de 40 famílias 

de emigrantes, isso depois de ter recebido quatro negativas oficiais 

daquele governo, as quais, por sua vez haviam sido encaminhadas ao 
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então ministro plenipotenciário do Brasil em Roma, que as repassou 

ao Dr. Sampaio (AC, 1907, vol. VII, p. 795).

Todo esse trabalho da diplomacia brasileira de intermediar os 

contatos entre um particular no Brasil e o governo italiano, colocava 

o governo federal na situação de avalista desses acordos. De fato, 

quando, dois anos e meio mais tarde, a seca de 1897 devastou as plan-

tações dos colonos, deixando-os em situação miserável, o governo da 

União tratou de removê-los para núcleos coloniais no sul do país, para 

garantir, mesmo que a um preço alto, o sucesso daquela iniciativa (AC, 

1907, vol. VII, p. 797).

Assim, se São Paulo, nos casos em que importava mão-de-obra 

européia, não exigia que a União cumprisse este papel, para os demais 

estados a entrada de imigrantes acabava, quase sempre, por depender 

do aval da União.

O segundo problema sublinhado pelo autor é talvez ainda mais 

relevante no processo que levou à constituição do Serviço do Povoa-

mento do Solo Nacional. Isso porque, de fato, à diferença dos demais 

estados, apenas São Paulo e Rio Grande do Sul foram bem-sucedidos 

em suas políticas, o primeiro de colonização, e o segundo, de imigra-

ção. A rigor, desde o fim do Império, São Paulo construíra uma estrutura 

própria de atração dos imigrantes, com o pagamento das passagens 

internacionais e a recepção dos imigrantes, com serviço de desem-

barque no porto de Santos, e com hospedarias na capital e no interior. 

Já o Rio Grande do Sul, que possuía uma bem montada estrutu-

ra de colonização, com hospedarias e núcleos coloniais demarcados, 

contava basicamente com a imigração espontânea, atraída pelo rela-

tivo sucesso das primeiras levas de imigrantes que haviam chegado 

de forma contínua desde meados do século XIX, e a partir das quais 

haviam sido estruturadas redes de relações de parentesco, amizade 

etc. Contudo, faltavam, ao estado, recursos para subsidiar passagens 

internacionais. Além da imigração espontânea, o Rio Grande do Sul, 

bem como os demais estados da região, contaram também com as 

companhias de colonização, as quais agiam, na maior parte do tempo, 

de acordo com os governos estaduais, recebendo concessões de terra 

e, em troca, financiando a viagem dos imigrantes. 

Mas à exceção do Rio Grande do Sul, nos demais estados, in-

cluindo Paraná e Santa Catarina, a estrutura estatal de acolhimento 
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dos imigrantes a repartição e a preparação das terras para colonização 

permaneceu incipiente, mesmo com a atribuição constitucional das ta-

refas de imigração e colonização (PETRONE, 1978). Dessa forma, ficava 

a cargo das companhias de colonização, além da atração dos imigran-

tes, todo o trabalho de recepção destes e também de preparação dos 

núcleos coloniais. Além dessa deficiência, subsistia também a falta de 

recursos estaduais para o pagamento das passagens internacionais.33

Um último comentário deve ser feito a respeito da passagem 

das terras devolutas para os estados. E aí, novamente, São Paulo é 

um caso singular. Como nos mostra a literatura já comentada ante-

riormente, a política paulista de imigração esteve mais voltada para a 

arregimentação de mão-de-obra que para a colonização. Na verdade, 

esta última acabou por ser encarada, sobretudo, como um expediente 

de atração e fixação dos imigrantes junto às fazendas de café. Outra 

era a situação dos demais estados. Principalmente naqueles do sul do 

país, o nexo entre imigração e colonização foi efetivo. De toda forma, 

nos dois casos, a passagem das terras devolutas apenas reduzia os 

recursos de que a União dispunha para agir diretamente em matéria 

de colonização. Restavam ainda as possibilidades de compra de terras 

ou de acordos com os estados. E ambas seriam colocadas em prática 

nos anos seguintes pelo Serviço do Povoamento do Solo Nacional. 

Assim, à parte o problema do aval que a União era chamada a 

dar às iniciativas estaduais e particulares de atração dos imigrantes, 

o quadro acima construído revela apenas a impossibilidade para o 

conjunto dos estados, à exceção de São Paulo, de terem uma política 

ativa de imigração e colonização com estrangeiros. Evidentemente, 

restava ainda, a possibilidade de receber imigrantes – fossem os 

espontâneos fossem aqueles introduzidos a partir da iniciativa das 

companhias particulares – e/ou de conduzir projetos de colonização 

utilizando mão-de-obra local.  

De fato, todas estas alternativas funcionaram paralelamente, 

durante todo o período da imigração de massa, mas o que estava em 

jogo para o governo federal, e também para os governos estaduais, 

era, sobretudo a preocupação em ter um papel ativo nesse processo. 

Isso porque, em resposta à desorganização da dominação escravista 

com o fim da escravidão em 1888, foi construído um relativo consen-

so entre as elites brasileiras, não apenas em torno da idéia de que a 
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imigração era fundamental para a “evolução” do país, mas de que o 

país necessitava de uma determinada qualidade de imigrante. E era, 

acima de tudo, a combinação dessas duas crenças uma das razões pela 

qual a imigração subsidiada foi tornada uma prioridade em detrimento 

da imigração espontânea e, ao mesmo tempo, tornou tão necessária a 

instituição de políticas ativas de imigração e colonização.

Desse ponto de vista, a constituição do Serviço do Povoamento 

do Solo Nacional era parte do esforço de reconstrução de um papel 

ativo do governo federal nesse processo de obtenção de uma de-

terminada qualidade de trabalhador, que se materializava na figura 

do imigrante. E isto seria feito de duas maneiras: em primeiro lugar, 

definindo mecanismos de relação entre o governo federal e estados, 

que conferissem ao primeiro um papel ativo nas políticas de imigração 

e colonização. Em segundo lugar, recuperando a articulação, que o 

Império inaugurara, entre as duas políticas.

O orçamento de 1906 e as propostas parlamentares  
em torno da política federal de colonização e imigração

Já existiam demandas pelo apoio da União aos estados, mesmo 

antes da fundação do Povoamento. Em 1906, no final do mandato presi-

dencial de Rodrigues Alves, o governo federal mandou para a Câmara 

uma proposta de orçamento do Ministério de Viação e Obras Públicas 

na qual a União era autorizada a promover o Povoamento do solo. 

O texto dizia:

É o presidente da República autorizado a promover o povoamento do 

solo, mediante acordo com os governos estaduais e empresas de es-

trada de ferro e de navegação fluvial e companhias particulares, pelo 

regime que melhor convier a cada caso, podendo, para as respectivas 

despesas abrir créditos até a quantia de 5.000 contos de réis (AC, 1906, 

vol. VIII, p. 525).

Ainda que aprovada, a proposta apenas conheceu o impulso 

necessário à sua implementação a partir da eleição de Afonso Penna 
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à presidência da República, naquele mesmo ano. Em sua mensagem 

presidencial, Penna (apud AC, 1906, vol. VIII, p. 636) afirmou:

O povoamento do nosso território por imigrantes de origem européia 

constitui um dos mais seguros elementos para acelerar o progresso e 

a grandeza de nossa pátria. 

Os sacrifícios que fizermos para este fim serão largamente compensa-

dos e retribuídos, como bem o prova o estado florescente de muitas 

das colônias fundadas há longos anos e que hoje constituem núcleos 

agrícolas e industriais de primeira ordem. 

É preciso, entretanto, cuidar de fixar o imigrante ao solo, facilitando-lhe 

a aquisição da propriedade, em vez de auxiliar simplesmente a introdu-

ção de trabalhadores que, constituindo um pequeno pecúlio, tornem às 

respectivas pátrias, privando-as do seu concurso e deslocando capitais 

preciosos a país novo como o nosso. 

É objeto que depende da ação conjunta da União e dos estados e ao qual 

prestarei a atenção merecida (Citado no discurso do deputado federal 

Elpídio Mesquita).34

Podemos observar neste trecho da mensagem presidencial a 

equação entre imigração e colonização colocada novamente em pri-

meiro plano, constituindo um dos elementos de definição do termo 

Povoamento. Outro aspecto importante aí revelado é o fato de que 

partiu do programa presidencial o projeto de estruturação de uma 

agência que retomasse a articulação entre imigração e colonização 

que fora característica dos governos imperiais. Essa observação é 

corroborada pela ausência de referências, no debate parlamentar dos 

anos anteriores à mensagem presidencial, em favor da montagem de 

uma agência dessa natureza.  

Isto não significa, contudo, um movimento autônomo do gover-

no federal no sentido da centralização. Trata-se, antes, do produto da 

conjunção de demandas locais e diversificadas que resultaram na mon-

tagem de um mecanismo de centralização. É isso o que observaremos a 

seguir, na análise de um conjunto de emendas propostas por deputados 

ao projeto de orçamento enviado ao congresso por representantes do 

MIVOP. Tais emendas giravam em torno das verbas federais destinadas 
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à política de imigração e colonização, e foram todas derrotadas, tendo 

sido mantida integralmente a proposta original do MIVOP. 

A análise dessas emendas não será conduzida a partir de uma 

perspectiva que toma a ação estatal como a tradução imediata de inte-

resses específicos.35 Verei, ao contrário, de que modo um projeto que 

apresentava de forma algo genérica a intervenção federal em assuntos 

de colonização e imigração foi objeto de disputas entre interesses 

formalizados no debate parlamentar. Ali, veremos aparecer, ao mes-

mo tempo, as demandas pela intervenção federal e as disputas pelo 

modo como deveria se dar esta ação, e ao fim das quais emergiu um 

projeto de nítida inspiração técnico-burocrático bastante minucioso, 

cuja formatação era tributária de um conjunto de experiências estatais 

de colonização com imigrantes europeus, conduzida pelos poderes 

centrais e estaduais, desde o século XIX.
Comecemos pela proposta envida pelo MIVOP. Ela 
possuía um único artigo, que afirmava:

É o presidente da República autorizado a promover o povoamento 

do solo, mediante acordo com os governos estaduais e empresas de 

estrada de ferro e de navegação fluvial e companhias particulares, pelo 

regime que melhor convier a cada caso, podendo, para as respectivas 

despesas abrir créditos até a quantia de 5.000:000$000 réis (AC, 1906, 

vol. VII, p. 525).

Esta proposta era genérica o suficiente para ensejar as mais 

variadas interpretações. Ela propunha a colaboração da União com 

os Estados, não pondo em causa a autoridade estadual em matéria 

de imigração e colonização. Ela deixava aberta a possibilidade de que 

cada situação regional fosse tratada singularmente. Por fim, ela nada 

propunha acerca da instituição de uma agência estatal para conduzir 

ações naquelas matérias. 

Os deputados se esforçariam por moldar estas formulações 

genéricas em direções específicas. Assim é que, naquele mesmo ano 

de 1906, um conjunto de 15 deputados36 apresentou uma emenda 

propondo:
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É o poder executivo autorizado a fazer no exercício desta lei as neces-

sárias operações de crédito até 10.000:000$000 para o fim de auxiliar 

os Estados que se dispuserem mediante as condições do decreto 528, 

de 28/06/1890, na parte relativa à medição e demarcação de lotes, 

construção de casas provisórias, transporte de imigrantes, alimentação, 

sementes, e ferramentas a eles fornecidos e mais obrigações decorren-

tes, a fundar núcleos coloniais em terras devolutas de sua propriedade, 

situadas à margem das estradas de ferro (AC, 1906, vol. VII, p. 825).

Isso representava o dobro do que havia proposto o executivo na 

mensagem que enviara ao Congresso, mas implicava, de fato, a deter-

minação explícita de que a União apenas subvencionasse os serviços 

estaduais existentes sem necessariamente criar uma agência própria 

para tratar do assunto. A referência à lei de 1890 retomava o projeto 

federalista segundo o qual, imigração e colonização eram atribuições 

estaduais. Assim, o projeto aí envolvido consistia em manter o controle 

das políticas de imigração e colonização nas mãos dos Estados, agora 

reforçados pelos subsídios federais. 

Uma opção semelhante, colocada em jogo no debate do or-

çamento, consistia em submeter a União aos Estados na política de 

colonização, deixando àquela tão-somente a política de imigração. 

Isso é o que estava em jogo na proposta de emenda do deputado José 

Bonifácio,37 que propunha:

É o poder executivo autorizado a realizar, de acordo com os Estados, 

medidas referentes à colonização, podendo adotar um dos alvitres 

seguintes: 

Receber dos Estados as terras devolutas necessárias, aí fundar colônias 

divididas, em pequenos lotes, para a localização e fixação de imigran-

tes; as colônias deverão ser estabelecidas às margens das vias férreas; 

o pagamento das terras será feito por prestações anuais módicas, em 

prazo certo, de acordo com o sistema adotado nos núcleos coloniais dos 

mesmos Estados;

Entrar em acordo com os Estados que desejarem organizar o serviço 

de colonização, pagando a União as passagens dos imigrantes, sendo as 

demais despesas feitas pelos mesmos Estados (AC, 1906, vol. VII, p.  791).
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Um aspecto importante das duas emendas é que elas não de-

finiam qualquer contrapartida dos Estados ou mesmo mecanismos 

de controle por parte da União em troca dos subsídios federais ofe-

recidos. Neste caso, temos projetos que demandavam a retomada 

da intervenção federal nos domínios de colonização e imigração, o 

que significava verbas orçamentárias para este fim, e um mínimo de 

aparato burocrático a ser criado para a realização dos repasses e/ou 

pagamento de passagens. De fato, o objetivo era que isto implicasse 

não uma centralização em torno do governo federal, mas sim um refor-

ço do poder dos Estados que, se tinham sido investidos da autoridade 

de conduzir suas próprias políticas de colonização e imigração, não 

possuíam recursos para exercê-la. Ambas as emendas propunham que 

a diversidade de situações a serem solucionadas no mundo do trabalho 

fosse encaminhada a partir dos Estados e que a União lhes servisse de 

suporte. Todavia, ainda que a centralização não fosse o objetivo, ela 

já aparecia como efeito indesejado a partir da própria definição legal 

e orçamentária, que voltava a conferir ao governo central um papel 

nas políticas de imigração e colonização. 

Esta conjunção entre demandar a intervenção da União e, ao 

mesmo tempo, dirigi-la segundo determinados projetos que se realiza-

vam a nível estadual está particularmente bem expressa em uma outra 

proposta do mesmo deputado José Bonifácio, apresentada algumas 

sessões após a primeira. Este discurso é rico em informações e, por 

isso, devo citá-lo mais extensamente

O deputado começa por defender a necessidade da intervenção 

federal no assunto:

[...] Sr. Presidente, os poderes públicos têm o dever de auxiliarem o 

lavrador, não podem ser indiferentes à sorte da sua classe que, afinal, 

é a sorte do país. 

Entre o Estado absorvendo todas as iniciativas, todas as energias, todas 

as atividades, e o Estado que se põe completamente estranho à marcha 

das evoluções econômica e social, que se conserva absolutamente 

indiferente e alheio [...] há e não pode deixar de haver um meio termo 

– e é nesse meio termo que convém procurar o equilíbrio das forças 

concorrentes que asseguram e garantem a estabilidade dos povos e das 

instituições. 
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A intervenção é necessária, é indispensável, principalmente em um país 

como o nosso, de grande extensão territorial, sem uma população cor-

respondente, sem capitais, sem transportes fáceis, sem tarifas baratas 

e sem imigração suficiente

[...]

O regime federativo vigente parece ter desinteressado o governo fe-

deral de cuidar da imigração. Tem sido este um dos maiores erros dos 

governos republicanos. 

Esses interesses são por sua natureza gerais, não podendo ficar a cargo 

exclusivo dos Estados.

[...]

Nem se diga que, transferidas as terras devolutas aos Estados, não caiba 

à União o encargo de colonizá-las ou povoá-las, porque, o que vão fazer 

os Estados com esta grande extensão de terrenos devolutos? [...] 

Este problema é, em si mesmo, um problema nacional, mais nacional que 

estadual.

Ele precisa ser convenientemente dirigido, – como já uma vez dizia o 

Sr. Serzedello Correia38 [...] na preocupação de manter a integridade do 

país, de manter a nossa unidade étnica e política – obedecendo a uma 

vista de conjunto, que só o governo da União pode dar (AC, 1906, vol. 

VII, p. 885 et seq.).

Esta nova proposta revela uma significativa mudança em com-

paração com a anterior. Aqui, o próprio funcionamento do regime 

federativo era colocado em questão, a partir do redimensionamento 

das tarefas atribuídas ao governo federal em matéria de imigração e 

colonização. Tarefas que configuravam, em primeiro lugar, um dever 

do Estado, enquanto administração federal – o de apoiar determinados 

agentes econômicos – Mas que também eram fruto de algo que só era 

possível se realizado a partir do Estado enquanto centro de poder: 

ações orientadas por uma visão de conjunto. 

Diferente das propostas anteriormente citadas, esta não 

demandava simplesmente o apoio da União às diversas iniciativas 

estaduais, mas uma intervenção federal que organizasse, a partir de 

uma perspectiva que privilegiasse a manutenção da identidade étnica 

e política nacional, as ações estaduais e particulares. Nesse sentido, 

as ações de atração de imigrantes e as iniciativas de colonização se-

riam conduzidas não como ações singulares e localizadas, mas como 
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parte de estratégias mais amplas, que só poderiam, e deveriam, ser 

organizadas a partir do poder central.

Feito este longo arrazoado em prol da intervenção federal, que 

o deputado esperava que fosse posta em marcha pelo novo governo, 

ele oferece uma direção para os mecanismos de intervenção que 

demandava. Citava elogiosamente diversos políticos paulistas que 

conduziram políticas de colonização e imigração, em especial Antonio 

Prado e Rodrigo Silva, para oferecer, ao fim do seu discurso, à apre-

ciação do plenário da Câmara, o texto de um projeto que havia sido 

aprovado no congresso paulista. Tratava-se, assim, de demandar a 

intervenção federal, atrelando-a à direção que se consolidara no Estado 

de São Paulo. Dentre os vários artigos do projeto, um em particular, o 

17, dava testemunho desta intenção. Dizia: “Para fomentar a introdu-

ção de imigrantes que se destinarem ao trabalho agrícola, seja como 

assalariados seja como concessionários de lotes coloniais, poderá o 

governo lançar mão dos seguintes meios [...]” (AC, 1906, vol. VII, p. 887).

Isto significava que os imigrantes que vinham para trabalhar 

nas fazendas e aqueles que vinham para os núcleos coloniais estariam 

em pé de igualdade no que diz respeito ao pagamento de passagens 

internacionais pelo governo federal. Isso contrariava a intenção de 

conectar, exclusivamente, imigração e colonização, presente no dis-

curso de Afonso Penna. Intenção que se traduziria, no regulamento 

federal, publicado no ano seguinte, pela proibição expressa de pagar 

passagens internacionais a imigrantes que não se destinassem aos 

núcleos coloniais.39 
Como vemos, a proposta de Afonso Penna de dar 
novamente à União uma política de colonização 
e de imigração foi recebida na Câmara como uma 
oportunidade de definir rumos para tais políticas no 
Brasil, bem como para criticar rumos então tomados. 
Assim, ao passo que a proposta do deputado José 
Bonifácio vinculava a ação federal aos interesses 
paulistas, outros, como o deputado Elpídio Mesquita, 
aproveitaram o debate orçamentário para criticar 
a direção paulista. O deputado afirmou, acerca do 
manifesto presidencial:
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É um programa, e esse programa diz tudo, porque evoca uma história 

desagradável. Até hoje o imigrante europeu tem sido um assalariado e 

um sucedâneo do escravo no eito dos cafezais, vinculados aos latifúndios 

agrícolas, como o antigo servo à gleba dos feudos. [...] Considerar o 

imigrante europeu como substituto do escravo foi o erro e origem dos 

desastres de nossos ensaios de colonização (AC, 1906, vol. VIII, p. 64).

Trata-se aqui de uma dura crítica à direção dada pelo estado 

de São Paulo à imigração, em especial, pelo fato de ela romper o nexo 

imigração-colonização, fazendo da primeira um meio para ampliar a 

oferta de mão-de-obra para a lavoura cafeeira. Essa direção havia-se 

tornado amplamente dominante com o fim da participação federal nas 

políticas de imigração e colonização e a reorganização de uma agência 

federal com esta finalidade foi vista, por este e por outros deputados, 

como uma oportunidade de fazer valerem direções alternativas, em 

especial aquelas que colocavam a colonização em primeiro plano. 

Esta ênfase na colonização aparece ainda em uma proposta al-

ternativa feita pelo deputado piauiense Joaquim Cruz.40 Cujo objetivo, 

ocupar as fazendas nacionais existentes no estado, que eram áreas 

federais, desocupadas até então. A emenda propunha a demarcação 

das fazendas em lotes, que seriam cedidos gratuitamente a imigrantes 

e nacionais, indistintamente. Em sua exposição, o deputado afirmava:

A cláusula de distribuição sem ônus dos lotes demarcados, tanto a 

nacionais, como a estrangeiros, colocando no mesmo pé de igualdade 

estes e aqueles, concorre para que as aglomerações dos últimos em de-

terminadas regiões não superem o elemento nacional e é, tanto para uns 

como para outros, um incentivo e um estímulo (AC, 1906, vol. VII, p. 907). 

Esta proposta diferia das demais em alguns aspectos: ela de-

fendia a concessão gratuita dos lotes, advogava a colonização nos 

estados do norte e propunha a mistura de nacionais e imigrantes como 

objetivo da política de colonização. Aparece aqui uma crítica velada a 

um dos resultados da política de Povoamento dos governos centrais 

brasileiros: a concentração e o isolamento dos imigrantes no sul do 

país. Num misto de cálculo geo-político e de discurso nacionalista, o 

deputado temia a separação de nacionais e imigrantes e, sobretudo, a 
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possibilidade de uma preponderância dos últimos em determinadas 

regiões. E as colônias de nacionais e estrangeiros eram concebidas 

como instrumento para evitar tal situação.41

Este pequeno apanhado de posições, concentrado no ano em 

que se consolidou a proposta de criação do Serviço, não esgota o 

conjunto de debates parlamentares. Veremos, a seguir, que o decreto 

de origem do Povoamento, que foi fruto, sobretudo, de um acúmulo 

técnico-burocrático que se fizera na administração central desde os 

governos imperiais, ignorou algumas dessas demandas, e ratificou 

aquelas que propunham a restauração do nexo imigração-colonização. 

Provavelmente, a própria diversidade de posições a respeito da polí-

tica de imigração e colonização que testemunhamos no parlamento 

contribuiu para a vitória do projeto burocrático de constituição da 

agência, o qual tinha por referência a continuidade da experiência 

monárquica. Contudo, o debate parlamentar não parou por aí, e a 

cada discussão anual do orçamento da agência, o debate e a disputa 

em torno da direção a ser dada à agência e à política de colonização 

e imigração eram reabertos.

Estas propostas revelam, ainda, algo de fundamental à análise 

da política conduzida pelo Serviço do Povoamento. Revelam a exis-

tência de um conjunto variado de agentes e instituições que tratavam 

de imigração e colonização. Naquele momento, os principais eram: a 

própria burocracia federal, os serviços estaduais, as companhias de 

colonização, os fazendeiros que traziam imigrantes ou constituíam 

colônias no interior de suas fazendas por iniciativa própria, os pró-

prios imigrantes e colonos, as companhias de navegação, e os agentes 

consulares dos países de emigração. 

E era nesse espaço múltiplo, dentro do qual a burocracia fe-

deral e seus recursos eram tanto um de seus ocupantes quanto um 

dos objetos em disputa, que se situavam a constituição e as ações do 

Povoamento. Assim, a relação que o Povoamento manteve com este 

conjunto de agentes não foi baseada, na sua origem, numa relação 

de autoridade – como se houvesse um monopólio ou uma hierarquia 

plenamente constituída entre os múltiplos agentes – com o Povoamen-

to, por ser agência federal, no centro ou no alto. Ao contrário, seus 

objetivos, classificações, leis e realizações eram ações que visavam 

produzir efeitos sobre os demais agentes sociais, de forma a tentar 
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construir, ao fim do processo, esta relação de autoridade. Pretensão 

que, por sua vez, foi constantemente colocada em questão. 

O projeto do povoamento:  
centralização federal e cadeia tutelar

A criação do Povoamento foi organizada a partir do decreto 

no 6.455, de 19 de abril de 1907, no qual eram aprovadas “as bases 

regulamentares para o Serviço do Povoamento do Solo Nacional”. O 

presidente era Affonso Augusto Moreira Penna, e o ministro de Viação 

e Obras públicas, ao qual estaria subordinada a nova agência, era 

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

Da leitura do decreto, podemos depreender que o Serviço do 

Povoamento foi concebido com quatro funções principais:

A primeira, e talvez a mais importante, era a de induzir a for-

mação de correntes imigratórias de trabalhadores agrícolas europeus 

para o Brasil, através de uma ação de propaganda conduzida nos países 

europeus de emigração e o posterior financiamento das passagens 

internacionais dos imigrantes europeus interessados em se dirigir a 

núcleos coloniais.

A segunda consistia em receber todos os imigrantes chegados 

no porto do Rio de Janeiro, examiná-los, identificando os que estavam 

fora da lei para repatriá-los e, quanto aos demais, prestar informações 

e conduzir à Hospedaria da Ilha das Flores os que assim o desejavam. 

Em parte dos demais portos do país, o Povoamento mantinha prepostos 

vinculados às administrações estaduais. Em seguida, os imigrantes 

que estavam interessados em trabalhar no campo recebiam passagens 

interestaduais e eram encaminhados seja às fazendas seja às colônias, 

federais e estaduais.

Por fim, o Serviço estava incumbido de organizar e administrar 

as colônias dos pequenos proprietários, bem como de apoiar a colônias 

já existentes que estavam sob o controle dos estados ou de empresas 

privadas. Estes núcleos coloniais consistiam, de um modo geral, em 

áreas de terra medidas e demarcadas na forma de lotes distribuídos 

ao longo de caminhos de terra a serem entregues e cultivados indivi-
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dualmente por famílias de imigrantes e, em certa medida, de nacionais, 

sob a supervisão de uma sede administrativa.

Um aspecto a se ressaltar na leitura do decreto é o seu caráter 

minuciosamente técnico. Ele era composto de 138 artigos distribuídos 

ao longo de quatro “títulos”. O primeiro, dedicado às definições gerais 

sobre Serviço do Povoamento; o segundo, referente à colonização; o ter-

ceiro, à imigração; e o quarto, no qual se concentravam as disposições 

que não se encaixavam plenamente nos itens anteriores. Os quatro 

títulos regulavam uma grande variedade de aspectos envolvidos na 

recepção dos imigrantes e na montagem e funcionamento dos núcleos 

coloniais. Eram definidos, também, os mecanismos de relacionamento 

entre governo federal, estados e particulares. Este grau de detalhamen-

to revela a origem técnico-burocrática da montagem do Povoamento. 

De fato, na última década do Império, havia-se acumulado um saber 

no governo central, concentrado, sobretudo, nas mãos de engenhei-

ros, acerca dos mecanismos de colonização e imigração, do qual o 

Povoamento se fez herdeiro, como nos mostra o comentário feito pelo 

engenheiro Joaquim Gonçalves Jr., primeiro diretor do Povoamento, 

a respeito de um parecer, feito à época do Império, acerca de terras 

oferecidas à colonização:

Em outubro de 1888, em virtude de deliberação do Sr. Ministro da Agri-

cultura, o Inspetor Geral de Terras determinou ao engenheiro Joaquim 

Adolpho Pacca, Inspetor especial de terras e colonização no Espírito 

Santo, que procedesse a exame nessas propriedades a fim de reconhecer 

se elas possuem as condições apropriadas à colonização. 

Está no arquivo desta repartição o relatório a respeito apresentado por 

este engenheiro, um dos mais competentes, se não o mais competente 

especialista em trabalhos de colonização que tem tido este país (RMI-

VOP, 1909, p. 126).

Em seguida, o diretor do Serviço do Povoamento cita as con-

clusões do relatório para justificar a compra das referidas terras em 

que foram sediados os núcleos federais Itatiaia e Visconde de Mauá, 

revelando que os arquivos da experiência Imperial foram incorporados 

na organização do novo serviço.
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E se a experiência acumulada no Império era uma referência 

básica, não menos importante era a experiência republicana em an-

damento nos estados. Foi graças aos serviços federais prestados no 

Paraná que o próprio Gonçalves Jr. acumulou autoridade técnica para 

assumir o cargo. 

Este detalhamento técnico se articulava a um projeto político 

claro a que fizemos referência mais acima: definir mecanismos de 

relacionamento entre União e estados, que conferissem ao primeiro 

um papel ativo nas políticas de imigração e colonização, ao mesmo 

tempo em que reconstruía o nexo entre as duas políticas. 

E o primeiro título do decreto já trazia expressa esta intenção. 

Em seu primeiro artigo demonstrava de que modo a ação federal deve-

ria encontrar espaços junto à autoridade dos estados, ao afirmar que: 

O Serviço do Povoamento do Solo Nacional será promovido pela União, 

mediante acordo com os Governos Estaduais, empresas de viação férrea 

e fluvial, companhias ou associações outras, e particulares, observa-

das as garantias necessárias à sua regularidade, na conformidade das 

presentes bases. 

Definia, assim, como objetivo primordial da recém-criada 

agência, a construção de mecanismos através dos quais deveria ser 

construída uma relação de autoridade perante os agentes que lidavam 

com imigração e colonização e o governo da União. Como veremos, 

esta relação seria estabelecida por meio de convênios, benefícios e 

restrições. 

Mas é no 4o artigo que os dois objetivos se revelam mais cla-

ramente:

 A União dirige ou auxilia, de comum acordo com os estados, e sem em-

bargo de ação idêntica por parte destes, a introdução e localização de 

imigrantes que se disponham a fixar-se como proprietários territoriais,  

protege e guia os imigrantes espontâneos que careçam de patrocínio 

para a sua primeira instalação e, só em casos excepcionais, introduzirá, 

às suas custas, imigrantes que se destinem a trabalhar sem aquisição 

de terras, aonde venham residir (Decreto no 6.455, de 19 de abril de 1907 

apud  BAILLY, 1931).
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Está aí definido um esboço de relação com os estados e a pre-

ocupação em reconstruir, a partir da ação federal, o nexo imigrante-

-colono, que havia sido o eixo da política de colonização do Império, 

objetivos que se desdobravam de forma mais minuciosa nos demais 

artigos. De fato, todo o segundo título, com seus 86 artigos, é dedicado 

à colonização. 

Assim, ao tomar como objetivo o pequeno produtor, a ação 

federal se diferenciava da política de imigração tornada dominante 

em São Paulo, com a estadualização da imigração, onde a colonização 

gozava de uma posição minoritária e funcional ao fornecimento de 

trabalhadores para a grande lavoura de café (GADELHA, 1982).

Encontramos ali, também, os termos em que a União pretendia 

estabelecer sua autoridade diante dos estados. No Capítulo 2 do de-

creto, relativo aos núcleos fundados pela União, fica claro o esforço 

por construir um mecanismo de relação entre União e estados a partir 

da fundação do núcleo colonial, isto porque ele era fundado dentro 

de áreas estaduais e, quando a União participava, direta ou indireta-

mente, do processo, estabelecia-se uma relação entre ambos. Como, 

constitucionalmente, cabiam aos estados as tarefas de colonização e 

imigração, a ação federal era concebida como um auxílio aos estados, o 

que lhe permitia exigir algumas contrapartidas. Assim, quando o núcleo 

era fundado pela União, cabia a ela a escolha da localidade, mediante 

as opções oferecidas pelos estados. Caso áreas fossem devolvidas o 

estado teria de cedê-las gratuitamente. 

Cabia também aos estados, quando lhes era possível, auxiliar 

a União na discriminação das terras, o que supunha a existência de 

alguma estrutura estadual para tanto. Nesse caso, o que estava em 

jogo era o esforço para articular essas estruturas, e, através delas, 

articular administração federal e estadual. Ao entrar em contato 

com estruturas incipientes ou mesmo inexistentes, a União acabava 

por generalizar procedimentos e técnicas, ao mesmo tempo em que 

definia o que esperava como contrapartida dos estados. Além disso, 

depois de iniciada a construção do núcleo, a área e a população que 

lá passavam a residir ficavam como sob a autoridade de funcionários 

da União. Assim, os títulos, provisórios ou definitivos, dos lotes eram 

concedidos aos colonos exclusivamente por funcionários federais, que 

eram responsáveis também pela cobrança das dívidas coloniais. Isto 
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fazia da relação dos colonos com estes funcionários, senão a única, a 

mais importante relação de subordinação a uma autoridade estatal.42

Segundo o artigo 52, quando a colônia era fundada pelo estado 

com auxílio da União, esta última exigia, como pré-condição ao auxí-

lio, a apresentação de um mapa da região em que a colônia iria ser 

implementada, de modo que pudessem ser avaliadas a salubridade, 

o cultivo, a produção, a segurança, a facilidade de comunicação e a 

economia de transportes; e um plano da colônia, com a descrição 

das linhas coloniais e do tipo das casas. E em que consistia este au-

xílio? Basicamente, a União ficava responsável pela introdução dos 

imigrantes e pelo pagamento, aos estados, de 25% das despesas com 

cada família imigrante assentada. Esta despesa era paga segundo uma 

tabela de valores fixos, definida pela União, e não segundo o gasto real 

com o imigrante. 

O objeto quase que exclusivo do Povoamento era o imigrante 

colono. Apenas em condições excepcionais outras populações se-

riam alvo de sua ação. Assim é que, nos núcleos federais apenas 10% 

dos lotes poderiam ser vendidos a “trabalhadores nacionais”. E isso 

valia não apenas para os núcleos fundados pela União, mas também 

para aqueles fundados pelos estados, mas mantidos com o auxílio 

da União. Encontramos aqui a continuidade da prática dos governos 

Imperiais em marginalizar os brasileiros na montagem dos núcleos 

coloniais.43 Assim, a “colonização por nacionais” era definida como 

responsabilidade dos estados, aos quais caberia a gestão dos fluxos 

populacionais internos. 

Por fim, o artigo 2 do decreto trazia a categoria estatal imigrante, 

que designava aqueles que entravam no território brasileiro:

Serão acolhidos como imigrantes os estrangeiros menores de 60 anos, 

que, não sofrendo de doenças contagiosas, não exercendo profissão 

ilícita, nem sendo reconhecidos como criminosos, desordeiros, mendigos, 

vagabundos, dementes, ou inválidos, chegarem aos portos nacionais 

com passagem de terceira classe, à custa da União, dos estados, ou de 

terceiros (Decreto no. 6.455, de 19 de abril de 1907 apud BAILLY, 1931). 

Nesta definição privilegiava-se a capacidade de trabalho, a 

adesão à lei44 e a imigração subsidiada. No que poderíamos chamar 
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de uma “cadeia tutelar”, por meio da qual eram constituídos, a um 

só tempo, o aparato estatal e o imigrante subsidiado, eram preferen-

cialmente acolhidos aqueles imigrantes trazidos por alguém. Assim, 

aquele que melhor se encaixava na categoria estatal “imigrante” não 

era o indivíduo dotado de autonomia, que imigrava por conta própria, 

mas aquele que se achava capturado numa rede de relações que com-

preendem a família com a qual emigrava, o agenciador que o trazia, 

o encontro com os agentes federais que o “encaminhavam” até os 

núcleos coloniais, e o próprio núcleo. Temos, assim, diversos papéis 

executados neste empreendimento de controle dos fluxos humanos 

que era a produção de subsidiados. Este controle, uma vez estatizado, 

formava o Estado. Assim, os papéis desempenhados neste processo 

se articulavam formando uma rede cujo “alfa” não era o imigrante, 

mas o Estado Brasileiro.45

Através desta “cadeia tutelar” de interdependências marcadas 

pela assimetria, imigração e a colonização se articulavam. Em outras 

palavras, este era o instrumento por meio do qual o governo federal se 

esforçava por construir a figura do imigrante-colono, ao mesmo tempo 

em que construía sua própria autoridade em matéria de imigração e 

colonização. E a leitura dos relatórios do Povoamento nos permite 

visualizar as práticas através das quais os agentes do Povoamento 

buscavam realizar ambas as operações.

Tais práticas estão particularmente visíveis em uma categoria 

que aparece de forma corrente nos relatórios, a categoria localização, 

termo de grande abrangência, tanto na sua difusão à época quanto no 

seu conjunto de significados. 

Esse termo extraiu sua abrangência exatamente da tentativa de 

conjugar, numa mesma ação, as práticas que deveriam incidir sobre o 

imigrante, desde sua entrada até a sua distribuição pelo território. Nes-

ses termos, a localização dos imigrantes estava diretamente articulada 

a projetos de colonização que pressupunham não só distribuição dos 

lotes como também uma série de estratégias que tanto facilitassem a 

adaptação do imigrante ao meio, quanto forçassem a dissolução de 

sua unidade física e cultural em meio à população nativa, de modo a 

garantir sua assimilação por meio da “mistura” ao nacional.

Estes objetivos se explicitam no conjunto de passos que o 

Serviço planejava impor à trajetória do imigrante. Em primeiro lugar 



93
O 

de
se

n
vO

lv
im

en
tO

 d
as

 pO
lí

ti
ca

s d
e i

m
ig

ra
çã

O 
e c

Ol
On

iz
aç

ãO
 d

Os
 g

Ov
er

n
Os

 ce
n

tr
ai

s b
ra

si
le

ir
Os

  

definia-se uma articulação entre o Itamarati e o Serviço, de modo a rea-

lizar iniciativas de propaganda, acordos de imigração com companhias 

particulares e convênios com os governos europeus. Tais iniciativas 

eram concentradas tão-somente nos Estados Unidos e na Europa, de 

forma a produzir uma seleção prévia do imigrante.46 

O segundo passo era receber o imigrante que chegava pelo 

porto do Rio de Janeiro e providenciar-lhe acomodação enquanto se 

definia sua distribuição pelo território. Nos demais portos brasileiros, 

estas funções eram atribuição de agentes estaduais, junto aos quais 

o Povoamento mantinha prepostos. Assim, os imigrantes tinham, na 

chegada ao porto, o primeiro contato com as autoridades brasileiras. 

O terceiro passo consistia na distribuição de nacionais e imigrantes 

pelo país. Esta distribuição era feita pelo Povoamento e tinha como 

objeto tão-somente os e/imigrantes que procuravam os funcionários 

da agência.

Assim, fica evidente um esforço de controle sobre o desloca-

mento dos imigrantes que ia da atração destes até sua alocação em 

fazendas ou núcleos coloniais. Este esforço de controle era construído 

contra o fundo concreto da mobilidade e da diversidade das migrações. 

Assim, em meio à multiplicidade dos projetos migratórios (individuais, 

familiares e mesmos estatais no caso de alguns países de emigração), 

os agentes do governo federal brasileiro buscavam construir um dese-

nho ordenador, buscavam dirigir “as correntes imigratórias”. 

Este desejo, jamais plenamente realizado, deveria ser posto em 

prática através de uma cadeia de contatos entre agência estatal e imi-

grante composta dos seguintes elementos: a instituição de escritórios 

de propaganda na Europa e a feitura de contratos de imigração; os 

acordos com companhias de navegação em torno das passagens dos 

imigrantes; a inspeção nos portos em que se verificava condições de 

saúde, documentação, e fazia-se o registro dos imigrantes, contabili-

zando-os individualmente e em famílias; o seu encaminhamento via 

ferrovias e rodovias para núcleos previamente destinados ou para 

destinos familiares previamente comunicados; a organização da vida 

na colônia (escolas, culturas experimentais, delimitação de lotes etc.); 

e, o pagamento integral do lote.

Por fim, a introdução dos imigrantes feita pelo Povoamento tinha 

como destinatários os núcleos coloniais, fossem aqueles fundados pela 
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agência, fossem aqueles fundados por estados, companhias de coloni-

zação e particulares. A estes núcleos eram encaminhados sobretudo 

os subsidiados, mas, em menor medida, também os nacionais. Estes 

núcleos representaram a expressão mais perfeita daquelas propostas 

de localização, e estiveram no centro da política do Povoamento. A 

seguir, serão analisadas as técnicas são as técnicas empregadas na 

implementação do Povoamento. 

Notas

1 Esse tipo de discurso toma a construção dos mecanismos administrativos como de-
rivados das transformações sociais. A crítica de Alliès mostra que, dessa perspectiva 
funcionalista, “l’étude de la place et du rôle de l’administration serait donc celle de 
l’histoire des techniques et des méthodes d’adaptation de segments de l’appareil de 
l’Etat aux changements de la structure social” (ALLIES, 1980, p. 148) .

2  Aqui cabe recuperar as já comentadas formulações de Sayad a respeito do modo 
como o debate político constrói o universo de referências das abordagens científi-
cas da imigração. O exemplo, por excelência, desta relação é dado pelo conceito de 
assimilação dos imigrantes, que realiza a preocupação das sociedades de imigração 
com a absorção do imigrante (SAYAD, 1991).

3  Até hoje existem “descendentes” de açorianos na Ilha de Santa Catarina, que se 
reivindicam como tais. Isto dá bem a medida dos desdobramentos das experiências 
de colonização.

4  O que aqui se define como tradições de conhecimento estatal, refere-se às “formas como as 
associações políticas, através de seus quadros administrativos, produzem, transmitem, 
reproduzem, e apresentam-se internamente especializadas quanto ao conhecimento 
destinado à gestão de espaços e populações” (SOUZA LIMA, 2002, p. 2).

5  Estas perguntas estiveram presentes desde o primeiro momento da colonização do 
Novo Mundo, como mostram Todorov (1988) e Hanke (1967).

6  Como na Europa, as respostas foram-se cristalizando em imagens mais ou menos do-
minantes sobre o território e seus habitantes – tropos do discurso sobre o “selvagem” 
e sobre a “natureza” no Novo Mundo – ao mesmo tempo em que se multiplicavam as 
informações sobre ambos por força do desenvolvimento do aparato administrativo 
colonial e de seus recursos estatísticos nos séculos XVIII e XIX.

7  Encontramos aqui a tendência, assinalada por Sayad, à “abstratização” e reificação 
– seja racial seja cultural – dos imigrantes nos discursos sobre imigração. Esta obser-
vação oferece suporte a uma análise do modo pelo qual as ações e representações 
veiculadas pelos agentes estatais tratam os imigrantes como totalidades indiferen-
ciadas a partir de classificações raciais e nacionais (SAYAD, 1991).

8  A idéia de fidelidade ao Imperador revela-se de modo particularmente claro na 
observação que Seyferth retoma de Oberacker Jr., segundo a qual os nomes das co-
lônias (Leopoldina, São Leopoldo, e São Pedro de Alcântara) remetiam à Imperatriz 
Leopoldina e seu filho (SEYFERTH, 2000, p. 277).

9  Já no exercício da dominação escravista, a família tinha um papel fundamental no 
modo como se estabilizavam as relações de dominação entre senhores e escravos.  A 
tal ponto, que a desestruturação das famílias escravas, em razão do acirramento do 
tráfico escravo interprovincial, foi um dos elementos de desorganização da própria 
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dominação escravista. Para uma análise da família escrava e seu papel na dominação 
escravista, ver Mattos de Castro (1997).

10  Seyferth chama a atenção para o fato de que o terreno onde a colônia foi instalada 
havia sido, anteriormente, palco de uma experiência oficial de cultivo de cânhamo. 
Mais atrás comentei em detalhe esta noção de experiência. O que agora quero res-
saltar é o fato de que diferentes experiências estatais se sucediam no tempo e no 
espaço, e que esta sucessão teve um papel importante na construção de tradições 
de conhecimento e de ação estatais.

11  Esta observação não nos deve induzir ao erro cometido por Carneiro (1950), que 
chega a definir a imigração alemã como a principal corrente imigratória para o 
Brasil até a abolição da escravatura, afirmação que não procede já que a imigração 
portuguesa teve números superiores no mesmo período. O erro nasce da confusão 
entre imigrante e imigrante colono, entre imigração e subsidiados, melhor dizendo, 
da confusão da imigração com os objetivos e resultados da política imigratória, tal 
como já assinalamos a respeito de Diégues Jr. (1964).

12  Para o cálculo feito pelo fazendeiro Martinho Prado Jr. em 1884, ver Azevedo (1987, 
p. 165).

13  Segundo Seyferth (2000, p. 277), o mais famoso destes agenciadores foi Caetano Pinto, 
que graças a seu trânsito na Corte conseguiu um contrato pelo qual se propunha a 
trazer 100 mil imigrantes europeus, recebendo por cabeça, segundo uma tabela que 
estipulava um valor para cada imigrante trazido segundo o sexo e a idade.

14  Em especial, Itália e Alemanha aplicaram interdições à emigração de suas populações 
para o Brasil. O fato mesmo de que o Brasil pouco pôde fazer a respeito revela, como 
assinala Sayad (1991), que as relações de força estabelecidas entre países de emigra-
ção e países de imigração são constitutivas da própria trajetória dos e/imigrantes. 
Apenas é necessário ressaltar que, pelo fato de trabalhar fundamentalmente sobre 
a imigração argelina para a França, Sayad tende a naturalizar o papel dominante 
exercido pelos países de imigração sobre os de emigração. No caso brasileiro, e 
latino-americano, o projeto explícito de obter imigrantes europeus, acompanhado 
da relativa fraqueza dos países latino-americanos no cenário internacional, inverte 
a proposição genérica de Sayad.   

15  Essas representações freqüentemente opunham a riqueza natural do país à fraqueza 
física e moral da população nativa, e foram constituídas, primeiramente, tomando os 
“índios brasileiros” como objeto. Este discurso se desdobrará no final do século XIX 
e início do XX na forma de representações negativas sobre o trabalhador nacional. 
Para este desdobramento, ver Mendonça (1997, p. 86). 

16  Segundo Alencastro: “No horizonte da questão imigratória, os debates definem uma 
visão da contemporaneidade oitocentista brasileira, da evolução das sociedades 
modernas, dos modos de vida predominantes no país. ‘Nós constituímos um povo, 
uma nacionalidade, cujo futuro dependerá das raças que lhe serão incorporadas, 
da natureza da civilização que o influenciará’ escrevia Lacerda Werneck, herdeiro 
de fazendeiros de café, mas também jurista e membro da comissão governamental 
encarregada de definir a política imigratória em meados do século XIX. 

 Tal povo, tal nação. O assunto atravessa todo o debate político brasileiro da Indepen-
dência até a Revolução de 1930, e impregna muitas das grandes e pequenas obras 
literárias e ensaísticas brasileiras” (ALENCASTRO, 1997, p. 295).

17  Esta conceituação foi originalmente proposta Thales de Azevedo (1982) para dar 
conta dos aspectos socioeconômicos e étnicos da colonização italiana no Rio Grande 
do Sul.

18  O marco inicial deste projeto data de 1847, quando o Senador Vergueiro introduziu 
imigrantes europeus em sua fazenda de café para trabalharem em regime de parceria. 
Para uma análise de mais esta experiência, ver Viotti da Costa (1977a).

19  Para o papel da Inglaterra no fim do tráfico, ver Martins (1986, p. 48).
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  20  Segundo Alencastro: “Na década de 1850, findo o tráfico e alocadas as verbas para a 
imigração, os fazendeiros comportaram-se como seus congêneres ingleses, franceses, 
holandeses e espanhóis do Caribe. Procuraram armar um circuito de transporte de 
asiáticos e de africanos livres para substituir os escravos.  Mas havia uma diferença 
decisiva.  As ilhas e enclaves antilhanos submetiam-se ao estatuto colonial.  Depen-
diam de governos metropolitanos e de funcionários de outro continente, os quais 
nem imaginavam que aquelas regiões distantes pudessem um dia organizar-se em 
sociedades autônomas, em Estados independentes.  O Império, ao contrário, gozava 
de autonomia política, de um regime parlamentar bem implantado para os padrões 
do continente americano e de uma burocracia consciente de que o Estado precedera 
a nação.  E, por isso mesmo, persuadida de que o Estado devia dar molde à nação.  
Num país fagocitado pelas oligarquias e desorganizado pela violência social e a hete-
rogeneidade cultural que resultavam das formas de trabalho compulsório dominantes 
na economia, a ‘civilização’ da sociedade aparecia como um dos objetivos essenciais 
do Estado” (ALENCASTRO, 1997, p. 295-296).

21  Segundo Alencastro (1997, p. 299-300): “Ao tentar instrumentalizar o Estado, após o 
fim do tráfico, os fazendeiros bateram de frente com os altos funcionários da Coroa. 
Estes estavam mais preocupados em viabilizar a nação, trazendo colonos, do que em 
dar continuidade ao latifúndio exportador, trazendo proletários rurais do estrangeiro. 
Ademais, escaldada pelo contencioso internacional gerado pelo tráfico negreiro, a 
burocracia imperial queria evitar novas encrencas diplomáticas devido ao transporte 
e à contratação arbitrária de proletários europeus no Brasil. As reservas e as oposi-
ções do governo central provocarão um refluxo das pressões dos fazendeiros para as 
instâncias provinciais do poder público. Desse modo, para implementar sua própria 
política imigratória, os fazendeiros exigem mais verbas – donde maior autonomia 
tributária – para as províncias. Esse será um dos eixos do desenvolvimento da idéia 
federalista no Brasil”.

22  Sobre a chamada “revolta dos parceiros” ver Viotti da Costa (1977a) e Martins (1986, 
p. 63 et seq.).Cabe, ainda, notar que o uso do termo colono revela a anterioridade 
mesma do projeto colonizador frente ao projeto de arregimentação de imigrantes 
para trabalhar nas fazendas de café.

23  Como nos mostra Slenes, os fazendeiros construíam o controle sobre a produção e 
a ordem nas fazendas escravistas através de uma série de mecanismos. Entre eles 
estava a ordenação do espaço da fazenda, de modo a maximizar a visibilidade dos 
escravos nas senzalas. Outro era o jogo de promessas e ameaças, que iam, num extre-
mo, da alforria até o outro do açoite, passando mais comumente pela possibilidade 
de oferecer trabalhos mais leves, autorizar casamentos ou, em contraposição, alocar 
em trabalhos pesados e vender escravos separados de suas famílias. Havia também 
práticas paternalistas, com os senhores determinando as relações no interior da 
família escrava, do tipo quem casa com quem e quem faz que tipo de trabalho. Deve 
ficar claro que todas essas formas de pressão e controle eram objetos de uma luta 
negociada com os escravos, os quais tentavam jogar com as regras e relações para 
reduzir sua condição inferiorizada (SLENES, 1997, p. 284). Em grande medida, quando 
os colonos começam o trabalho nas fazendas, estes são alguns dos mecanismos a 
que os fazendeiros recorrem para controlá-los.

24  Um outro recurso era o próprio fato de que os imigrantes moravam no interior das 
fazendas, algumas vezes até em senzalas reformadas, o que significava que não apenas 
o tempo do trabalho na lavoura estava sob os olhos do patrão, mas todo o tempo do 
colono podia estar a seu alcance. Disso decorria não apenas a possibilidade de exer-
cer alguns daqueles controles que eram exercidos sobre os escravos, mas também 
obrigava o colono a comprar quase que exclusivamente na venda do fazendeiro. A 
manipulação dos preços e o expediente de pagar o colono apenas ao fim da colheita 
tornavam inevitável o endividamento do colono, e o controle de sua permanência na 
fazenda, pelo menos durante algum tempo (SLENES, 1997).

25  O testemunho de Davatz se encontra em Memórias de um colono no Brasil (DAVATZ, 
1941).
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  26  Segundo Martins (1973, p. 51): “É certo que uma política de imigração e colonização 
vinha sendo posta em prática no país desde o período colonial, com a finalidade de 
povoar o extremo sul e garantir a posse do território brasileiro [...] A experiência 
imigrantista brasileira limitava-se aos chamados núcleos de povoamento e era 
essencialmente uma política de colonização. Com a abolição do tráfico, porém, o 
que se necessitava era basicamente uma política de imigração, para a constituição 
de um mercado de mão-de-obra que fizesse do trabalho livre um fator de produção 
economicamente aceitável pela grande lavoura. Era necessária a introdução de imi-
grantes em número tal e com tais características que se produzisse uma superoferta 
de força de trabalho. Em face destas novas condições, a imigração teria que perder, 
a partir de então, o seu vínculo exclusivo com os núcleos de povoamento; ou seja, 
teria que deixar de produzir pequenos proprietários e de alimentar a agricultura de 
subsistência”.

27  Segundo Mendonça Motta (1982, p. 41), “A opção imigrantista em larga escala, sub-
vencionada pelos cofres públicos, além de transferir a despesa do financiamento 
das passagens dos fazendeiros para o governo, libertava o imigrante da necessidade 
de reembolso da passagem, acrescendo a sua remuneração, passando assim a ser 
alicerce de um abundante mercado de trabalho que só funcionaria após a abolição”.

28  Do mesmo modo, é preciso lembrar que muitos escravos morriam durante as viagens 
internacionais e nacionais, havia as fugas também, mas isso não alterava o fluxo 
mesmo da oferta de escravos através do tráfico negreiro. Sobre o financiamento de 
passagens aos imigrantes como mecanismo que soluciona parcela das tensões entre 
colonos e fazendeiros, ver Martins (1986, p. 66).

29  Para uma descrição mais detalhada desses mecanismos, no caso do estado de São 
Paulo,  ver Vangelista (1991) e Gadelha (1982).

30  Segundo Lessa (1988, p. 40): “Antes, a escravidão fora uma ‘política natural’ com rela-
ção ao mundo da economia e do trabalho, e como tal dotada de atributos universais. 
Com a erosão do sistema, a questão do trabalho ficou obrigatoriamente regulada pelo 
mundo do artifício. Isto é, não havia resposta ‘natural’, pois as soluções deveriam 
depender de políticas tão eficazes quanto capazes de perceber a diversidade das 
situações regionais”. 

31  Para uma análise do projeto de colonização com nacionais defendido por represen-
tantes dos estados do norte, ver Mendonça (1997). Para uma defesa da imigração 
japonesa para o Estado do Rio de Janeiro, ver Ascoli (1924).

32  Observem a identificação, tantas vezes aqui criticada, entre imigração e política de 
atração de imigrantes, entre espontâneos e subsidiados.

33  Para uma análise da ação de companhias de colonização ver Renk (1990) e Richter 
(1992).

34  Deputado federal pela Bahia, bacharel.
35  Um exemplo da prática de analisar as ações estatais como expressão direta de interes-

ses econômicos pode ser encontrado na explicação que Mendonça Motta dá acerca 
da origem da política federal de Povoamento, remetendo-a aos desdobramentos do 
Convênio de Taubaté, “quando a partir das necessidades dos fazendeiros, o novo 
governo adotaria uma política imigratória, conseguindo Afonso Pena apoio dos es-
tados cafeeiros que formava a base de sustentação do governo federal e dominavam 
a política no Congresso [...]. Com a necessidade de intervenção da União na política 
de valorização do café, a União assumia também os encargos da imigração” (MEN-
DONÇA MOTTA, 1982, p. 54). De fato, a tentação de associar as datas é grande, mas 
a constatação da concomitância dos eventos não deve substituir a demonstração do 
nexo entre eles. Infelizmente, a autora não demonstra esta conexão. 

36 Os deputados eram: Alencar Guimarães (Paraná), bacharel; Carvalho Chaves (Paraná), 
bacharel; Luiz Gualberto (Santa Catarina), médico; Bernardo Horta (Espírito Santo), 
farmacêutico; Menezes Dória (Paraná), médico e jornalista; J. A. Neiva (Bahia), jor-
nalista; Eusébio de Queiroz (Rio de Janeiro), médico; Cunha Machado (Maranhão), 
bacharel; Elyseu Guilherme (Santa Catarina), farmacêutico; Benedito de Souza (Mato 
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Grosso), bacharel; Castro Pinto (Paraíba), jornalista; Apolônio Zenaides (Paraíba), 
bacharel; Marcelo Silva (Goiás), bacharel; Thomaz Cavalcanti (Ceará), militar; Affonso 
Costa (Pernambuco), bacharel.

37  Deputado federal por Mina Gerais, bacharel.
38 Deputado federal pelo Mato Grosso. Militar e engenheiro. 
39  Segundo o artigo 92 do decreto 6455, de abril de 1907, no qual eram definidas as 

bases de fundação do Povoamento: “O Governo Federal promoverá a introdução de 
imigrantes que, sendo agricultores e acompanhados de família desejem fixar-se no país 
como proprietários territoriais, em lotes de núcleos coloniais ou de terras outras que 
satisfaçam as exigências deste decreto”. O fato de a União financiar tão-somente imi-
grantes que se dirigissem para núcleos coloniais revela o equívoco da argumentação 
de Mendonça Motta, já comentada na nota de rodapé no 36, que relaciona a origem 
do Povoamento à realização dos interesses dos cafeicultores paulistas por imigrantes. 



autOridade Federal e tecnOlOgias de pOder  
na mOntagem dOs núcleos coloniais

Neste e no próximo Capítulo trabalharei sobre os relatórios pro-

duzidos pelos inspetores do Povoamento, nos quais encontramos uma 

descrição mais detalhada de suas ações. Tais relatórios compunham 

os anexos aos relatórios anuais do Povoamento, dos quais não existem 

exemplares para além dos anos de 1908 a 1912. É desse conjunto de 

textos que extrairei as informações e representações analisadas neste 

capítulo. Nesses relatórios se encontra uma exposição mais detalhada 

das condições nas quais se desenvolviam, ao longo do ano, as ações de 

colonização e recepção de imigrantes e as relações com particulares, 

colonos e autoridades estaduais. Neles não aparecem, contudo, senão 

de forma velada, as tensões presentes nessas relações.

Em todos esses relatórios são os inspetores que falam, nunca os 

colonos. Disso decorre que os colonos e imigrantes sempre aparecem 

representados, nunca se representam. Daí não ser possível extrair 

desses relatórios uma descrição das relações estabelecidas entre 

agentes e colonos no cotidiano das mais de duas dezenas de núcleos 

coloniais fundados ou apoiados pelo governo federal. 

Produto estatal por definição, os relatórios possuíam duas faces 

perfeitamente integradas. De um lado, deles emerge a descrição de 

uma teia de representações e ações dirigidas aos colonos, ao espaço 

e aos demais interlocutores das ações de imigração e colonização. 

Ações e representações cujo alvo não era esta ou aquela população de 

imigrantes classificada por nacionalidade, nem este ou aquele núcleo 

colonial tomado isoladamente. Ao contrário, ações necessariamente 

dirigidas a ordenar, num plano de conjunto, populações de imigrantes 

e núcleos coloniais.

De outro, esta descrição era dirigida aos demais pontos da rede 

de agentes e agências estatais. Isso porque este plano de conjunto 

nascia do lugar mesmo onde eram gestadas e conduzidas ações e re-
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presentações dos agentes do Povoamento: o interior de uma rede de 

agências de Estado. O relatório fazia circular representações e tornava 

reais as ações no interior da malha de agentes e agências de Estado.

Antes de prosseguir, devo dizer que, como vimos no capítulo 

anterior, a política de Povoamento do governo federal – isto é, a forma 

como este conectava ações em matéria de imigração e colonização – foi 

conduzida através de relações com uma diversidade de interlocutores. 

Não apenas os imigrantes/colonos, os subsidiados, que eram o alvo 

principal de sua ação, mas também autoridades estaduais, particulares 

e membros do legislativo federal. A seguir, analisarei o modo como 

alguns aspectos dessas relações apareciam no cotidiano dos relatórios.

O Povoamento nas relações entre União e Estado

a) A colonização com imigrantes europeus como projeto

Antes de identificar e analisar o conjunto de relações que en-

treteciam as ações dos funcionários do Povoamento, vou aqui extrair 

dos relatórios as imagens “ideais” da política de Povoamento para 

identificar parte das referências a partir das quais suas ações eram 

empreendidas e a partir das quais eram julgadas, e criticadas, as de-

mais iniciativas em matéria de imigração e colonização.

O primeiro recurso para isso me é oferecido pelo relatório de 

1910, do inspetor do Povoamento no Espírito Santo, Honório Hermeto 

Correa da Costa. Nele constava em anexo um texto cujo título revela 

bem seus objetivos. Intitulado “Principais condições encontradas no 

estado do Espírito Santo e considerações sobre a localização do colono 

estrangeiro”, o anexo continha uma série de informações sobre as con-

dições geográficas, climáticas, hidrográficas etc. do estado. A origem 

do texto é, de fato, o atendimento a uma portaria de agosto de 1907, 

que definia os principais assuntos que os inspetores deveriam abordar 

em seus pareceres acerca da fundação dos núcleos coloniais. Entre os 

muitos assuntos constavam os “tentames porventura feitos para a 

colonização por imigrantes estrangeiros e seus resultados”1 (Portaria 

do MIVOP de 14 de agosto de 1907, art. 2o apud BAILLY, 1931, p. 317). 

Acerca desse assunto, relatava o inspetor:
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A colonização no estado começou a fundação da ex-colônia Santa Isabel 

em 1847. [...] Estabelecida em zona de terras férteis e de bom clima, 

esta colônia desenvolveu-se e fez a prosperidade de muitos colonos 

alemães que nela se estabeleceram. A sede é hoje uma vila próspera. A 

emancipação da colônia realizou-se em 19/06/1886, depois de dotada 

de viação regular, escola e Igreja com residência paroquial.

Depois de Santa Isabel seguiu-se a fundação da colônia Rio Novo por 

uma associação em 1885, passando em 1861 a ser administrada pelo 

governo. Em poucos anos prosperou consideravelmente e hoje constitui 

um dos municípios do Estado onde se encontram as melhores estradas 

e caminhos. 

[...]

Estas primeiras colônias desenvolveram as zonas e valorizaram as ter-

ras, tendo o lote rústico, passado a valer 50 a 100 vezes mais (BRASIL. 

MAIC. 1910, p. 51).

O que se revela nesta citação são alguns dos elementos do mode-

lo de Povoamento bem sucedido, o qual, em grande medida, remontava 

à política de colonização do Império. Afinal o que é sublinhado pelo 

autor? Em primeiro lugar, a presença e fixação de imigrantes, no caso, 

imigrantes alemães. Isso nos lembra mais uma vez que a concepção 

de Povoamento em vigor implicava articular imigração européia e 

colonização. 

Em que pese não encontrarmos referências ao termo raça e seus 

derivados nos instrumentos legais que organizavam a ação dos agentes 

do Povoamento, encontramos nesta e em outras falas dos agentes do 

Povoamento os ecos dos debates de época acerca da definição dos 

imigrantes desejáveis e indesejáveis.2 No privilégio concedido ao pro-

jeto de colonização com imigrantes europeus se revela a presença de 

classificações raciais que serviam à hierarquização das populações de 

imigrantes e que conferiam ao imigrante europeu, o papel de contribuir 

para a civilização do trabalhador nacional.3

O relatório do inspetor no Espírito Santo revela, ainda, um outro 

aspecto do modelo de política de Povoamento: a idéia de prosperidade 

dos colonos, baseada na agricultura e criação que praticavam em seus 

lotes. Assim, encontramos a pequena propriedade como base da pro-
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dução econômica, logo, do sucesso do empreendimento e, sobretudo, 

da fixação do imigrante europeu.4 

Em seguida, o inspetor menciona a emancipação da colônia. E o 

que significa o uso desse termo oriundo do vocabulário tutelar?5 Ora, 

emancipar significa tornar alguém independente retirando-o da tutela 

de um terceiro. Segundo o artigo 49 do já citado decreto de fundação do 

Povoamento, a emancipação dos núcleos coloniais consistia na retirada 

dos auxílios oferecidos pelo governo federal logo que cessasse sua 

necessidade para os imigrantes localizados. Aqui nos deparamos com 

algo, o núcleo colonial, que supostamente deixaria de necessitar da 

direção e do auxílio do Estado a partir do momento em que alcançou 

certas metas. E a que elementos definidos no decreto está associada a 

emancipação da colônia? São eles: o “sucesso” econômico do núcleo, 

medido pelas estatísticas da produção agrícola e pastoril do núcleo, 

a construção de escolas, igrejas e estradas. 

Temos, assim, a imagem da colônia bem sucedida: sedes que 

viram vilas e depois cidades, produção agrícola e pastoril baseada 

na pequena propriedade agrária, exportada por caminhos vicinais e 

estradas conectadas entre si e aos troncos viários e ferroviários exis-

tentes, trabalhadores europeus, desbravamento das matas e florestas 

e valorização da terra. 

Esta imagem se repetiria no relatório do Diretor geral do Povo-

amento, Silvino Vicente de Faria, em 1911, no qual ele comentava a 

emancipação de seis núcleos coloniais no Paraná:

Esta medida [...] foi mandada executar por decretos de 16/04/1913, en-

trando esses núcleos importantes do estado do Paraná no regime dos 

povoados brasileiros, com vida inteiramente autônoma.

Representam uma área de 50.510 hectares; dos quais se acham culti-

vados 10.488.

Semelhante aquisição enriqueceu o estado do Paraná com a extensão 

de 320km de estradas carroçáveis solidamente construídas e 370km de 

caminhos vicinais ligando os lotes de vários núcleos entre si.

E ainda mais, concorreu para aumentar a população do estado com o 

número de 11.280 indivíduos, formando 2.263 famílias de proprietários 

rurais.
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O desenvolvimento econômico daqueles núcleos; cinco anos atrás, 

quase sem valor, a não ser o da terra, que então pouco representava, 

traduz-se agora pela elevada soma de 4.256247$660, quantia esta que 

tende a crescer de um modo extraordinário (BRASIL. MAIC. 1911, p. 6).

O próprio termo usado para identificar as colônias, núcleos colo-

niais, expressa a concepção da colônia como um ponto de agregação 

e articulação de estradas, trabalhadores e atividades produtivas, ao 

mesmo tempo em que de dispersão e difusão de práticas e compor-

tamentos civilizados, tais como a disciplina para o trabalho, hábitos 

de poupança, a posse de técnicas de produção, e a fixação no espaço.

O modelo de política do Povoamento incluia ainda a imagem de 

uma perfeita conexão entre os serviços de imigração e de colonização. 

De modo que a colônia era o principal elemento, mas não o único, 

de uma rede de ações que começava com a propaganda na Europa e 

que tinha inúmeros outros desdobramentos. Essa rede de ações, ao 

menos em sua forma idealizada, foi explicitada pelo Diretor Geral do 

Povoamento, Joaquim Gonçalves Jr., em seu relatório do mesmo ano 

de 1910. A citação é longa, mas elucidativa do significado atribuído 

pelos agentes do Povoamento às suas ações. Segundo ele:

Desde o momento da entrada dos vapores [...] em portos nacionais 

em que os serviços de recepção, hospedagem e expedição se acham 

organizados [...] intérpretes oficiais recebem do respectivo comandante 

a lista autenticada de todos os imigrantes e a estes oferecem desem-

barque, hospedagem e demais auxílios regulamentares, prestando-lhes 

informações precisas. 

[...] 

No escritório de Imigração e na Hospedaria da Ilha das Flores, no Por-

to do RJ, na Inspetoria de imigração em Santos, na Agência Oficial de 

Colonização e Trabalho em São Paulo, nas inspetorias de São Paulo, e 

diversas hospedarias em outros estados, todos obtém os esclarecimen-

tos de que necessitam, facilitando-lhes pronta ocupação remunerada 

de acordo com as circunstâncias.

[...]

Os que exercendo a profissão de agricultor desejam se localizar em 

algum núcleo colonial, como proprietário de terras, são levados até o 
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porto mais próximo do núcleo ou até a estrada de ferro, de onde parte 

a estrada de rodagem construída para o serviço colonial.

Acolhidos e alojados em hospedarias montadas em diversos pontos do 

trajeto, são finalmente transportados em carros até a sede ou povoação 

central do núcleo colonial.

Para que os agricultores, logo que cheguem do exterior com o propósito 

de adquirir propriedade territorial, escolham livremente o núcleo que 

melhor convenha, os intérpretes fornecem-lhes informações completas 

e procuram guiá-los na escolha, tendo em atenção a procedência dos 

mesmos, os gêneros de cultura ou de trabalho a que estão habituadas 

e outras circunstâncias que possam influir para o seu bem estar.

[...]

Chegando à sede e hospedados os primeiros dias em galpões para isso 

construídos, os imigrantes agricultores procedem à escolha dos lotes 

rurais que encontram medidos e demarcados, uns com casas prontas 

e outros sem elas, havendo uma área de terreno desbravado em cada 

lote para facilitar o início das culturas.

[...]

Aos desprovidos de recursos, que contam unicamente com o seu es-

forço para a manutenção de si e da sua família, facultam-se trabalhos a 

salário ou por empreitada em obras ou serviços do núcleo, durante os 

primeiros meses; fazendo-se a distribuição de sorte que a cada adulto 

de uma família correspondam 15 dias de trabalho por mês, devendo 

quanto possível consistir o serviço em preparo ou aperfeiçoamento da 

estrada ou caminho que servir ao lote que lhe pertencer. 

[...]

Este auxílio deve ser prestado aos imigrantes que o solicitarem e me-

recerem dentro dos seis primeiros meses e até a primeira colheita e 

venda dos produtos. 

[...]

Os ocupantes do lote devem cultivá-los e beneficiá-los em proveito 

próprio sob pena de não terem direito a auxílio algum.

A todos se procura tornar fácil a aquisição, pelo menor tempo possível, 

de instrumentos e veículos.

A sede de cada núcleo, dividida em lotes urbanos, ruas e praças, é o 

centro da administração e do comércio, ponto de convergência das 
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estradas carroçáveis e dos ramais vicinais que formam a rede da viação 

colonial (BRASIL. MAIC. 1910, p. 1/4).

Define-se aqui um trajeto pelo qual o imigrante passaria, de 

modo a se tornar colono nos núcleos federais. Se perfeitamente 

estabelecido, em cada passo deste caminho ele se depararia com 

funcionários do Povoamento, agindo de determinada maneira em 

determinados lugares, alguns construídos especificamente para este 

fim. Assim, chegando ao porto, o imigrante se depararia com Inspeto-

rias, intérpretes e listas de chamada. Aceitando se colocar sob a tutela 

desses funcionários, seriam por eles conduzidos sucessivamente a 

repousarem em hospedarias e a se deslocarem em trens e carroças. 

Ainda sob a tutela de tais funcionários chegariam aos núcleos coloniais, 

e ali obteriam novos favores, como uma pequena propriedade previa-

mente demarcada e trabalhada, crédito, víveres, sementes, trabalho 

etc. Assim, aceitar se colocar sob a tutela dos agentes do Povoamento 

implicava aceitar não apenas favores, mas também seguir direções 

oferecidas pelos agentes do Povoamento. De fato, favores e direção 

são duas faces do poder tutelar. 

Aparece aqui uma característica distintiva do exercício do poder 

tutelar sobre os subsidiados: os imigrantes eram livres para aceitarem 

a relação tutelar, e nisto diferiam dos indivíduos identificados como 

menores e índios, por exemplo, cuja identificação nessas categorias 

tornava, em princípio, compulsória a relação tutelar. E era a aceitação 

a se submeter a esta relação que constituía os subsidiados em oposição 

aos espontâneos.

O uso que faço dos verbos no futuro do pretérito para analisar 

a fala do Diretor do Povoamento não quer indicar que concebo todas 

as ações descritas como quimeras jamais realizadas. O que encon-

tramos aqui é algo que, ao mesmo tempo em que era apresentado 

no relatório ao ministro como sendo uma realidade que fazia jus às 

verbas recebidas,6 era, de fato, um projeto que orientava uma série de 

ações e realizações dos agentes do Povoamento dirigidas, por sua vez, 

a uma multiplicidade de agentes e no interior de um processo conti-

nuamente inacabado e de tal modo amplo que nenhum agente isolado 

era capaz de visualizá-lo ou controlá-lo inteiramente. O termo projeto 
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é aqui usado para identificar as práticas descritas e as categorias que 

organizavam a descrição das práticas.7 

Tal como empregado aqui, o conceito de projeto supõe a arti-

culação entre discursos e um conjunto de práticas diversas. Isto é, as 

práticas e categorias que constituíam a política de Povoamento eram 

concebidas e conduzidas a partir de uma dimensão estratégica cujo 

objetivo era produzir efeitos sobre o real, compreendendo aí subsi-

diados, espontâneos, nacionais, valor das terras, rede viária, produção 

agrícola e pastoril, mercado de trabalho etc. Elas cristalizavam-se em 

instituições, como os núcleos coloniais, informavam comportamentos 

individuais dos agentes do Povoamento e funcionavam como grades 

para sua percepção, avaliação e ação sobre coisas e pessoas. 

Claro está, também, que na medida em que os agentes que as 

criavam e as punham em ação eram historicamente situados, práti-

cas e categorias se articulavam a interesses imediatos. Contudo, é 

impossível compreendê-las sem remetê-las a discursos mais gerais 

que se inscrevem numa temporalidade que ultrapassa o momento em 

que eram atualizadas e que condicionava sua atualização por agentes 

social e historicamente localizados. Em outras palavras, estas práticas 

e categorias relacionadas à colonização e aos imigrantes se inscreviam 

em tradições de conhecimento estatal e de intervenção que ultrapas-

savam e condicionavam o momento de sua atualização pelos agentes 

do Povoamento. Tais categorias e práticas “carregavam”, ainda, uma ca-

racterística fundamental desses discursos: o diagnóstico da realidade 

que era, ao mesmo tempo, crítica do passado e projeção para o futuro, 

a partir do qual se definia o que faltava na realidade diagnosticada, 

e o que deveria ser retificado pela intervenção ou pela conservação. 

Enfim, categorias e práticas, indissociadas, eram mecanismos, ainda 

que extremamente precários, de modelagem da realidade.  

Reencontramos aqui algumas das formulações apresentadas 

no capítulo anterior, em especial a idéia de que a forma mais adequa-

da de entender as ações e realizações da política de Povoamento é 

compreendê-las como esforços de intervenção em processos amplos 

e complexos, de modo a desenhar, por meio de relações de poder e 

não de violência, tendências nesses processos. Assim, o esforço por 

atrair imigrantes em famílias e não individualmente e por fazer com 
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que os subsidiados atraíssem espontâneos que lhes eram próximos, 

são exemplos desse tipo de esforço.

Isto fica particularmente visível na presença recorrente, nos 

relatórios, de termos como esperança, animação, desânimo e outros 

com o mesmo sentido, que revelam que os próprios funcionários 

do Povoamento concebiam suas ações como provisórias e parciais, 

tendo por objetivo orientar as ações dos demais agentes sociais em 

determinadas direções, mas sem garantia absoluta de que, em cada 

ação, esta direção seria realmente efetivada. 

Pode-se dizer que a colonização era, de fato, concebida como 

um projeto, no qual os funcionários do Povoamento depositavam re-

cursos, propaganda, ensinamentos e demais favores na expectativa de 

que os imigrantes/colonos se engajassem na direção a eles proposta e 

fizessem, através do seu trabalho, com que a colônia realizasse aquele 

ideal sobre o qual falei anteriormente.8

Esta perspectiva fica clara no seguinte comentário do Inspetor 

do Paraná, Manoel Franciso Ferreira Correia, em seu relatório de 1911:

A inconstância dos fenômenos meteorológicos e as pragas de formigas, 

lagartas, gafanhotos e ratos, que muitas vezes inutilizam por completo 

as messes abundantes produzidas pelo seu esforço incitam-no a cuidar 

de seus interesses e a empregar a sua atividade em serviços menos 

sujeitos a eventualidades prejudiciais.

São essas ocorrências no trabalho agrícola o que venho observando 

nos últimos anos [...] Não fosse o auxílio que tem dado o Governo da 

União aos imigrantes até a primeira colheita e muitos teriam abandona-

do totalmente a lavoura para dedicarem-se a outros serviços que não 

sofrem tantos contratempos, ao que se junta a carestia dos transportes 

de seus produtos aos mercados consumidores.

No primeiro ano do estabelecimento suporta o imigrante as contrarie-

dades decorrentes do trabalho de aclimação e de adaptação aos usos e 

costumes do país para o qual se transferiu, e, se a estas contrariedades 

vem juntar-se o fracasso da primeira lavoura, é natural que o desespero 

lhe abata e espírito, dando-lhe ímpetos de abandonar de todo o servi-

ço agrícola para dedicar-se a trabalhos mais compensadores de seus 

esforços.
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É o que tem sido evitado com o prolongamento dos auxílios da União 

àqueles que têm passado por essas duras provações [...] (BRASIL. MAIC. 

1911, p. 218-219).

O inspetor revela aqui todo um esforço de identificar, através da 

observação acumulada no trabalho de colonização, os comportamen-

tos e os estados de espírito dos colonos, bem como dos elementos 

materiais – as pragas que ameaçavam a produção, a concorrência 

oferecida por outras possibilidades de investimento da capacidade de 

trabalho, as condições de trabalho e de escoamento da produção etc 

– que os condicionavam. Portanto, se temos em vista esta concepção 

dos auxílios como investimentos feitos na animação dos imigrantes/

colonos, isto é, em induzi-los a adotarem determinados comportamen-

tos e gozarem certos estados de espírito, podemos compreender a 

preocupação dos inspetores com as frustrações, críticas, e reclamações 

ou, até mesmo, os boatos que circulavam entre os colonos, posto que 

eles representavam o risco de fracasso completo do investimento 

feito na atração dos imigrantes e na sua transformação em colonos, 

por meio de sua animação. 

Duas situações descritas por inspetores demonstram bem isso. 

Na primeira, o inspetor no Rio de Janeiro, Antonio Ribeiro de Castro 

se depara com o fracasso da colonização federal no Estado. Entre os 

fatores responsáveis por este fracasso ele nomeia o seguinte:

Depois da campanha que alguns jornais desta capital e de São Paulo, 

guiados por informações pessimistas, fizeram contra as condições que 

oferece à colonização o estado do Rio de Janeiro, procurando desme-

recer o valor de suas terras, principalmente da dos núcleos coloniais 

fundados pelo Governo da União, o movimento imigratório se reduziu 

consideravelmente. Antes dessa propaganda antipatriótica, que foi 

levada ao estrangeiro pelos artigos difamatórios traduzidos pelos di-

versos periódicos que se ocupam dos assuntos de imigração, os dois 

núcleos coloniais “Itatiaya” e “Visconde de Mauá” tinham a sua corrente 

imigratória, já vindo da Europa 95 imigrantes para um ou outro núcleo 

(BRASIL. MAIC. 1911, p. 87).
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Infelizmente, o inspetor não identifica os periódicos, mas é muito 

reveladora a forma como ele qualifica as críticas ao empreendimento 

colonial. Elas teriam sido guiadas por informações pessimistas, o que 

demonstra o lugar que os funcionários conferiam ao otimismo no 

investimento que representava a colonização. Talvez isto explique 

porque nos relatórios esteve quase sempre ausente a menção clara 

às dificuldades vividas pelos colonos e seus conflitos com os funcio-

nários. A veiculação dessas informações em jornais brasileiros era 

considerada propaganda antipatriótica, o que revela, por contraste, 

como as informações positivas produzidas pelos próprios funcionários 

eram consideradas algo destinado a animar os colonos/ imigrantes. 

Por fim, o temor maior era que estas informações circulassem 

no exterior,9 em especial nos periódicos que abordavam temas de 

imigração e colonização que desempenhavam um papel nas decisões 

das autoridades européias acerca da emigração de seus cidadãos 

para determinadas regiões do Brasil e dos próprios emigrantes em 

se deixarem seduzir pela propaganda do Povoamento. Daí o peso com 

que foram atacados estes artigos, chamados de difamatórios. Mas o 

mais importante de tudo é que, dadas as características da política 

de colonização, que era baseada não no movimento espontâneo do 

imigrante mas na sua atração por meio de favores, a circulação de 

informações negativas entre os imigrantes e colonos punha em risco, 

de fato, o empreendimento colonial.

Isto fica evidente na segunda situação que analisarei, descrita 

pelo inspetor em São Paulo, Ribeiro da Luz, ao comentar a redução 

na entrada de imigrantes no núcleo Bandeirantes, a partir de meados 

de 1910. Nessa descrição ele cida um trecho do relatório que havia 

recebido do então chefe de comissão do núcleo Bandeirantes, Ildefonso 

Alves Pereira:

Nessa época apareceu no jornal Germânia que se publica em SP, em 

língua alemã, artigos difamatórios dando más informações sobre a 

qualidade das terras, declarando que a fundação do núcleo era uma 

tentativa frustrada, que o Governo ia suspender os trabalhos e retirar dos 

colonos todos os favores garantidos nas bases regulamentares. O efeito 

produzido nos colonos por esta publicação foi uma cruel surpresa e 

uma triste decepção, com o espírito apoderado do desânimo, receosos do 

futuro, começaram os colonos a abandonar o núcleo, em massa, ficando 
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em agosto, isto é, em menos de três meses, reduzidos a 38 famílias com 

197 pessoas. 

Urgia tomar medidas para sustar o descalabro em que ia se 

precipitar aquela empresa, iniciada sob tão bons auspícios.

Continuar a receber imigrantes recém-chegados seria agravar 

a situação, porque logo, cientes dos boatos e do êxodo de seus com-

patriotas, não haveria razões que os convencessem a se localizarem.

Procurei os colonos mais antigos, convenci-os de que era uma 

calúnia o boato de que o Governo ia retirar-lhes todos os favores10 

prometidos [Os favores em questão eram: o financiamento do lote, a 

distribuição de sementes e instrumentos de produção e, sobretudo, 

os trabalhos remunerados no núcleo – O AUTOR] insisti com aqueles 

que animados com as colheitas, não se queriam retirar, para que con-

vencessem os seus patrícios de que não deviam abandonar os lotes; 

pedi autorização para aumentar o número permitido para concessão 

de lotes a nacionais, para que estes, conhecedores do terreno e da 

lavoura, com o exemplo animassem os colonos que ainda restavam, 

e, finalmente, de acordo com o Inspetor Engenheiro Ribeiro da Luz, 

deliberamos pedir também autorização para anunciar em todos os 

jornais estrangeiros de SP a venda a prazo de lotes disponíveis. [Que 

seriam vendidos a imigrantes já estabelecidos em São Paulo e que 

não haviam sido trazidos pelo Povoamento – O AUTOR] ... Tivemos a 

fortuna de ver coroada de êxito a execução das medidas[...] (BRASIL. 

MAIC. 1910, p. 239).

Esta citação se presta a algumas observações importantes. Em 

primeiro lugar, devemos observar que o meio pelo qual circulavam 

as informações era um jornal em língua alemã. Ora, a colonização 

do núcleo Bandeirantes, ao qual ele se refere, havia-se iniciado no 

ano anterior, com a chegada de 48 famílias dessa nacionalidade. Nas 

vésperas do ocorrido estas famílias já eram em número de 74, tota-

lizando quase toda a população rural do núcleo. E sua chegada fora 

concebida como um investimento inicial que deveria ter como fruto a 

chegada de novas levas de imigrantes atraídos, entre outros fatores, 

em razão da propaganda do sucesso das primeiras. Disso decorre que 

a notícia nos jornais afetava, ao mesmo tempo, o ânimo dos que ali 
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já estavam e punha em risco a possibilidade de atrair novas famílias 

de imigrantes alemães. O fato de a colônia ser um investimento de 

funcionários e colonos se revela, em primeiro lugar, na forma como o 

jornal a avaliou, definindo-a como uma tentativa frustrada, e no modo 

como o inspetor descreveu o impacto da notícia entre os colonos já 

estabelecidos e sobre os que estavam para chegar. Ele fala em cruel 

decepção, em receio pelo futuro, para em seguida nos informar que os 

imigrantes abandonavam em massa o núcleo. 

E a solução encontrada para que não se configurasse o fracasso 

do empreendimento colonial foi tornar o núcleo novamente confiável 

para imigrantes e colonos. Para isso, o inspetor montou uma estraté-

gia para convencê-los da confiabilidade do empreendimento colonial 

Núcleo Bandeirantes. Procurou, primeiramente, aqueles agentes mais 

próximos de sua própria situação: os colonos que já haviam investido 

tempo e trabalho no núcleo, e que por isso se tornavam, em certa 

medida, parceiros da aposta capitaneada pelos funcionários. Tais 

parceiros eram essenciais na estratégia empregada pelos funcionários 

do Povoamento, uma vez que eles supunham que estes colonos eram 

confiáveis para os demais colonos e imigrantes, por partilharem a mes-

ma nacionalidade, por serem todos patrícios. Em seguida, apresentou 

a estes parceiros os trunfos de que dispunha para garantir o sucesso 

do empreendimento colonial: a manutenção dos favores prometidos nas 

bases regulamentares e a disposição de estender esses favores mesmo 

a imigrantes e colonos que não se enquadravam nos termos da lei, 

isto é, àqueles que não haviam sido trazidos pelo próprio Povoamen-

to. Esses favores revelam aí toda a sua importância, pois eles eram o 

instrumento através do qual os imigrantes eram atraídos, fixados e 

induzidos a adotarem determinados comportamentos. 

O inspetor termina informando ao seu superior o sucesso de sua 

estratégia. De fato, no fim daquele ano, a população voltava a contar 

85 famílias. Contudo, o ano seguinte mostraria os limites da estratégia 

adotada. Segundo o relatório de 1911 do mesmo inspetor:

Durante o ano de 1911 as saídas de colonos foram ainda grandes e 

isso pelo fato de que não sendo eles, em grande maioria, afeitos aos 

trabalhos rurais, desconhecendo por completo a vida agrícola, uma vez 

terminados todos os auxílios que lhes foram (seja dito de passagem) 
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fartamente dispensados, não puderam contar com as suas colheitas, 

porquanto, confiantes nos auxílios, pouco trabalharam e pouco ou quase 

nada plantaram. (BRASIL. MAIC. 1911, p. 160).

Essas idas e vindas mostram que os subsidiados podiam dirigir 

seu trabalho a outras possibilidades – fossem elas outros núcleos 

coloniais ou o trabalho em fazendas, ou mesmo a re-imigração para 

a Argentina, por exemplo – posto que não estavam submetidos a ne-

nhum constrangimento legal que os impedisse de seguirem livremen-

te. Já para os funcionários do Povoamento ali alocados, a perda dos 

imigrantes e colonos representava o fracasso de todo o investimento 

e trabalho feitos. Esta situação revela de forma clara que os agentes 

do Povoamento, ao menos nos primeiros tempos da colonização, não 

podiam exercer uma relação de violência sobre os subsidiados, mas tão-

-somente de poder.11 E a escolha dos mecanismos por meio dos quais 

esta relação deveria ser conduzida estava condicionada, não apenas 

pela inexistência de algum estatuto legal que conferisse a estes agentes 

uma autoridade sobre os subsidiados, mas também pelo fato de que 

estes imigrantes eram, na sua origem, cidadãos de países europeus.

É fundamental identificar aqui as características da relação tute-

lar que os agentes do Povoamento visavam construir junto aos subsidia-

dos. Davam-se auxílios e esperavam-se determinados comportamentos, 

e da adequação entre uns e outros, isto é, da eficácia dos auxílios em 

induzir os subsidiados a adotarem determinados comportamentos, 

adviria a emancipação do núcleo, que era o momento em que os auxí-

lios seriam retirados. Contudo, isso exigia uma sintonia fina da parte 

daquele que dava, no caso o funcionário, que devia saber para quem 

estava dando, isto é, qual é a natureza do imigrante/colono, e quanto 

devia dar, ou seja, qual é a natureza e a extensão dos favores. Nesse 

caso, o risco do fracasso do núcleo colonial levou o funcionário do 

Povoamento a conceder favores a colonos não-selecionados pelo Povo-

amento e a fazê-lo por prazo superior ao determinado pela legislação. 

Segundo sua própria avaliação, resultou disso que os comportamentos 

desejados não foram obtidos. 
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b) Os auxílios prestados aos estados:  
os instrumentos de uma centralização precária

Como já assinalei no capítulo anterior, um dos vetores da política 

empreendida pelos agentes do Povoamento foi a ordenação das ações 

em matéria de imigração e colonização, o que implicava a interação 

com agentes, recursos e atribuições legais aí envolvidos, que escapa-

vam ao seu controle direto. Em primeiro plano, entre estes agentes, 

se encontravam as autoridades estaduais. 

Uma das razões para isso é que a política de colonização consis-

tia na implementação de projetos de ocupação do território. Ora, no 

contexto do regime federativo e com a passagem das terras devolutas 

aos estados, a maior parte do espaço físico do país estava sob a juris-

dição estadual, incluindo aí as áreas sobre as quais os funcionários do 

Povoamento projetavam o desenvolvimento através da colonização. 

Mais que isso, os estados ficaram responsáveis por projetar e conduzir 

políticas de colonização. Eles se tornaram a autoridade constitucional 

nessas matérias, mesmo que sua ação concreta fosse ineficiente ou 

inexistente. E durante os debates parlamentares que redundaram na 

aprovação do decreto federal que fundava o Povoamento esta auto-

ridade foi reconhecida, uma vez que foi mantido o artigo original do 

decreto que determinava que os trabalhos de colonização e introdução 

de imigrantes seriam promovidos pela União, “mediante acordo com 

os Governos Estaduais”.12 

A retomada da ação federal em matéria de imigração e colo-

nização não redundou, inicialmente, em um enquadramento dessas 

autoridades locais por sob uma autoridade central e superior. Expres-

são desse esforço de centralização, tornado precário pela autonomia 

das autoridades locais, é o seguinte comentário do inspetor em Santa 

Catarina, Jacinto Antonio de Mattos, em seu relatório de 1909, rela-

tivo à elaboração das estatísticas de entrada e saída de imigrantes, 

organizadas a partir das informações contidas nas listas de imigrantes 

entrados nos vários portos nacionais:

Continua a ser feito com relativa dificuldade este serviço, recusando-se 

os funcionários policiais, encarregados das visitas aos navios atracados 

nos portos do estado, a fornecer as relações do movimento de passa-
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geiros e imigrantes espontâneos. E esse estado de coisas persiste, não 

obstante as mais reiteradas solicitações.

Para obviar esse mal, porém, está tomada a providência de viagens 

repetidas do preposto junto à hospedaria aos portos do estado, em 

cujas alfândegas e coletorias federais se tem conseguido obter os dados 

precisos para a confecção das estatísticas (BRASIL. MAIC. 1909, p. 281).

Como veremos, ao menos nos primeiros momentos da atuação 

do Povoamento, as autoridades estaduais se configuraram interlocuto-

res fundamentais, chegando mesmo a conduzir a ação dos inspetores do 

Povoamento, em certos aspectos, mediante o expediente da concessão 

de terras para a montagem dos núcleos coloniais. 

Os mecanismos de centralização que aqui serão analisados 

revelam, de fato, um conjunto de concessões de parte a parte, nunca 

desprovidas de tensões, através das quais, ao mesmo tempo em que 

as autoridades federais e parcela das estaduais reforçavam-se mutu-

amente, as primeiras lutavam por generalizar os princípios de sua 

política de Povoamento entre as autoridades estaduais.13

Como já assinalei anteriormente, o que estava sendo construído 

na relação da União com os estados não era um monopólio federal so-

bre as ações dirigidas à colonização e, imigração, mas sim um reforço 

mútuo de estruturas estatais federais e estaduais, acompanhado de 

um incremento relativo da capacidade da União de induzir as ações 

nesse terreno. 

O uso que faço aqui do termo relativo diz respeito ao fato de a 

relação entre União e estados não ser um jogo de soma zero, dentro 

do qual a máquina estatal da União crescia às expensas dos estados 

ou vice-versa. Como mostram os quadros abaixo, até 1914 a União 

fundou 20 núcleos coloniais, grande parte deles em terras compradas 

ou devolutas, cedidas pelos estados. Recebeu, ainda, dos estados, 

núcleos coloniais que estes haviam fundado, mas já não eram capazes 

de manter funcionando. Além disso, deu auxílio a 16 colônias estadu-

ais. Isto revela que a ação federal, de fato, incrementou a capacidade 

dos estados de conduzirem políticas de colonização e imigração. Em 

contrapartida, o meio pelo qual foi conduzida esta ação, implicou 

um esforço por fazer com que os princípios que norteavam a política 

federal de Povoamento guiassem a ação dos estados. 
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Os agentes do Povoamento, em especial os inspetores, tinham a 

função de intermediar a concessão dos auxílios oferecidos pelo gover-

no federal aos estados, avaliando as demandas e as ações estaduais, 

e recomendando ou não a concessão dos auxílios.14 Este trabalho de 

mediação e estabelecimento de vínculos de interdependência consti-

tuía estes agentes em autoridades, ao mesmo tempo em que construíam 

a autoridade federal em matéria de imigração e de colonização, ainda 

que constitucionalmente essa autoridade fosse, em última instância, 

prerrogativa dos estados. 

Isso é o que revela o balanço da colonização no país, feito pelo 

diretor do Povoamento, Joaquim Gonçalves Júnior, em seu relatório 

de 1909. Segundo ele:

Foram 26 os núcleos coloniais em que durante o ano de 1908 se efetu-

aram trabalhos preparatórios para a localização de imigrantes: 11 por 

conta da União [...] dois por conta dos estados, introduzindo a União os 

imigrantes e concorrendo com os auxílios definidos nos artigos 51 e 52 

das bases regulamentares [...] quatro por conta dos estados, sendo pela 

União apenas introduzidos os imigrantes, na conformidade do artigo 50 

das bases regulamentares [..] e nove por conta dos estados, sem auxílio 

algum diretamente prestado pela União (RMAIC, 1909, p. 56).

Ora, dos 26 núcleos em fundação até aquele ano, 17 tinham 

algum tipo de participação da União, que se dava na fundação mesma 

da colônia, na concessão de auxílios pecuniários ou na introdução de 

imigrantes.15 Nos anos seguintes, a participação federal na colonização 

estadual aumentaria ainda mais e apenas sete núcleos mantidos pelo 

estado de São Paulo permaneceriam funcionando sem apoio federal. 

Os dois quadros a seguir nos permitirão ter uma visão geral 

deste e de outros aspectos da relação entre União e estados na mon-

tagem dos núcleos coloniais. 
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Havia ainda sete colônias estaduais de São Paulo que não rece-

biam qualquer tipo de auxílio federal.

O primeiro aspecto que quero ressaltar dos quadros acima é a 

concentração das colônias nos estados do sul, tendo sido estes o alvo 

da política de colonização, seja com a montagem de núcleos federais, 

seja com o apoio da União aos núcleos estaduais. Em número de nú-

cleos, se destaca, no primeiro caso, o estado do Paraná, e no segundo, 

o Estado de Minas Gerais. Esta concentração, objeto de críticas sobre 

as quais falarei mais adiante quando tratar das transformações pelas 
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quais passou o Povoamento, foi assim explicada pelo diretor geral do 

Povoamento em seu relatório de 1908:

Realizaram-se trabalhos de fundação de núcleos coloniais, durante o ano 

de 1908, nos estados do ES, RJ, MG, SP, Paraná, SC e RGS. 

Em início de nova fase, decorrido pouco tempo de instalação desta 

diretoria, dispersar esforços e recursos por maior número de estados, 

importaria em condenável desperdício e perda de tempo com prejuízo 

para os créditos do Serviço e quiçá do país (BRASIL. MAIC. 1908, p. 55).

Esta explicação revela a expectativa de maximizar os resulta-

dos da política federal concentrando esforços nos estados em que 

já existia um histórico de colonização com imigrantes europeus. Ela 

mostra ainda como a política de Povoamento do governo federal seguia, 

literalmente, os passos da colonização empreendida pelos governos 

imperiais. Isto revela a continuidade entre estes governos no que 

concerne aos objetivos e métodos em matéria de Povoamento, mas 

revela também que a colonização era um investimento que exigia a 

mobilização de expectativas positivas de todos os agentes envolvidos, 

em especial, dos colonos/imigrantes. De fato, do Império à República 

cada empreendimento colonial era uma experiência de cujo sucesso 

ou fracasso dependia o investimento de novos recursos na região 

colonizada, no tipo de imigrante que foi trazido, no modo como foi 

trazido, no tipo de auxílio que lhe foi oferecido etc.

Disso decorria a preocupação expressa no artigo 47 do decreto 

de fundação do Povoamento, segundo o qual:

Em estados, ou zonas, onde não existirem colônias antigas ou núcleos 

coloniais de agricultores estrangeiros, o Governo Federal poderá adotar 

providências excepcionais, quando indispensáveis, para garantia da 

formação do primeiro núcleo em condições propícias ao seu desen-

volvimento, servindo de central de atração para o estabelecimento de 

crescente número de imigrantes.

Assim, a colonização com imigrantes nesses estados exigiria 

condições excepcionais, de modo que se garantisse a função exem-

plar que se atribuía aos núcleos coloniais. Isso porque supunha-se 
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necessário o sucesso do primeiro núcleo para que outros imigrantes 

se estimulassem a seguir o exemplo dos primeiros. Expressão desse 

raciocínio é o comentário do inspetor em Minas Gerais, Pedro Demós-

tenes Rache, em seu relatório de 1909, segundo o qual: “É conhecida 

a influência decisiva que exerce sobre o colono novo recém-chegado, 

a prosperidade indiscutível do colono antigo” (BRASIL. MAIC. 1909, 

p. 201). 

Em última instância, uma das funções atribuídas aos núcleos 

coloniais era induzir a formação de correntes imigratórias, canalizando 

para o Brasil parcela da imigração de massa européia ainda existente 

no período.  Disso decorria a opção por trabalhar com os lugares em 

que já havia colonização européia, de modo a facilitar a construção des-

sas correntes. Daí a escolha dos lugares para a fundação de várias das 

colônias da União ter recaído sobre áreas em que já existiam colônias.

Um segundo aspecto, evidente no primeiro quadro, é que apenas 

três dos estados contemplados com apoio federal tinham uma política 

estadual de colonização desenvolvida: Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

e São Paulo, sendo que os dois primeiros e o último tiveram relações 

diferentes com a política federal instituída pela criação do Povoamento. 

Minas Gerais foi o Estado de onde Afonso Penna partiu para a 

presidência da República. Desde o fim do século XIX, a competição com 

São Paulo e Rio de Janeiro tornava difícil a fixação dos imigrantes no 

estado. Em razão disso, vários presidentes de Minas Gerais investiram 

em políticas de imigração e colonização, subsidiando as passagens de 

imigrantes europeus que viessem para os núcleos coloniais estaduais, 

então em fundação. Atualizavam, assim, o pressuposto de que a pe-

quena propriedade serviria de antídoto à atração exercida sobre os 

imigrantes pelos salários em São Paulo. Contudo, a crise financeira 

do Estado na primeira década do século XX pôs fim à maioria de suas 

iniciativas de imigração, e a maioria de suas colônias foi sendo eman-

cipada até 1902 (MONTEIRO, 1974, p. 111). 

A política de colonização, com a fundação de inúmeros núcleos 

coloniais, só foi retomada em 1907, ano em que, realizando promessa 

de campanha, Afonso Penna autorizou o MIVOP a fundar Povoamento.16 

E a relação que a partir daí se estabeleceu entre a União e o estado foi 

marcada pelo subsídio do primeiro às ações do segundo. Nada menos 

do que onze dos 16 núcleos coloniais auxiliados pela União estavam 
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ali localizados. Contudo, a concessão desse subsídio não implicou 

um engajamento sem mediações da União nos objetivos e métodos 

da política estadual de colonização. Havia uma mediação, definida 

no decreto que regulamentava os benefícios, a ser conduzida pelo 

inspetor de Povoamento no estado. Esta situação dava algum poder 

de intervenção nessas políticas, já que era necessário que os núcleos 

coloniais preenchessem certos requisitos para serem beneficiados 

com ajuda federal.

Isso é o que revela o relatório do já citado inspetor em Minas 

Gerais, em 1910, no qual eram analisados os pedidos de auxílio feitos 

pelo estado por conta de cinco núcleos estaduais. Segundo o inspetor:

Durante o ano, reclamou o governador do estado de Minas Gerais, para 

o Núcleo Itajubá [...] os auxílios de que cogitam as bases regulamentares 

do Serviço do Povoamento. 

Sobre este assunto dirigi a esta diretoria o seguinte relatório: 

A ordem apontada pelas bases regulamentares do Serviço De Povoa-

mento [...] exige no art. 52, números I, II, III, que a União seja ouvida em 

toda a marcha da fundação do Núcleo:

– Aprovando a escolha da localidade preferida pelo governador do 

estado,

– Aprovando o plano geral do Núcleo, tipo de casa etc.

– Acompanhando os trabalhos que devem obedecer às prescrições, de 

acordo estabelecidas;

– Finalmente, introduzindo imigrantes, por sua conta, aos quais pode 

então, perfeitamente, informar das vantagens que lhe são oferecidas.

[...]

No caso em questão, o estado fez o Núcleo, sem a menor participação 

ou interferência da administração federal e concluiu-o há muito tempo.

O regulamento não cogita deste caso.

Não tendo sido ouvida a administração federal, é claro que o Núcleo não 

se aproxima do sistema por aquela adotado. Os lotes são de dimensões 

várias, suas figuras caprichosas e as linhas divisórias cortam-se em 

direções diversas. São, além disso, de área inferior a 25 hectares, como 

facilmente se verifica da planta que acompanha a petição (BRASIL. MAIC. 

1910, p. 202, grifos do autor).
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O parecer do inspetor mostra que a concessão de auxílios tinha 

como contrapartida um esforço para generalizar entre os agentes 

estaduais os princípios federais de ação, de modo a que a política de 

colonização da União se tornasse o parâmetro das políticas estaduais. 

E a forma mais eficaz de garantir esta ordenação era condicionar os 

auxílios à supervisão da fundação do núcleo ou à sua adequação ao 

regulamento federal. Isso garantiria que as verbas fornecidas pela 

União não servissem apenas para caucionar as direções já tomadas 

pelos estados, o que era, de fato, o que o estado tencionava obter ao 

pedir auxílios pecuniários para um núcleo colonial fundado antes da 

montagem do Povoamento. Como, nesse caso, o inspetor conseguiu 

fazer valer o papel prescrito ao seu parecer como de intermediário 

entre União e estado, o núcleo não recebeu os auxílios pecuniários 

que demandava, obtendo tão-somente a introdução de imigrantes 

pela União. 

Este papel de mediação não parecia necessariamente conferir 

ao inspetor uma posição autônoma diante dos interesses estaduais. 

Assim é que, diante do mesmo tipo de demanda feita a propósito do 

núcleo estadual, Constança, o inspetor, após fazer severas críticas às 

condições do núcleo, sobretudo por não se enquadrarem nas defini-

ções estabelecidas no decreto, afirmou: “sem embargo, nada disso 

impede que o núcleo possa prosperar e tem mesmo elementos para 

tal, razão por que poderia o auxílio ser proveitoso” (BRASIL. MAIC. 

1910, p. 204).

Assim como em Minas Gerais, a União concedeu auxílios pecu-

niários ao governo do Rio Grande do Sul por conta de algumas de suas 

colônias. Aqui também não havia um simples engajamento da União 

em favor da política colonial estadual. Havia, contudo, continuidades 

e tensões entre União e estado de outra natureza daquelas verificadas 

em Minas Gerais. 

Por um lado, o Rio Grande do Sul fora, desde o Império, um alvo 

preferencial dos governos centrais em suas políticas de colonização 

com imigrantes. Disso resultou, durante muito tempo, uma indiferen-

ciação entre agentes e políticas locais e centrais. Exemplo disso é o fato 

de que as duas colônias que o estado contava até 1909, haviam sido 

fundadas em 1891 pelo próprio governo federal, e, posteriormente, en-
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tregues ao controle do governo do Rio Grande do Sul no final dos anos 

1890, quando a União sustou suas ações em matéria de colonização. 

Por outro lado, na passagem das colônias da União ao estado, 

este último desenvolveu seus próprios mecanismos de colonização, 

entre eles uma legislação própria.17 E as diferenças entre esta e a legis-

lação federal acabaram por ser objeto de críticas do já citado Diretor 

geral do Povoamento. Segundo ele:

De acordo com o regulamento estadual de terras e colonização datado 

de 06/1900, o estado não constrói casas nos lotes rurais destinados 

aos imigrantes; vende a cada família um lote de 25 hectares, à vista 

ou a prazo de cinco anos, e a ferramenta do trabalho; faculta-lhes no 

primeiro semestre de estabelecimento trabalhos em caminhos vicinais 

[...]; e, no caso de moléstia e falta de recursos, têm eles medicamentos e 

outros socorros de que necessitarem e que lhes puderem ser prestados.

Sob esse regime marchava lentamente o Serviço do Povoamento no RGS, 

localizando-se poucos imigrantes espontâneos que ali entraram nos 

últimos anos.

[...]

Havendo três pontos essenciais de divergência entre o regulamento 

federal e estadual – casas nos lotes, concessão ferramentas e sementes, 

e quantidade de trabalho remunerado – fiz recomendar, por necessário, 

ao inspetor de Povoamento no RGS que ouvisse o governo do estado 

sobre a possibilidade de um acordo nos termos dos artigos 52 a 56 das 

bases regulamentares para o Serviço do Povoamento..

Finalmente, o secretário de estado de negócios das obras públicas do 

RGS comunicou, de ordem do presidente do Estado, ao inspetor do 

Serviço do Povoamento, que o governo do estado aceitou auxílio do 

artigo 52 das bases regulamentares, somente para a colônia Guarany, 

onde havia maior número de lotes vagos (RMIVOP, 1909, p. 159-160).

O primeiro aspecto a ser identificado nesse comentário é o 

modo pelo qual foi sublinhada diferença entre as legislações federal e 

estadual, e a crítica dirigida à segunda, tomando-a como responsável 

pelo pouco desenvolvimento da colonização. O que era criticado pelo 

autor não eram as ações concretas, como no caso de Minas Gerais, 

mas os princípios que orientavam a política de colonização estadual. 
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Por isso não bastava a aprovação do funcionamento da colônia para 

que os auxílios fossem concedidos, já que a divergência de princípios 

fazia necessário um acordo entre União e estado, no qual o segundo se 

adequasse ao primeiro. Foi isso o que aconteceu, pois, no ano seguinte, 

o auxílio foi estendido a mais uma colônia e o estado passou a dar aos 

colonos o tratamento definido na legislação federal.

 O segundo aspecto que quero destacar diz respeito à natureza 

mesma da divergência entre União e estado, que girava em torno dos 

auxílios fornecidos aos colonos. Diversamente da legislação estadual, 

o decreto de fundação do Povoamento especificava que os lotes deve-

riam possuir casas previamente construídas, que seriam pagas junto 

com o lote, previa a concessão gratuita de sementes e ferramentas 

de trabalho, e ainda uma quantia um pouco maior que aquela estipu-

lada pelo Estado a ser paga aos colonos por trabalhos realizados na 

montagem das estradas e caminhos vicinais. E o suposto, enunciado 

na referência crítica à lentidão no povoamento da colônia, era de que 

a natureza desses benefícios, em especial os dois primeiros, garantia 

de forma mais eficaz a atração dos imigrantes. 

Contudo, esse tipo de posição não era consensual entre os 

funcionários do Povoamento. Dela discordava o inspetor no estado de 

São Paulo, Eduardo Limpo de Abreu, nitidamente identificado com a 

política de colonização praticada pelo Estado. 

São Paulo se encontrava em situação oposta a Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul: sua política de colonização, ao prescindir dos auxílios 

federais, foi encaminhada de forma autônoma diante da União. Mais 

do que isso: São Paulo era o estado que mais atraía imigrantes, o que 

lhe conferia uma posição exemplar no interior de um discurso que, 

como vimos, pensava as políticas de colonização e imigração como 

um processo no qual se acumulavam experiências, umas fracassadas, 

outras bem-sucedidas, e todas servindo de referência para os passos 

seguintes. Assim, não apenas a União não dispôs de meios para in-

terferir nas ações paulistas, como freqüentemente teve suas ações 

questionadas a partir da comparação com a experiência supostamente 

bem-sucedida de São Paulo.18 

O inspetor do Povoamento no Estado estabeleceu a seguinte 

comparação entre as leis federal e estadual:
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Os imigrantes, uma vez chegados ao Porto de Santos, são logo transpor-

tados para a hospedaria da capital onde podem permanecer apenas seis 

dias, às expensas do estado, com exceção dos que são destinados aos 

núcleos coloniais, que têm direito ao sustento e alojamento até serem 

enviados ao seu destino.

Junto à hospedaria existe a agência oficial de colonização e trabalho 

destinada a facilitar aos imigrantes e aos trabalhadores, em geral, colo-

cação na lavoura, nas indústrias ou em terras públicas e particulares.

Assim, no fim do prazo referido, o imigrante toma o destino que esco-

lheu e deixa de ser um pensionista do estado que não lhe concede o 

adiantamento de fornecimento de víveres durante seis meses nem outros 

favores estipulados nas bases regulamentares para a fundação de núcleos 

coloniais por conta da União.

[...] 

Nenhum colono pode tomar posse de um lote nos núcleos coloniais 

sem o prévio pagamento à vista da primeira prestação do valor do lote.

[...]

De não serem os auxílios inteiramente gratuitos, resulta que o colono 

tendo, desde a localização, um capital empregado no núcleo procura 

fixar-se na terra da qual já é em parte proprietário e trabalha procurando 

[...] desenvolver a lavoura em seu lote para não perder as economias 

que já tem nele empregadas. 

[...]

O governo concede ainda passagens de ida e volta nas estações de ferro 

a todo o colono localizado que contrate serviço com os fazendeiros 

na época da colheita de café e mesmo em qualquer ocasião em que o 

colono podendo, sem inconveniente, entregar a labuta do lote à família, 

queira ir empregar-se na lavoura dos particulares.

[...]

O processo de obrigar o colono a concorrer com parte da despesa ou 

com seu trabalho para a indenização dos auxílios tem, por um lado, a 

vantagem de afastar o elemento indolente e preguiçoso e, por outro, 

facultar braços para o desenvolvimento da lavoura.

Não obstante as disposições regulamentares da lei estadual em muitos 

pontos serem menos liberais que as da lei federal e dos outros estados, 

o estado de São Paulo tem conseguido melhor do que nenhum outro, a 
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colonização de seu território e o desenvolvimento da lavoura e de todas 

as indústrias (BRASIL. MAIC. 1910,  p. 259-261).

Aqui se revela um dos objetivos principais da política de colo-

nização paulista: fornecer trabalhadores para as fazendas de café. E 

nisso residia uma significativa divergência em relação à política da 

União, já que esta última tinha como um de seus principais objetivos 

a multiplicação do número de pequenos proprietários. Em que pesem 

as divergências, ambas as políticas faziam da concessão de benefícios 

um instrumento para induzir os imigrantes a adotarem determinados 

comportamentos. E isso explica a diferença que o inspetor do Povoa-

mento comenta em sua citação. 

No caso da União, os benefícios foram concebidos de modo 

a garantir que o colono se vinculasse cada vez mais ao lote colonial 

através do aprofundamento da sua dependência ante o Povoamento, 

ao passo que a política paulista tinha por objetivo induzir o colono a 

trabalhar nas lavouras para acumular o capital necessário ao pagamen-

to do lote. Por essa razão, o regulamento estadual obrigava o colono a 

pagar a primeira parcela do lote à vista, o que significa que ele se via 

obrigado a fazer algum investimento monetário no empreendimento 

colonial, que seria perdido se ele não pagasse as demais parcelas. Ao 

mesmo tempo, através da agência oficial de colonização e trabalho, 

o imigrante era conectado, desde a sua chegada, a um circuito por 

onde seu trabalho circulava e que o conduzia, graças às passagens 

gratuitas nas ferrovias e às mediações dos funcionários paulistas, às 

fazendas de café, induzindo-o a trabalhar nos cafezais na esperança de 

acumular capital para pagar tanto a primeira como as demais parcelas 

do lote colonial. 

Por fim, o comentário do inspetor revela a presença de um tema 

recorrente em vários dos discursos acerca da colonização estatal no 

Brasil: a sombra da política de colonização paulista, fosse como um 

adversário a ser criticado, como foi o caso já analisado das críticas 

na Câmara, em 1906, fosse como uma referência a ser seguida, como 

implicitamente se depreende do relatório do inspetor.

Tal posição, de implícita passaria a explícita, em 1911, quando 

o mesmo inspetor propôs:
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Parece-me que seria de melhores resultados para a colonização que os 

imigrantes recém-chegados, antes de se dirigirem aos núcleos coloniais, 

primeiramente se encaminhassem para as propriedades agrícolas par-

ticulares – fazendas – onde pudessem eles, durante algum tempo, fazer 

economia e ficar com os conhecimentos essenciais sobre as condições 

gerais do nosso território (BRASIL. MAIC. 1911,  p. 147).

Essa proposta, que não foi aceita pela diretoria do Povoamento, 

revela uma posição ainda mais crítica da estratégia adotada na colo-

nização federal à medida em que não se contentava em fazer o elogio 

da estratégia estadual paulista, mas de propor que ela fosse aplicada 

às colônias federais no estado.

Como mostra o primeiro quadro, à exceção desses três estados, 

a colonização estatal praticamente se resumia às iniciativas da União. 

E a análise da fundação de alguns dos núcleos federais identificados 

no segundo quadro nos permitirá abordar um aspecto essencial da 

relação entre União e os demais estados. Trata-se da origem das terras 

nos quais os núcleos foram fundados. 

Antes de tudo, é preciso dizer que o mecanismo previsto no 

regulamento do Povoamento para a obtenção dessas terras consistia 

em receber ofertas dos estados e avaliá-las por meio de pareceres dos 

seus funcionários. Uma vez aceitas as terras, o núcleo era estrutura-

do segundo os parâmetros de colonização do Povoamento, alguns 

dos quais, como já vimos, diferiam dos regulamentos estaduais, isto 

quando existiam.

Como podemos observar no Quadro 2, no que tange à obtenção 

dos terrenos em que seriam instaladas as colônias, os mecanismos 

de fundação dos 20 núcleos coloniais organizados pela União nos seus 

primeiros anos de existência podem ser resumidos às seguintes situ-

ações: a terra podia ser comprada pela União – sete casos, sendo que 

em três deles houve mediação de autoridades locais na escolha das 

terras – ou cedida pelo estado, e nesse caso, podia ser devoluta – sete 

casos – ou comprada pelo estado – dois casos. Por último, temos a 

situação onde o estado fundava o núcleo e posteriormente o cedia à 

União – quatro casos. Em algumas dessas situações, após a fundação ou 

incorporação do núcleo, a União comprava terras contíguas de modo 
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a aumentar sua capacidade de absorver as famílias de imigrantes que 

o Povoamento atraía. 

Dessas observações se explicita o fato de que, na maior parte das 

situações – 15 em 20 –, a União não empreendeu de forma autônoma a 

escolha e a fundação dos núcleos federais. Ao contrário, a interlocução 

com os estados foi fundamental, de modo que os projetos estaduais 

de colonização e os interesses organizados nos estados tiveram peso 

na definição da localização das colônias. 

Por fim, um último dado que o segundo quadro revela é a exis-

tência de diferenças no desenvolvimento dos núcleos, o que acarre-

tou diferentes períodos sob a tutela do governo federal. Em grande 

medida, a duração da tutela servia de indicador para os inspetores 

sobre o “sucesso” ou “fracasso” dos núcleos. Isso porque a ação esta-

tal era aqui concebida como algo transitório. De fato, o Povoamento 

não possuía pessoal permanente nos núcleos. Comissões de fundação 

eram montadas com a obrigação de realizar uma série de trabalhos 

técnicos, receber os colonos e distribuir os lotes entre eles, além de 

administrar a concessão dos auxílios. Numa situação ideal, ao fim de 

dois ou três anos, as tarefas técnicas estariam encerradas e a comissão 

seria dissolvida. Uma parte dos funcionários seguiria para trabalhar na 

fundação de novas colônias e uma parcela menor ficaria responsável 

pelas duas últimas tarefas, que também deveriam se encerrar em dois 

ou três anos. No total, um núcleo que seguisse o desenvolvimento ideal 

deveria levar em torno de cinco anos para ser emancipado.

O que podemos perceber é que esse ideal esteve longe de se 

realizar para a maior parte dos 20 núcleos, dos quais sete foram eman-

cipados dentro do período ideal. Isto se explica pela dificuldade, ine-

rente ao projeto tutelar, de orquestrar as ações de uma multiplicidade 

de agentes, os quais possuíam suas próprias motivações e valores. 

De fato, os funcionários do Povoamento jamais dispuseram 

de mecanismos de dominação que lhes permitissem impor um com-

portamento estrito a colonos e autoridades locais. Ao contrário, no 

caso das autoridades locais, o esforço da União em obter a adoção de 

determinados comportamentos foi conduzido através de mecanismos 

que conjugavam os recursos financeiros e humanos de que a União 

dispunha, suas carências de terras e de legitimidade constitucional 

para agir sobre as terras devolutas, com as carências e recursos de 
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Estados e municípios. Em virtude da definição constitucional, o pro-

jeto do Povoamento implicava a relação da União com cada estado, 

concebido depositário da autoridade sobre seu território. Portanto, 

a partir da ação federal, estabelecia-se uma díade, envolvendo estado 

e União, na qual a ausência de acordo entre as partes impossibilitava 

a existência mesma da relação.19 Disso derivava a ambivalência da 

relação, expressa num jogo de concessões de parte a parte, que quase 

poderíamos chamar de “jogo de sedução”, no qual ambos, Estados e 

União, apareciam, ao mesmo tempo, como doadores e recebedores 

de benefícios.20

Os momentos em que se formalizava a doação de 
terras devolutas para a fundação dos núcleos coloniais 
expressam bem esta relação. Entre os estados que 
receberam colônias federais, se destacam Paraná e Santa 
Catarina. Ambos estados que combinavam um grande 
estoque de terras devolutas, a quase inexistência de 
serviços estaduais de colonização e um histórico intenso 
de colonização européia desde o Império. Tendo em 
mente que dos sete núcleos federais fundados a partir 
de terras devolutas, cinco no Paraná e dois em Santa 
Catarina, é interessante observar o que nos revela o 
inspetor no estado do Paraná, Manoel Francisco Ferreira, 
em seu relatório de 1908:

Quando assumi a direção desta Inspetoria, recebi instruções dessa 

diretoria no sentido de aproveitar para a colonização terras devolutas 

que a esse fim se prestassem e que fossem cedidas à União pelo estado.

[...] 

Ali foi imediatamente escolhido [...] o local apropriado à instalação da 

sede da futura colônia, que veio depois a se denominar “Miguel Calmon”, 

atendendo à feliz lembrança das autoridades e habitantes dos municí-

pios de Ypiranga e Imbituya, que destarte prestavam justa homenagem 

ao ilustre ministro a quem o Paraná deve o início do importante Serviço 

do Povoamento nesta nova fase. 

[...]

Mais tarde [...] havendo necessidade de ser fundado um novo núcleo 

para atender-se à localização do grande número de famílias de imigrantes 
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que aqui se encaminhavam, foram pelo benemérito Presidente do Estado 

[...] cedidos gratuitamente à União, os terrenos devolutos existentes nas 

nascentes do Rio dos Patos. 

Em honra ao digno paranaense que se acha à frente do governo do 

Estado [...] propôs esta diretoria que se denominasse “Xavier da Silva” 

o novo núcleo (BRASIL. MAIC. 1908, p. 160). 

Esta citação revela bem a idéia de uma generosidade mútua entre 

Estado e União, que, por sua vez, é concebida como sendo, de fato, 

expressão da generosidade do presidente de Estado e do ministro, com 

o primeiro doando terras e o segundo doando recursos e serviços. 

Este foco sobre a relação entre ministro e presidente de Estado, ou 

melhor dizendo, sobre as autoridades, se revela, particularmente, na 

nomeação das colônias, mecanismo por meio do qual ambos eram 

homenageados e eram estabelecidos laços simbólicos entre Estado 

e União.

Contudo, em que pese todos os elogios trocados entre as partes, 

os relatórios revelam que o procedimento de doação de terras era fre-

qüentemente carregado de tensões. A principal dentre as razões desta 

tensão era a situação de fato da demarcação e ocupação das terras.

Assim, logo após os elogios feitos ao presidente do Estado, o 

mesmo inspetor no Paraná afirmava:

A recente lei do Estado [...] veio, porém, criar embaraços à discriminação 

de terras devolutas, garantindo aos nacionais, que até então as habi-

tavam como meros intrusos, o direito de legitimação de posses de 200 

hectares em terras de cultura e de 2000 hectares em campos e faxinais, 

desde que nelas tenham cultura efetiva e morada habitual.

Estando a zona indicada pela referida municipalidade habitada por 

muitas famílias nacionais, verificou-se, com o prosseguimento dos 

trabalhos que, respeitados os terrenos que por eles estão ocupados, e 

lhes são garantidos pela nova lei, pouco se aproveitaria dos excessos 

das legitimações que se vão proceder, necessitando-se mesmo adquirir 

algumas das terras que se constituíram seus proprietários a fim de apro-

veitar serviços já feitos e localizarem-se ao menos 50 famílias (BRASIL. 

MAIC. 1908, p. 161).
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O texto mostra, em primeiro lugar, o modo como a autonomia 

legislativa estadual, no que diz respeito às terras devolutas, podia 

criar embaraços à ação federal. Aqui, do ponto de vista do inspetor, o 

estado fazia movimentos contraditórios, cedendo terrenos ocupados 

como se fossem livres e, ao mesmo tempo, garantindo as posses neles 

existentes. 

Esta contradição se explica, entre outras razões, pelo fato de 

a maioria dos estados não haver discriminado suas terras devolutas. 

Quando elas eram cedidas à União ou à companhias de colonização, 

cabia a elas fazer a medição das terras e discriminá-las das terras ocu-

padas por particulares. Assim, em quase todos os casos de núcleos fe-

derais fundados em terras devolutas verificou-se situação semelhante.

Outro aspecto aí envolvido era a oposição entre a situação de 

direito, o caráter devoluto das terras, e a situação de fato, da existên-

cia de diferentes modos de ocupação das terras. A lei estadual visava 

resolver esta oposição legalizando a situação de fato, por meio da 

“legitimação das posses”. 

Mas este mecanismo legal não nos deve iludir quanto à tensão e 

violência envolvidas nestas ações de colonização das terras devolutas. 

Em sua análise do processo de colonização no oeste catarinense, Renk 

chama a atenção para a percepção dos funcionários estaduais de que 

as tarefas de colonização eram conduzidas num ambiente violento21 

(RENK, 1990, p. 55). E grande parte dessa violência estava ligada ao 

modo como se chocavam os mecanismos tradicionais de acesso à terra 

e o contexto de especulação imobiliária derivado das políticas estadu-

ais de concessão de grandes faixas de terra a indivíduos e empresas 

para fins de exploração agrícola e colonização.22 Frente à ocupação 

de fato das áreas que lhes eram concedidas pelos governos estadu-

ais, as companhias de colonização ofereciam aos antigos moradores 

as opções de compra ou retirada sob ameaça do uso da força. Essas 

ações de violência eram nomeadas eufemisticamente de “limpeza da 

área” (RENK, 1990, p. 209).23

Mesmo em suas relações com os nacionais que ocupavam as 

terras concedidas para colonização, a atuação dos agentes do Povo-

amento não foi, aparentemente, marcada pelos mesmos expedientes 

de violência utilizados pelas companhias de colonização. Todavia, 

agentes das companhias de colonização e do Povoamento partilhavam 
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uma mesma representação acerca destas terras: a de que elas eram 

despovoadas. 

As representações que Renk identifica na fala de um funcionário 

do estado de Santa Catarina envolvido nas tarefas de colonização ex-

pressam bem este ponto de vista. Segundo a autora, este funcionário 

representava os habitantes antigos das áreas de colonização como 

pobres a um ponto que lhes seria impossível comprar as terras em 

que viviam. Daí demandarem do estado a doação das terras, opção que 

aos olhos do funcionário estadual parecia absurda. Ao mesmo tempo, 

ele salientava o desejo destes moradores de viverem como intrusos, 

já que estariam livres do pagamento de impostos, e da obrigação de 

construírem casas e roças boas, posto que sua ocupação da terra era 

sempre provisória (RENK, 1990, p. 205).

Vejamos como representações semelhantes apareciam nas falas 

dos agentes federais. O primeiro aspecto dessa concepção diz respeito 

à natureza da ocupação da terra. O relatório do inspetor fala em posses, 

ao passo que colonização deveria produzir proprietários. Assim, uma 

região repleta de moradores, como aquela anteriormente citada, era 

concebida como despovoada pelo fato de a ocupação da terra não 

estar definida nos termos da propriedade fundiária. 

Nesse sentido, é muito elucidativo o seguinte comentário do 

mesmo inspetor:

Quando se tratou de medir e discriminar as terras devolutas que foram 

cedidas pelo Estado para a instalação deste núcleo, encontrou a respec-

tiva comissão diversas famílias nacionais disseminadas por pontos, onde 

residiam e cultivavam terras adjacentes. Essas famílias, que ilegalmente 

ocupavam o terreno, foram conservadas pelo chefe da comissão, que 

lhes concedeu os lotes onde existiam seus ranchos de morada e suas 

culturas, e lhes distribuiu os respectivos títulos provisórios, que lhes 

garante a posse legal do lote (BRASIL. MAIC. 1909, p. 254)

A citação revela que a legitimação das posses consistia em trans-

formar aqueles que eram denominados invasores em proprietários por 

meio da distribuição de títulos provisórios e da demarcação de parcela 

dos terrenos por eles ocupados, mais especificamente, os ranchos de 

morada e as terras cultivadas. Segundo a legislação que regulava a 



131
Au

to
ri

dA
de

 fe
de

rA
l e

 te
cn

ol
og

iA
s d

e p
od

er
 n

A 
m

on
tA

ge
m

 d
os

 n
úc

le
os

 co
lo

n
ia

is
 

ação do Povoamento, a passagem de provisório a definitivo implicava 

o pagamento do lote em três parcelas, ao longo de cinco anos. 

A classificação despovoada recaía ainda sobre a dispersão e mo-

bilidade que caracterizava as posses. Ela era contraposta à ocupação 

nucleada praticada pelos colonos europeus. Expressão dessa oposição 

é o confronto das categorias rancho e casa, o primeiro indicando tran-

sitoriedade e o segundo, permanência. Daí as moradias existentes nas 

posses serem identificadas pelo primeiro termo. Outra característica 

das posses residia na extensão variável das áreas ocupadas pelos na-

cionais, que poderiam alcançar, segundo a lei estadual, tamanho muito 

superior àquele atribuído aos lotes dos núcleos federais. 

Em resumo, tomando como referência a representação de que 

as características das posses de nacionais configuravam tais áreas 

como despovoadas, os funcionários do Povoamento empreendiam uma 

política de colonização baseada na discriminação das terras na forma 

de lotes coloniais e na concessão de títulos provisórios que se torna-

riam definitivos mediante o pagamento dos lotes. Disso resultava que 

o esforço que os funcionários federais generalizavam seus princípios 

de colonização não recaía apenas sobre os governos estaduais; atingia 

também parcela das populações e dos espaços locais. 

Formação de agentes do Povoamento e formação de Estado: 
trajetórias, representações e poder tutelar 

Dentre o conjunto de funcionários alocados no Povoamento, 

um segmento foi objeto de atenção especial nos relatórios. Trata-se 

daqueles que estavam diretamente envolvidos com os trabalhos de 

colonização, em particular, os inspetores e chefes de comissão. Nesta 

seção irei analisar as representações acerca deles, por entender que 

nelas estão expressas os objetivos e as técnicas de ação sobre o 

subsidiado. Mas, antes de tudo, vou traçar um esboço do padrão das 

trajetórias dos funcionários na agência.

A primeira característica a ser assinalada é a de que, todos os 

inspetores eram engenheiros de formação, assim como a maioria dos 

chefes de comissão. Segundo os quadros de pessoal que constam do 

relatório do Povoamento em 1908, a agência, no momento de sua fun-
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dação, contava com sete inspetores, sendo seis engenheiros, e outros 

105 funcionários nas comissões de fundação dos núcleos coloniais, na 

sua maioria agrimensores ou engenheiros. As exceções eram alguns 

chefes de comissão, algumas vezes descendentes de imigrantes, 

médicos e uns poucos ajudantes sem qualificação. Eram, ao todo, 

112 funcionários envolvidos diretamente no trabalho de colonização 

(BRASIL. MAIC. 1908, p. 186).

O período aqui analisado foi marcado por um incremento das 

atividades relacionadas à expansão e transformação da infra-estrutura 

econômica nas quais a formação de engenheiro era demandada. Entre 

essas atividades destacam-se aquelas envolvidas na construção e refor-

ma de portos, estradas, ferrovias e hidrelétricas, tornadas necessárias 

a partir da expansão das atividades econômicas ligadas à exportação 

do café, bem como às reformas urbanas e aos trabalhos de colonização 

(MENDONÇA, 1990, p. 195; KROPF, 1994, p. 208; DIAS, 1994). 

Segundo Mendonça, desde o final do século XIX, em resposta 

às exigências definidas a partir da expansão capitalista e da disse-

minação, que a acompanhou, da ideologia burguesa da técnica e da 

competência, multiplicaram-se, no país, as escolas politécnicas nas 

quais se realizava a formação dos engenheiros civis. Entre as carac-

terísticas centrais desta formação, que tinha na matemática, na física 

e nas ciências naturais seus pontos fortes, estava o fato de propiciar 

intervenções práticas e muito diferenciadas sobre o espaço e seus 

usos24 (MENDONÇA, 1990). 

Em virtude do incremento da participação estatal nessas tarefas 

de transformação infra-estruturais, uma parcela significativa dos en-

genheiros existentes no país foi absorvida em empreendimentos sob 

administração do Estado, tais como obras portuárias, urbanísticas e 

de construção de ferrovias. No plano da ação federal, dois ministérios 

concentraram a direção destes empreendimentos: O Ministério de 

Viação e Obras Públicas (MIVOP) e o Ministério de Agricultura Indústria 

e Comércio (MAIC),25 e as agências estatais aí alocadas depararam-

-se freqüentemente com uma carência de profissionais habilitados 

à multiplicidade de tarefas técnicas aí envolvidas (Dias, 1994, p. 19). 

Duas características marcam a presença de engenheiros nessas 

agências. Em primeiro lugar, eles ocuparam os postos relacionados à 

direção e à condução dos empreendimentos. Em segundo lugar, a ca-
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rência de quadros técnicos resultou em que os engenheiros disponíveis 

ou permanecessem longos períodos à frente de determinadas agências, 

ou circulassem por inúmeras agências e funções, ou combinassem as 

duas condições. Vejamos como tais características estiveram presentes 

nas trajetórias dos agentes do Povoamento. 

O primeiro aspecto que podemos observar é, circulação desses 

agentes entre estado, União e, às vezes, municípios. É o caso do pri-

meiro Diretor Geral do Povoamento, Joaquim Gonçalves Júnior, que 

descreveu assim sua própria trajetória:

[...] em toda a minha longa e afanosa carreira pública, nunca solicitei 

um só dos cargos de alta responsabilidade que tenho exercido, entre os 

quais se contam os de delegado da Inspetoria das terras e colonização, 

secretário de estado dos negócios das Obras Públicas e Colonização, 

no Paraná, diretor da Estrada de Ferro de Santo Amaro, Inspetor geral 

de terras, e diretor de terras e minas, na Bahia [...] (BRASIL. MAIC. 

1910,  p. 103).

O Diretor que o sucedeu, Silvino de Faria, contava, em 1912, com 

12 anos de serviços à União e 12 anos de serviços estaduais. Nesse 

percurso ele foi auxiliar técnico de abastecimento no Rio de Janeiro; 

ajudante da comissão de demarcação de terras em São Matheus (ES); 

secretário estadual de agricultura e obras públicas do Espírito Santo; 

engenheiro da estrada de ferro Sul Espírito Santo; auxiliar técnico da 

comissão de fiscalização de obras do porto do Rio de Janeiro e sub-di-

retor de expediente de trabalhos técnicos do Povoamento (APP, 1912).

Podemos perceber, nos dois casos, tanto a circulação entre esta-

dos e União, quanto a circulação por funções, quase todas guardando 

alguma relação com os trabalhos de colonização.

Esta circulação por funções significava, muitas vezes, um 

processo de mobilidade ascendente. É, caso do engenheiro Manoel 

Francisco Ferreira Correia, que depois de trabalhar como ajudante 

na Inspetoria Geral de Terras e Colonização do estado do Paraná, e 

de ser chefe de comissão de demarcação do território Iguassú, no 

Paraná, foi nomeado inspetor do Povoamento neste mesmo estado, 

tendo chegado a Diretor Geral da agência nos anos de 1913 e 1914 

(APP, 1912). Mas o exemplo mais expressivo de mobilidade ascen-
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dente dado pela trajetória do engenheiro Dulphe Pinheiro Machado é 

exemplar nesse sentido. Tendo sido chefe da comissão de fundação 

do Núcleo Monção em 1910, passou a inspetor no estado de São Paulo 

em 1911 e, por fim, tornou-se Diretor geral do Povoamento a partir de 

1914, até o fim dos anos 1920. Ele ocupou, ainda, entre outros cargos, 

o de membro do Conselho Nacional de Trabalho, durante seis anos; 

membro do Conselho de Imigração e Colonização, de 1938 a 1942, e 

chegou a ministro interino do Ministério do Trabalho na década de 

1940 (RBG, janeiro-março de 1942, p. 196). 

Mas nem toda a circulação de funções era necessariamente 

ascendente, houve casos de empréstimo de funcionários a estados, 

a ferrovias e a outras agências do MAIC. De toda a forma, era bastan-

te freqüente a experiência do exercício de múltiplas funções tanto 

técnicas quanto administrativas, pelos funcionários do Povoamento 

ligados à colonização. Trajetórias que revelam, ainda, a existência, 

mesmo que limitada, de um espaço técnico-burocrático no interior da 

administração pública brasileira, ao qual engenheiros e suas tarefas 

estavam ligados e que lhes ofereciam canais de ascensão social.

As características acima apontadas estavam presentes, ainda 

que com menor amplitude, também entre os inspetores. Como vimos, 

dois dos diretores haviam ocupado esta função. Dos sete inspetores em 

atividade no ano de 1912, dois haviam ocupado funções similares nos 

estados, dois haviam iniciado suas trajetórias como chefes de comissão 

de fundação de núcleos coloniais no próprio Povoamento, e três haviam 

iniciado sua trajetória diretamente como inspetores.  

Já, entre os chefes de comissão, era característica a circulação 

por mais de um núcleo colonial. Assim, num procedimento comum, 

Manoel Francisco Ferreira, na época Inspetor no Paraná, informava em 

seu relatório de 1909:

Os serviços deste núcleo estão desde a sua fundação, a cargo do enge-

nheiro Francisco Gutierrez Beltrão. [...] Em vista, porém, da dificuldade 

de ser por um só chefe administrados os dois núcleos, esta Inspetoria 

propôs a sua separação no ano vindouro, deixando este sob a direção do 

engenheiro Beltrão e passando o núcleo Xavier da Silva para a direção 

do cidadão João Lech, diretor dos núcleos Senador Correia e Jesuino 

Marcondes, em que os serviços estão concluídos e suspensos os au-
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xílios aos imigrantes, que já gozaram todos os favores regulamentares 

(BRASIL. MAIC. 1908,  p. 267).

Esta circulação estava ligada ao projeto mesmo de colonização, 

o qual, como já vimos, definia um período ideal de dois a três anos de 

trabalho para a comissão de fundação do núcleo. Findo este período, 

os funcionários se encaminhavam para a fundação de outros núcleos, 

passavam a ocupar outras funções no Povoamento ou em outras agên-

cias do MAIC, ou eram simplesmente desligados da agência. 

 Tendo em mente a descrição que José Murilo de Carvalho fez 

da circulação dos funcionários imperiais por entre postos e províncias 

como um dos principais mecanismos que asseguravam sua lealdade 

e os identificavam ao Estado Brasileiro (CARVALHO, 1981, p. 36), 

podemos facilmente supor que estas experiências de circulação dos 

agentes do Povoamento tiveram o efeito de facilitar sua identificação 

com a condição de agentes da política de colonização do governo 

central e com o próprio Estado. 

Estas características de circulação lhes propiciavam uma pers-

pectiva e uma experiência específicas. Em primeiro lugar, a colonização 

com imigrantes aparecia como um processo que devia articular várias 

ações que iam da propaganda internacional até à concessão de auxílios 

no lote colonial. E a experiência dessa articulação era a experiência 

do caráter internacional desse projeto, dentro do qual os funcionários 

representavam um Estado Nacional, o Estado brasileiro. Ao mesmo 

tempo, a circulação por núcleos, funções e estados, proporcionava a 

estes funcionários a experiência das dimensões estatal e nacional de 

suas ações. Tanto com o objetivo de atuarem sobre regiões e interes-

ses locais diferentes, quanto para lidarem com populações diferentes. 

Tais trajetórias propiciavam aos agentes o que poderíamos chamar 

de uma “experiência de conjunto” que ultrapassava e articulava as 

experiências vividas em cada núcleo colonial tomado de forma singular.

A identificação com o projeto de colonização do Estado brasilei-

ro fica particularmente clara nos discursos que diretores e inspetores 

faziam acerca das qualidades exigidas do funcionário envolvido nos 

trabalhos de colonização. Assim, vou aqui selecionar alguns trechos 

dos relatórios, nos quais diretores e inspetores do Povoamento advoga-



136
Au

to
ri

dA
de

 fe
de

rA
l e

 te
cn

ol
og

iA
s d

e p
od

er
 n

A 
m

on
tA

ge
m

 d
os

 n
úc

le
os

 co
lo

n
ia

is
 

vam a necessidade de serem formados quadros para estes trabalhos 

de colonização com imigrantes. 

Um ponto fundamental que está presente na percepção des-

ses funcionários é o de que a interrupção dos trabalhos federais em 

matéria de colonização, teria advindo uma carência de técnicos com 

experiência na condução e execução desse tipo de empreendimento. 

Segundo o Diretor Geral do Povoamento, Joaquim Gonçalves 

Jr., em seu relatório de 1910, esta preocupação se explicava pelo fato 

de que:

Uma das dificuldades encontradas ao ser instalado em fins de 1907 o 

atual Serviço do Povoamento foi a escassez de pessoal com experiência 

adquirida na execução de trabalhos coloniais.

Os profissionais que se tinham especializado no assunto se dispersaram 

em 1896, quando foi extinto o antigo serviço de colonização, dedicando-

-se a outros ramos de atividade.

Dificilmente puderam ser aproveitados alguns, e aos poucos vai-se 

formando um corpo de auxiliares idôneos (BRASIL. MAIC. 1910, p. 4).

Vimos mais acima como a carência de técnicos era um fenômeno 

mais ou menos generalizado. Contudo, ao mencionar a interrupção 

da ação federal em 1896, o autor assinala uma falta que, de fato, se 

restringe ao serviço público federal, posto que existiam profissionais 

envolvidos nas iniciativas de colonização em ação nos estados, e que 

prosseguiram seu trabalho nos anos seguintes, especialmente em São 

Paulo. O que deixou de existir, em 1896, foi um corpo de profissionais 

ligados ao governo federal. Esta observação é importante uma vez 

que nos mostra que a preocupação era construir, para o governo fe-

deral, meios de ação em matéria de colonização e imigração. E, para 

isso, em primeiro plano destacavam-se os funcionários federais que 

conduziriam estas ações, os quais deveriam preencher uma série de 

requisitos. Assim, não bastava a simples incorporação de qualquer 

tipo de agente que, naquele momento, estivesse envolvido com co-

lonização; eram necessários profissionais de um determinado tipo. 

A seguir, identificarei as qualidades exigidas desses funcionários e o 

modo como elas se coadunavam com determinadas características 

do poder tutelar. 
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A formação dos funcionários do serviço era uma preocupação 

não apenas dos diretores do Povoamento, mas também dos próprios 

funcionários ao longo da hierarquia. Assim, em seus relatórios, os 

diretores falavam acerca da formação dos inspetores e estes, por sua 

vez, falavam da formação dos chefes das comissões fundadoras dos 

núcleos coloniais.

 É claro que esses atributos eram diferentes se este funcionário 

fosse um inspetor, o que o colocaria em contato com as autoridades 

locais, estaduais, ou um chefe de comissão, o que o colocaria em con-

tato com os próprios colonos. Esta diferença não deve ser tomada 

em termos absolutos, já que, como vimos, um mesmo funcionário 

podia exercer, ao longo de uma trajetória ascendente no Povoamento, 

ambos os papéis.

Esta questão da formação dos quadros era, de fato, um dos as-

pectos do processo de formação do Estado: a formação dos agentes 

que corporificavam a presença e a existência do Estado. Isso porque 

estes agentes estatais, na sua interação com os demais agentes so-

ciais, carregavam em suas ações – palavras e gestos – os princípios de 

classificação, de explicação do mundo e de ação sobre o mundo que 

partem do pressuposto que o Estado brasileiro existe, e que tem cer-

tos objetivos, certos recursos e capacidades. Nesse sentido, as ações 

desses agentes materializavam a idéia e a presença do Estado entre 

os agentes sociais com os quais interagiam. Ante seus interlocutores, 

fossem colonos ou autoridades locais, os agentes do Povoamento se 

representavam e agiam como porta-vozes do governo central, fazendo 

com que, graças à eficácia simbólica de suas ações, o Estado passasse 

a existir naquela interação.26 

A formação desses quadros estatais era pensada em torno de 

dois tipos de atributos: técnicos e morais. No primeiro caso, trata-se 

de uma série de conhecimentos científicos e empíricos associados à 

ação sobre os espaços e seus usos. No segundo caso, trata-se de um 

conjunto de características de conduta dos funcionários, supostamen-

te capazes de induzir Estados de espírito nos colonos.

As capacidades técnicas foram assim descritas no já citado 

relatório do diretor geral do Povoamento: 
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Todas as questões concernentes à fundação de núcleos coloniais, à 

localização de imigrantes, ao estabelecimento de estradas de rodagem 

ou de vias férreas econômicas, de vantagens imediatas para o serviço, 

e a fiscalização de trabalhos dessa natureza, realizados por conta ou 

mediante auxílio da União, são objeto de estudo in situ, e da competência 

dos engenheiros inspetores do Serviço do Povoamento. 

Vê-se, pela diversidade e delicadeza das questões que lhes compete 

elucidarem, quanto é complexa e melindrosa a função dos inspetores 

do Serviço do Povoamento, e a necessidade que teremos de organizar, 

seriamente, um corpo de funcionários especialistas, sob pena de se 

malbaratarem os esforços em prol da colonização (RMAIC, 1909, p. 93).

Esta citação revela o papel da experiência na execução desses 

trabalhos. Para o exercício das ações prescritas aos funcionários do 

Povoamento não bastava a formação acadêmica, era necessário o tipo 

de experiência que só poderia ser obtida através do trabalho prático 

na organização dos núcleos coloniais. E era a experiência no trabalho 

de colonização que permitia que a especialidade de engenheiro fosse 

aplicada a um conjunto complexo de ações materiais. Isto porque ape-

nas a experiência in situ ensinava o funcionário a lidar com o conjunto 

complexo e variado de questões que estão envolvidas no trabalho de 

colonização, em especial aquelas relacionadas ao estabelecimento 

de determinado tipo de nexo entre espaços e populações. Assim, a 

preocupação com a escolha das localidades para o estabelecimento 

dos núcleos estava ligada à expectativa de adaptação ou aclimação dos 

imigrantes. Cabia ao Povoamento, como uma de suas dimensões de 

atuação, a formação desse tipo de profissional, através da experiência 

em jogo na fundação dos novos núcleos coloniais.

Como disse anteriormente, a par destes saberes técnicos, se 

esperava dos funcionários diretamente ligados à colonização, como 

inspetores e chefes de comissão, determinadas qualidades morais. 

Não lhes cabia apenas a aplicação de conhecimentos técnicos sobre o 

espaço, pois esses funcionários eram, antes de tudo, representantes do 

Estado brasileiro, agentes da ação estatal diante de colonos estrangei-

ros, autoridades estrangeiras e locais. Era o exercício cotidiano desse 

papel que tornava fundamentais esses atributos a que chamo morais, 

apenas em oposição a técnicos, por estarem os primeiros relacionados 
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a formas de conduta. E era a perspectiva sobre o modo como deveria 

se passar a interação entre funcionários e colonos que fundamentava 

a construção de uma aparência, ou a seleção de determinados atri-

butos por parte dos funcionários. Um apanhado desses atributos é 

revelado na seguinte observação que consta do relatório do inspetor 

do Povoamento no Rio de Janeiro, Antonio Ribeiro de Castro, em 1912, 

no qual ele comentava o modo como os chefes de comissão deveriam 

agir em relação aos colonos:

Nos núcleos coloniais para onde [os colonos – O AUTOR] forem dirigidos, 

aos que quiserem se dedicar à agricultura, deverão ser facultados todos 

os meios para que se firme a confiança no êxito de seus esforços, tendo 

assim paciência de aguardar futuros proventos. Torna-se, portanto, 

necessário... Um acolhimento cordial, cujo efeito moral é de supremo 

alcance.

De uma sábia administração neste estabelecimento é que depende prin-

cipalmente o sucesso da colonização, porque o imigrante não confia ao 

solo as suas economias e trabalho afanoso se não perceber no ambiente 

moral que o cerca prestígio e capacidade para auxiliá-lo a obter o su-

cesso de seus esforços. À frente de tais estabelecimentos deve achar-se 

pessoal de provada idoneidade, não só quanto à capacidade profissional 

em agricultura e administração, como possuindo a devida compostura e 

ponderação ao trato (BRASIL. MAIC. 1912, p. 91).

Esta citação é muito esclarecedora, por várias razões. A primei-

ra é a ênfase sobre a recepção do imigrante e o efeito desta sobre a 

vontade do imigrante. Trata-se de prescrever um comportamento que 

aja sobre o ânimo do colono, e conduza sua relação com seu trabalho. 

Isso nos leva ao segundo elemento da citação que é a percepção, aí 

presente, da colonização como um investimento que envolve múltiplos 

agentes, funcionários e colonos, acima de tudo. Disso decorre que o 

imigrante devia ser induzido a investir economias e trabalho naquele 

solo específico que era o lote colonial. E, para isso, era necessário a 

produção de um ambiente moral que inspirasse o colono a crer no 

prestígio e, na capacidade dos funcionários para que, assim, se dei-

xassem conduzir por estes. 
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Ora, estes funcionários estão diante dos colonos como represen-

tantes de um centro de poder, identificado como o Estado brasileiro. 

As ações, a presença do funcionário e o ambiente moral que ele devia 

construir de modo a levar o colono a crer em seu prestígio e na sua 

capacidade para guiá-lo fabricavam, em última instância, a encenação 

da presença, do prestígio e da capacidade do Estado brasileiro. De 

fato, a relação entre Estado e funcionário é circular, já que um dos 

principais recursos de que o funcionário dispõe para construir o am-

biente de prestígio e confiança é exatamente o fato dele não ser um 

indivíduo isolado, mas sim um representante do Estado. E o resultado 

almejado desta encenação era fazer com que os colonos investissem 

seus capitais e trabalho no projeto colonial estatal e que, em última 

instância orientassem suas ações pela crença na existência de um 

centro respeitável: o Estado Brasileiro, com seu prestígio, recursos 

capacidades. 

Aqui, configura-se de forma clara que estes atributos morais es-

tavam relacionados ao papel que se imaginava que estes funcionários 

devessem desempenhar como pastores de homens e delimitadores de 

terras isto é, como encarregados de induzir os colonos a determina-

dos estados de ânimo e comportamentos relacionados à atividades 

produtivas que supunham a fixação no espaço.27 

Este papel pastoral está ainda mais explicitado no relatório de 

1910 do inspetor no Paraná, Manoel Francisco Ferreira:

Chegam, porém, geralmente os imigrantes com idéias falsas e as vezes 

absurdas em relação ao Brasil. É necessário um trabalho paciente e 

perseverante por parte de quem dirige núcleos coloniais para fazer-lhes 

conhecer a sua verdadeira situação, suas necessidades, seus direitos, 

seus deveres, dando-lhes noções exatas dos favores que devem esperar 

do governo e do esforço que tem cada um de empregar desde a chegada 

para conquistar, dentro do menor prazo possível, o almejado bem estar 

e prosperidade, que, numa colônia agrícola, só se obtém à custa do 

trabalho rude, mas promissor, do amanso da terra. 

[...]

É muito preciso, portanto, na administração do núcleo colonial pes-

soal enérgico, moralizador e disciplinador, que imponha resolutamente 

aos colonos, a par da higiene e bons hábitos, o labor quotidiano, quer 
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nos serviços administrativos, quer no preparo de suas terras para as 

primeiras culturas, dando-lhes ao mesmo tempo conselhos e instruções 

úteis à sua profissão e entendendo em suas justas queixas e reclamações, 

ser contudo ceder a imposições descabidas, que os tornariam exigentes e 

incontestáveis e obrigaria a administração a realizar gastos extraordinários 

e a afastar-se das normas garantidas da ordem e das disciplinas em que 

quer serviço (BRASIL. MAIC. 1910, p. 57). 

Mais do que apenas ampliar o acervo de tributos morais rela-

tivos ao exercício do papel pastoral, esta citação revela um aspecto 

fundamental do poder tutelar tal como era exercido pelos funcionários 

do Povoamento: a articulação entre atributos morais do funcionário e  

a administração da concessão de auxílios aos colonos. 

Em primeiro lugar, devemos atentar para o fato de que os 

colonos são concebidos como seres humanos e, como tais, dotados 

de vontades e expectativas. Em segundo lugar, o inspetor, que tem 

consciência de ser parte de uma cadeia de agentes que se esforçam 

por modelar as vontades dos imigrantes/colonos, constata que a 

propaganda na Europa, realizada por outros tantos agentes desta ca-

deia, induzem os imigrantes a alimentarem expectativas irrealizáveis 

acerca da concessão de auxílios. Em terceiro lugar, aparecem então 

os atributos morais exigidos tanto para conduzir a frustração destas 

expectativas, sem com isso pôr em risco a boa vontade dos colonos, 

quanto para induzir os colonos a criarem outras expectativas que os 

motivassem a investir tempo, trabalho e capitais no projeto estatal 

do núcleo colonial. 

Os atributos exigidos revelam essa preocupação em possuir fun-

cionários capazes de agir por entre estes pólos. O funcionário devia ter 

perseverança e paciência para transformar as expectativas dos colonos 

e suas concepções acerca de seus direitos e deveres. O funcionário 

devia ensinar ao colono quais eram suas próprias necessidades. Devia 

ser disciplinador, moralizador e capaz de impor resolutamente aos co-

lonos a obrigação ao trabalho cotidiano. Estas qualidades morais eram 

fundamentais ao funcionário que representava o estado Brasileiro, e 

um determinado projeto estatal, diante do colono, para administrar 

a concessão dos benefícios na justa medida, aquela necessária para 

induzir o imigrante a adotar determinados comportamentos. 
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Enfim, como é característico do poder tutelar, o alvo da ação é 

concebido como um ser humano com vontades, interesses, direitos 

e deveres, mas não como alguém plenamente consciente do que é 

melhor para si, sendo capaz de agir por sua conta e risco diante de 

direitos e deveres conhecidos de todos. O poder tutelar supõe, em 

certa medida, a menoridade dos seus alvos – como no caso da condição 

de relativamente incapaz que recaía sobre as populações indígenas – 

do mesmo modo que os poderes coloniais concebiam as populações 

africanas como eternamente infantis.28 Mas no caso do poder tutelar, 

toda a menoridade é supostamente transitória, e cabe àqueles que 

conduzem a dominação tutelar o papel de conduzir a transformação 

daqueles que são objeto de sua ação. Uma transição que, por nunca se 

completar plenamente, acabava por permitir a definição dos objetos 

do poder tutelar como desiguais e inferiores.

Podemos retomar aqui a idéia de que o funcionário do Povoa-

mento devia ser capaz de conduzir com sintonia fina a concessão de 

recursos de modo a obter determinados comportamentos do imigran-

te/colono. Tais observações guardam relação com as críticas feitas 

à lei de colonização do Rio Grande do Sul, vista como deficiente no 

que diz respeito à atração dos imigrantes por serem insuficientes os 

auxílios oferecidos. Remetem também ao caso do Núcleo Bandeirantes, 

onde os excessos na concessão dos auxílios teriam produzido com-

portamentos indesejáveis. Por fim, é também em torno do regime de 

concessão de auxílios, e do tipo de comportamento que se pretendia 

obter com cada regime, que se definia a rivalidade entre a política 

federal de colonização e aquela do Estado de São Paulo. 

3. Montagem e funcionamento dos núcleos coloniais:  
construção de circuitos e sedes/cidades

Ao comentar as imagens ideais acerca da colonização anterior-

mente sublinhei o fato de que um dos objetivos da organização de 

núcleos coloniais era a fixação do imigrante a uma determinada faixa 

de território, na condição de colono. Isso não deve, no entanto, nos 

fazer esquecer que os núcleos não eram pensados isoladamente e 

nem a fixação dos imigrantes como colonos era algo que bastava em 
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si mesmo. Ao contrário, os núcleos coloniais foram projetados para 

consolidar, intensificar ou construir circuitos que se entrecruzavam 

e por onde deveriam circular imigrantes, mercadorias, informações, 

idéias e comportamentos. Assim, os núcleos não eram pensados como 

pontos isolados de fixação dos imigrantes, mas sim como pontos que 

articulavam aqueles circuitos.

Da leitura dos relatórios do Povoamento, extraí elementos que 

me permitem falar em dois planos diferenciados desses circuitos, um 

interno e outro externo ao núcleo colonial. O primeiro era formado 

pela infra-estrutura material que articulava a colônia com o mundo 

exterior próximo. Trata-se da construção de hospedarias, estradas, 

linhas telefônicas e linhas telegráficas. O segundo era formado pela 

ordenação do próprio núcleo no seu interior. Destaca-se aí a organiza-

ção dos lotes, a articulação sede-colônia e a construção dos caminhos 

vicinais. 

Um dos elementos da conexão com o mundo exterior era for-

mado pelos mecanismos de condução dos imigrantes desde o porto 

até o núcleo colonial. De acordo com o regulamento do Povoamento, 

a União era responsável pelo serviço de desembarque, recepção, 

hospedagem, alimentação e transporte de imigrantes que entrassem 

pelo Rio de Janeiro, ao passo que os estados se responsabilizavam 

por estes serviços no resto do país. Esses serviços já foram descritos, 

ao menos enquanto projeto, na citação que fiz do relatório do Diretor 

Geral do Povoamento de 1909. Entre os elementos que estruturavam 

esse circuito, destacavam-se as hospedarias, que são descritas na 

citação como espaços nos quais os imigrantes eram acolhidos, iden-

tificados, examinados, instruídos sobre as leis do país, os auxílios que 

a legislação prescrevia, os núcleos coloniais existentes e suas situação, 

e a localização de outros imigrantes. Estas hospedarias podiam ser 

encontradas em vários pontos do circuito. 

Sobre as que existiam no Paraná, o inspetor do Povoamento no 

estado, Manoel Francisco Ferreira, fez o seguinte comentário em seu 

relatório:

Em Paranaguá, no Porto D’água, dispõe o governo do estado de uma 

hospedaria com capacidade para alojamento de 300 imigrantes, e nesta 

capital (Curitiba – O AUTOR) de um vasto edifício, próximo à estação de 

ferro do Paraná onde folgadamente se podem acomodar 700 pessoas.
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Os serviços acima referidos são fiscalizados pelo preposto dessa Direto-

ria junto às hospedarias, que tem também a incumbência de organizar 

o registro do movimento de imigrantes que mensalmente é remetido 

a esta diretoria.

O transporte de imigrantes e suas bagagens é feito pela estrada de ferro 

do Paraná desde Paranaguá até Ponta Grossa correndo a despesa por 

conta do estado entre as estações de Paranaguá e Curitiba; e desta até 

Ponta  Grossa é gratuito esse transporte em virtude do contrato de 

arrendamento da mesma estrada. 

[...]

 Ao saírem os imigrantes da hospedaria desta capital são, em geral, 

destinados aos diferentes núcleos fundados pela União, tendo por ponto 

de irradiação a cidade de Ponta Grossa.

É por isso mantida ali uma hospedaria onde se alojam os imigrantes 

que têm de ser distribuídos pelos núcleos a que se destinam (BRASIL. 

MAIC. 1908, p. 166).

Aqui fica evidente que a montagem deste circuito implicava a 

combinação de esforços da União, estados e companhias ferroviárias. 

Neste esforço, as hospedarias eram organizadas para darem suporte 

à circulação dos imigrantes em direções previamente definidas. Disso 

decorria que fossem localizadas junto às ferrovias, e que nestas as 

passagens fossem gratuitas para os imigrantes.

Desse modo, as hospedarias eram pontos de agrupamento dos 

imigrantes, organizados pela ação estatal, o que tornava mais fácil o 

controle de União e estados sobre sua movimentação. Mas o que é 

digno de registro aqui é a natureza do mecanismo de controle que as 

hospedarias representavam. Pois não se tratavam de postos de tria-

gem estabelecidos em lugares de passagem, tais como as fronteiras 

e portos, onde controle significava restringir, interditar ou vigiar a 

movimentação dos imigrantes. Tratava-se de espaços para os quais os 

imigrantes eram atraídos graças à oferta gratuita de auxílios, tais como 

hospedagem, alimentação, informações e transporte. Aqui, o controle 

também implicava a produção de conhecimento sobre o imigrante e 

sua movimentação, mas o objetivo fundamental das hospedarias era 

induzir a movimentação mesma do imigrante, levando-o a se mover 

numa direção determinada: a dos núcleos coloniais. 
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Um segundo elemento se destaca no circuito que conduzia o 

imigrante até o seu destino final. Trata-se da malha de transportes 

através da qual eles circulavam. Neste caso, a ação do Povoamento 

consistiu em conectar os núcleos à malha existente através da escolha 

da localização das colônias e da construção de estradas. 

Esse objetivo foi expresso na já citada portaria de 1907, que 

instruía os inspetores do Povoamento a avaliarem as terras oferecidas 

pelos estados para a montagem dos núcleos coloniais levando em consi-

deração, entre outros fatores, “a viação existente, meios de transporte 

e sua importância relativamente à produção, distância das estações 

aos portos e mercados principais”. Uma vez definida a localização 

da colônia, grande parte do trabalho investido pelas comissões de 

fundação dos núcleos consistia na construção de estradas dentro e 

fora do núcleo.

O comentário do inspetor no Rio de Janeiro, Antonio Ribeiro de 

Castro, sobre o núcleo Visconde de Mauá, em seu relatório de 1909, 

revela bem a importância conferida à construção de um sistema viário 

no núcleo colonial. Segundo ele: 

Um sistema regular e econômico de viação [...] constitui o principal 

fator para a prosperidade de um núcleo. Compreendendo o seu alcance, 

tem sido esta uma das maiores preocupações da comissão fundadora. 

A viação geral é constituída especialmente pela estrada de comunica-

ção deste núcleo com a cidade de Resende e pela estrada interior que 

atravessa o núcleo em sua maior extensão com destino à cidade de 

Ayuroca (BRASIL. MAIC. 1909, p. 216).

As estradas e caminhos construídos pela comissão de funda-

ção eram vitais para a circulação de homens e mercadorias, do que 

dependia o sucesso do empreendimento colonial. Elas articulavam o 

núcleo internamente e o conectavam a outros pontos de concentra-

ção de homens e mercadorias, tais como vilas, estações ferroviárias 

e ex-colônias. Todos esses pontos e suas conexões formavam uma 

espécie de rede de Povoamento que os funcionários do Povoamento 

se esforçavam por construir por sobre territórios e populações.

Este projeto exigia não apenas a ação dos funcionários do Po-

voamento, mas sobretudo dos colonos. É o que mostra o inspetor em 
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Santa Catarina, Jacinto Antonio de Mattos, em seu relatório de 1909, 

ao analisar o desenvolvimento do núcleo Anitápolis:

Comunica-se a sede com as seções de que ele é centro, por meio de 

caminhos vicinais que se estendem numa extensão de 111km, com a 

capital do estado por estrada de rodagem, para cuja conclusão faltam 

apenas 5km; e com a colônia Gran Pará, por meio de um caminho vicinal 

aberto por ordem desta Inspetoria.

Por esta última via, entram hoje para a sede, a baixo preço, todos os 

produtos do norte e do centro daquela colônia a que ali estavam estag-

nados e sem escoadouro. 

Mais adiante servirá esta comunicação para a troca de produtos entre 

as duas colônias, tendo ambas, pelas altitudes diferentes, algumas cul-

turas também diferentes; e, além disso, a sede será necessariamente a 

intermediária entre os habitantes do norte do município de São Joaquim 

que serão para ela atraídos, pela maior facilidade de comunicação, mais 

curtas distâncias e, portanto, mais cômodos os preços.

Foi para conseguir esse desígnio e atingir os campos pertencentes ao 

núcleo que recomendei a construção do vicinal, cuja extremidade con-

cluída já se encontra nas proximidades da Serra geral.

Esse vicinal, que está se transformando em franca rodagem com o alar-

gamento que os colonos estão efetuando, já está terminado na extensão 

de 14km, faltando apenas 10km (BRASIL. MAIC. 1909,  p. 287).

Esta citação revela como as estradas e caminhos vicinais eram 

pensados a partir de projetos específicos de ordenação dos padrões 

de ocupação dos espaços e das relações entre as populações. Seu 

sucesso estava diretamente ligado à possibilidade de as populações 

que eram alvo de sua ação introjetarem seus princípios de ordenação 

e agirem na direção proposta por tais princípios. Assim, na medida em 

que os colonos fazem uso dos caminhos e estradas construídos a partir 

da iniciativa estatal, e ainda os ampliam, eles tornam bem-sucedido 

o projeto estatal de ordenação da relação entre homens e espaços. 

Isso nos leva a uma questão fundamental. Como vimos anterior-

mente, quando dos comentários acerca das terras devolutas, já havia 

moradores e produção econômica em muitas das áreas escolhidas para 

a montagem dos núcleos coloniais. Contudo, a política de Povoamento 

implicava organizar a ocupação dessas regiões sob seus próprios 
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parâmetros. Em oposição a uma ocupação concebida como dispersa, 

os funcionários do Povoamento construíam uma outra, marcada pela 

importância atribuída aos mecanismos de conexão graças aos quais 

empreendimentos singulares, como a produção no lote colonial, de-

veriam tornar-se parte de um sistema mais abrangente de relações.  

Assim, ao construir estradas e caminhos tendo por referência 

os núcleos coloniais, os funcionários do Povoamento conectavam 

pontos numa rede, construindo um circuito que ia dos lotes à sede e 

da sede à estação de ferro. E, no mesmo movimento, ofereciam aos 

colonos direções de deslocamento e ação. Em todo este processo eram 

construídos mediações e centros. Nada ilustra melhor isto do que a 

relação que os funcionários do Povoamento procuravam construir 

entre sede e lotes rurais.

Segundo o artigo 18 do decreto de fundação do Povoamento, 

todo o núcleo colonial poderia ter uma sede, que seria o ponto de 

convergência das principais estradas do núcleo, e na qual ficaria 

concentrada a administração e o comércio na área colonial. De fato, 

todos os núcleos fundados pela União possuíam sede, e a organização 

que era dada a eles conferia às sedes um papel relevante. 

O objetivo último da organização das sedes era que elas se 

tornassem vilas, embriões de cidades, e funcionassem como centros 

de organização da vida rural.29 Para isso, elas deveriam concentrar 

uma ampla variedade de atividades. É o que mostra, em seu relatório 

de 1910, o Diretor Geral do Povoamento, Joaquim Gonçalves Jr., ao 

comentar o sucesso das sedes:

Nas sedes de alguns núcleos, iniciados há um, dois e três anos, em ter-

ras que permaneciam cobertas de mata virgem, já se notam elementos 

de vida superior a muitas vilas, contando-se grande número de casas 

comerciais, oficinas, estabelecimentos industriais, hotéis, farmácias, 

escolas, igrejas, agências postais, telegráficas ou telefônicas etc. [...] 

(BRASIL. MAIC. 1910, p. 6).

Essas atividades tornavam a sede o lugar da concentração dos 

colonos fora dos lotes, e, ao mesmo tempo, o espaço de mediação da 

relação dos colonos com o mundo externo. Concentração e mediação 

definiam o papel central da sede no núcleo.
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Outra pequena citação nos ajudará a entender melhor este duplo 

papel. Trata-se de um comentário do inspetor em Minas Gerais, Pedro 

Demóstenes, que expressou assim suas expectativas acerca do papel 

que a sede viria a desempenhar no núcleo João Pinheiro:

A sede, devido não só às boas vias de comunicação que a servem, com 

também à existência de armazéns, farmácia etc. tem se tornado, mesmo 

sem o impulso decisivo que lhe dará a farta colheita deste ano, um centro 

de animação pela chamada e freqüência dos habitantes circunvizinhos 

(BRASIL. MAIC. 1909, p. 179).

Aqui aparece uma idéia fundamental, a de centro: Era para a 

sede que os caminhos vicinais e estradas convergiam. Era lá que 

estavam instalados os funcionários do Povoamento que administra-

vam o núcleo e a concessão de auxílios aos colonos. Juntos às sedes 

eram localizados os “campos de demonstração”, sobre os quais me 

aprofundarei adiante. Nesses campos, agrônomos experimentavam a 

adaptação de produtos aos terrenos do núcleo e depois ofereciam os 

resultados das culturas mais bem-sucedidas aos colonos, na forma de 

sementes e ensinamentos. Também na sede se concentravam lojas e 

armazéns. Era ali que se pretendia que os colonos vendessem suas 

colheitas e comprassem os produtos de que necessitavam. Por essa 

razão, comerciantes locais compravam lotes urbanos na sede. Sobre a 

do núcleo Iraty, o inspetor em Santa Catarina, Jacinto Antonio de Mat-

tos, dizia: “Muitos lotes já estão requeridos por diversos negociantes 

que nessa sede desejam se estabelecer para explorarem o comércio 

de erva-mate” (BRASIL. MAIC. 1909, p. 184). 

Deve-se ressaltar, a bem da verdade, que nos núcleos federais 

os colonos eram livres para comprarem e venderem onde quisessem. 

Havia todo um temor da parte dos funcionários do Povoamento de 

que suas ações com os colonos pudessem ser caracterizadas como 

coercitivas por diplomatas europeus ou pelos próprios colonos. Não 

era pela coação que a sede tornava-se o centro da área, mas sim pela 

conveniência. Afinal, todos os caminhos levavam a ela.

O modelo de dominação embutido no projeto de colonização 

do Povoamento não era o da venda que pertencia ao contratador de 

seu trabalho, tal como estabelecido nas primeiras experiências de 
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atração de imigrantes para as fazendas de café,30 mas o da cidade sobre 

o campo. Assim, na sede se concentravam a administração estatal, o 

comércio e o financiamento da produção. Era essa concentração que 

fazia das sedes, centros.31 

Anteriormente falei na estratégia de conectar, através de estra-

das, telégrafo, ferrovias etc., pontos numa rede do Povoamento. Ora, 

a análise acerca da sede funciona também para os núcleos. Eles eram 

pensados como algo que deveria organizar, “animar”, a região em torno 

deles. Isso permite qualificar melhor o que estou chamando de “pon-

tos”. Eles são o resultado da prática de concentrar homens e atividades 

em espaços definidos de modo a tornar possível sua articulação em 

circuitos mais amplos. Essa era uma das razões pelas quais a ocupação 

dispersa e autônoma aparecia como a antítese do Povoamento, pois ela 

tornava mais difícil a dominação/administração estatal e seus projetos 

de ordenação da relação entre homens e espaços.32

Notas

1  O artigo, que definia as instruções que regem os inspetores do Serviço de Povoamento, 
identificava os temas de estudo e indagação que o inspetor deveria usar na produção 
desta peça técnica que era o parecer. Eram eles: “a) condições sanitárias, climáticas e 
altura sobre o nível do mar; b) condições hidrográficas; c) viação existente, meios de 
transporte e sua importância relativamente à produção, distância das estações aos 
portos e mercados principais;  d) regiões agrícolas e pastoris, natureza e fertilidade 
dos terrenos [...] culturas existentes, espécies, remuneração do trabalho [...];  e) es-
tado possessório ou situação dominial, tipos preponderantes de propriedade rural, e 
preço médio ou valor venal do hectare; f) densidade e natureza da população, de que 
modo se acha disseminada, estrangeiros aclimatados, nacionalidades e condições, 
apontamentos demográficos, capacidade para a aclimação de estrangeiros e raças 
mais apropriadas para a localidade; g) tentames porventura feitos para a colonização 
por imigrantes estrangeiros e seus resultados; h) riquezas naturais exploradas, ou 
suscetíveis de exploração lucrativa; i) indústrias existentes; j) organização do serviço 
rural, suas relações com o capital, a terra e o trabalho, e esclarecimentos sobre a 
mão-de-obra para o serviço; k) Principais produtos de exportação e consumo”.

 Observe-se que o termo tentame é correlato dos termos ensaio e experiência. Esta 
observação aponta para uma característica fundamental da prática colonizadora 
que consiste em tomar as ações de intervenção não como aplicação de um conheci-
mento construído de modo definitivo, mas como ações que testam ensaisticamente 
o conhecimento existente sobre as práticas aplicadas e os objetos sobre os quais 
elas são aplicadas e, ao mesmo tempo, produzem novos conhecimentos sobre estas 
práticas e estes objetos. Este é outro dos elementos que compõem as tradições de 
conhecimento estatal da gestão de territórios e populações.

2  Desse privilégio racialmente construído, acordado ao imigrante europeu, derivavam 
críticas, como as que se seguem, dirigidas pelo inspetor do Povoamento no Rio de 
Janeiro, Antonio Ribeiro de Castro, a projetos estaduais de colonização que utilizavam 
colonos não-europeus. Segundo ele: “O mesmo governo tem feito tentativas para a 
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 introdução de imigrantes asiáticos no estado, e consta-me que algo real já foi realizado 

neste sentido, contratando com uma sociedade japonesa a localização de colonos 
dessa raça em uma fazenda do município de Macaé.

 Deixo de entrar em considerações sobre os inconvenientes de tal colonização, por estar 
este assunto já bastante debatido e ao alcance dos espíritos adiantados. Direi, apenas, 
que esses colonos só servem para aqueles que ainda pensam na necessidade de um 
elemento transitório entre o braço escravo e o colono inteligente dos países adiantados 
da Europa, não calculando o perigo que daí pode resultar e o desastre que acarretará 
à colonização por europeus” (BRASIL. MAIC. 1909, p. 204).

3  Para as concepções que definem um papel civilizador para a colonização com imi-
grantes, ver Seyferth (1996), Alencastro (1997) e Ramos (1996). 

4  Esta perspectiva reaparece, mais uma vez, no relatório do já citado inspetor no Rio 
de Janeiro, que dizia: “Uma tentativa de colonização por particular teve lugar em 
Macaé, por iniciativa do Sr. Visconde de Quissamã, em sua fazenda de açúcar, ao lado 
do engenho central aí existente. O resultado obtido não correspondeu às esperanças 
daquele distinto agricultor, indo procurar na Gasconha, os braços de que precisava 
para cultivar as suas terras. Foi o contrato de parceria que ele adotou, ao qual juntou 
algumas vantagens apreciáveis, não contentando mesmo assim a ambição destes imi-
grantes, que em breve debandaram, com o completo desapontamento do agricultor.

 Outro resultado não era de esperar, porque está hoje verificado que o único meio de 
conter o imigrante é fixá-lo ao solo de que virá a ser o único proprietário” (BRASIL. 
MAIC. 1909, p. 204).

5  O citado decreto trazia ainda termos como protege, guia, dirige e auxilia. Ao longo 
do  texto nos reencontraremos com estes termos.

6  Em seu relatório de 1911, ao fim da enumeração de uma série de benefícios advindos 
para o estado com a colonização federal, o inspetor em Santa Catarina, Jacinto An-
tonio de Mattos afirmava: “Terminadas estas ligeiras considerações, cujo objetivo é 
demonstrar que o dinheiro gasto com a colonização neste estado não pode ter melhor 
aplicação, passamos ao assunto propriamente deste relatório” (BRASIL. MAIC. 1911, 
p. 269).

7  Esta análise é tributária da formulação que Nicholas Thomas faz do conceito. Segundo 
o autor:

 “This notion [project – O AUTOR] aims to avoid any polarizations of material and 
ideal aspects of colonial (and anti-colonial) endeavours. A project is neither a strictly 
discursive entity nor an exclusively practical one: because it is willed creation of 
historical situated actors it cannot be dissociated form their interests and objectives, 
even if it also has roots and ramifications which were not or are not apparent to those 
involved. And a project is not narrowly instrumental: the actors no doubt have inten-
tions, aims and aspirations, but these presuppose a particular imagination of social 
situation. With its history and projected future, and a diagnosis of what is lacking, that 
be rectified by intervention, by conservation, by bullets or by welfare. This imagination 
exists in relation to something to be acted upon – an indigenous population, a subor-
dinate class, a topographic space – and in tension with competing colonial projects, 
yet is a also a self-fashioning exercise, that makes the maker as much as it does the 
made. And projects are of course often projected rather than realized; because of their 
confrontations with indigenous interests, alternate civilizing missions and their internal 
inconsistencies, colonial intentions are frequently deflected, or enacted farcically and 
incompletely” (THOMAS, 1994, p. 105).

8  De certa forma, esta precariedade na implementação da direção é característica do 
poder, concebido por Foucault como ações sobre ações (FOUCAULT, 1984, p. 313).

9  Aqui é preciso lembrar as referência feitas no capítulo anterior à divulgação da expe-
riência de Thomas Davatz e de suas conseqüências para a restrição que o governo 
Prussiano levantou à emigração para o Brasil. 

10  É interessante observar que é comum opor “favor” e “contrato”, ordem pessoal 
e ordem jurídica, tomando por corrupção a presença, nas ações relacionadas ao 
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Estado, de ações orientadas pelo favor. Aqui, o “favor” é definido em lei como um 
dos atributos da ação estatal. Para uma análise da confluência entre ordem pessoal 
e ordem jurídica que, tomando por objeto o trabalho parlamentar, revela a extensão 
das relações pessoais na política nacional, ver Bezerra (1999).

11  Conferir as observações feitas na introdução deste trabalho a respeito da definição 
que Foucault dá aos conceitos de relação de poder e relação de violência.

12  Na votação do decreto, em 1906, quatro deputados – Alcindo Guanabara, Sá Freire, 
Pedro de Carvalho, Figueiredo Rocha e Medeiros de Albuquerque – propuseram um 
artigo modificando esta determinação do decreto e restringindo a colonização aos 
terrenos devolutos ainda de posse da União. A proposta foi rejeitada pelo relator sob 
o argumento de que a emenda restringia “sem vantagem alguma para a solução do 
problema da colonização, o dispositivo do projeto” (AC, 1906, Vol. VIII, p.  213). 

13   Este esforço por generalizar entre as autoridades estaduais as categorias 
e práticas que constituíam o projeto do povoamento configurava centralização na 
medida em que contribuía para fazer com que fosse reconhecida a necessidade da 
intervenção federal em assuntos de imigração e de colonização, e mesmo do nexo 
entre ambos. Nesse sentido, a generalização dessas categorias e práticas implicava o 
acúmulo de capital simbólico em torno do governo federal. Segundo Bourdieu (1994, 
p. 116): “Le capital symbolique, c’est n’importe quelle propriété (n’importe quelle 
espèce de capital, physique, économique, culturel, social) lorsqu’elle est perçue par 
des agents sociaux dont les catégories de perception sont telles qu’ils sont en mesure 
de la connaître (de l’apercevoir) et de la reconnaître, de lui accorder valeur”.

14  Sobre a natureza dos auxílios concedidos aos Estados, ver a nota seguinte.
15  Os auxílios a que se refere o diretor, na citação acima, estão descritos no já citado 

decreto 6.455 e eram os seguintes:

 “Art. 51. – A União poderá realizar a introdução de imigrantes, que sob o patrocínio 
dos estados, houverem de ser localizados, como proprietários, em núcleos que os Go-
vernos estaduais resolvam fundar por iniciativa e conta própria, ou por contrato com 
proprietários territoriais, desde que sejam devidamente reconhecidas as situações 
favoráveis dos núcleos, a excelência de condições higiênicas, a superior qualidade 
das terras e a normalidade dos trabalhos de adaptação àquele fim. [...] 

 Art. 52 – A fundação de núcleos coloniais sob a administração direta do Estado e 
auxílio da União, obedecerá às condições previstas neste capítulo e especialmente 
as seguintes: 

 O estado escolherá a localidade que julgar favorável à salubridade, cultivo, produção, 
segurança, facilidade de comunicação e economia de transportes, sujeitando essa 
escolha, com o plano geral do núcleo, inclusive tipo das casas e todas as indicações 
precisas à aprovação do Governo Federal, para os efeitos do auxílio que a União haja 
de prestar. Aprovados a escolha e o plano supra referidos, o estado fará executar os 
trabalhos preparatórios e definitivos. Feitas as obras precisas [...] a União promoverá 
à sua custa a vinda dos mesmos, a fim de serem localizados por conta do estado, 
ao qual fica livre o direito de escolha dos imigrantes por intermédio de emissários 
especiais. Todos os serviços do núcleo serão custeados pelo estado. O estado será 
auxiliado pela União com 25% da importância que efetivamente despender com a 
fundação do núcleo, não devendo esse auxílio ultrapassar 800$ por família estrangeira 
que for localizada. Três serão as prestações pagas pela União: a primeira, até 250$ 
por casa do tipo aceito pelo Governo Federal, construída em lote rural;  a segunda, 
também não excedente de 250$, logo que o imigrante e família tomarem posse do 
lote e houverem recebido o título provisório ou definitivo de propriedade do mesmo; 
A terceira, finalmente, de valor nunca superior a 300$, conforme avaliação feita pelo 
funcionário federal para isso designado, quando o imigrante e família contarem seis 
meses de estabelecimento no lote” (Decreto no. 6.455, de 19 de abril de 1907 apud  
BAILLY, 1931).

16  O que explica as homenagens que recebeu, tendo seu nome sido dado a um núcleo 
federal e um estadual. Repete-se aqui a prática, já comentada por Seyferth acerca de 
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algumas colônias fundadas pelos governos imperiais, e citada no primeiro capítulo 
infra, de estabelecer um laço entre as populações coloniais e as figuras que simbolizam 
o poder central por meio do uso de seus nomes na nomeação dos núcleos coloniais.

17  Para um resumo desta legislação, ver Renk (1990, p. 120).
18  Para uma análise da política de colonização paulista ver Gadelha (1982).
19  Para os desdobramentos da Díade, ver Simmel (1983). 
20  Esta relação de ambivalência revela um dos aspectos específicos da dinâmica do 

processo de formação do Estado durante a Primeira República: o aprofundamento 
da interdependência entre unidades locais de poder e poder central, entre Estados 
e União (CARVALHO, 1998). Para uma análise clássica desta dinâmica de aprofunda-
mento da interdependência na Primeira República, ver Leal (1975). Para a relação 
entre formação de Estado e interdependência entre unidades sociais, ver Elias (1993).

21  Renk cita casos em que os funcionários eram aconselhados a andarem armados nas 
áreas de colonização.

22  Sobre a especulação imobiliária que se seguiu à passagem, em 1889, das terras 
devolutas do governo central aos estados, diz Martins: “Cada estado desenvolverá 
sua política de concessão de terras, começando aí as transferências maciças de pro-
priedades fundiárias para grandes fazendeiros e grandes empresas de colonização 
interessadas na especulação imobiliária” (MARTINS, 1983, p. 43). 

23  Estas ações violentas constituíram um dos elementos que estiveram na base da guerra 
do Contestado. Sobre esta relação, ver Martins (1983, p. 51).

24  Nas ações dos agentes do Povoamento, esta formação era aplicada a um conjunto 
complexo de ações materiais, envolvidas na fundação dos núcleos coloniais. Em seu 
relatório de 1910, o Diretor geral do Povoamento, as enumerava assim: “1) Levantamen-
tos topográficos; 2) Medição e demarcação de lotes rurais e urbanos; 3) Construção 
de casa – provisórias e definitivas – incluindo aí os edifícios para a administração; 
4) Construção de galpões para hospedagem de imigrantes; 5) Estudo de estradas; 6) 
Construção de estradas carroçáveis, caminhos vicinais, picadas de comunicação e 
caminhos provisórios; 7) Construção de pontes, pontilhões e bueiros; 8) Preparo de 
terreno nas sedes e lotes rurais, roçada e derrubada de matas e ensaio de culturas; 9) 
Levantamento de linhas telefônicas” (RMAIC, 1910, p. 35). Revela-se aqui um conjunto 
de operações relativas à intervenção sobre os espaços, de que os engenheiros eram 
especialistas.

25  Para uma análise geral da estrutura e das funções do MIVOP, ver Dias (1994). Para o 
mesmo, em se tratando do MACI, ver Mendonça (1997) e Souza Lima (1995).

26  Esta operação política que consiste em falar e agir em nome do Estado fazendo-o 
existir através dessas falas e ações é própria da eficácia simbólica. Segundo Bourdieu 
(1989, p. 159): “A política é o lugar, por excelência, da eficácia simbólica, ação que 
se exerce por sinais capazes de produzir coisas sociais e, sobretudo, grupos. [...] De 
um modo mais geral, todos os enunciados que têm como sujeito um coletivo, Povo, 
Classe, Universidade, Escola, Estado, supõem resolvido o problema da existência 
do grupo em questão [...] O porta-voz é aquele que, ao falar em lugar de um grupo, 
põe, sub-repticiamente, a existência do grupo em questão, institui este grupo, pela 
operação de magia inerente a todo ato de nomeação”.

27  Para uma definição de Poder pastoral, ver Foucault, 1990. Das características que 
Foucault identifica no conceito, a que mais se próxima da discussão aqui estabelecida 
é a idéia de devotamento. Segundo o autor: “[...] a benignidade pastoral está muito 
mais próxima do “devotamento”. Tudo o que o pastor faz está voltado para o bem 
de seu rebanho. Esta é a sua preocupação constante. Quando as ovelhas dormem ele 
vela. [...] Primeiro o pastor age, trabalha e se esforça por aqueles que nutre e estão 
adormecidos. Segundo, vela por eles. Presta atenção em todos e perscruta cada um 
deles (FOUCAULT, 1990, p. 81).

28  Mamdani sublinha o fato de que, no bojo da dominação colonial, em especial nas 
possessões britânicas, a África foi muitas vezes definida como a “terra da infância”, 
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e seus habitantes masculinos, mesmos se idosos, designados com a partícula boy, 
como houseboy, mine-boy, etc. (MAMDANI, 1998, p. 6)

29  Quase todos os historiadores da colonização dão destaque particular às cidades 
surgidas dos núcleos coloniais. Para uma identificação dessas cidades, ver Diégues 
Jr. (1964, p. 135).

30  Para um apanhado das queixas de colonos acerca da obrigatoriedade de se abastecer 
no interior da fazenda, e dos preços abusivos aí praticados, ver Viotti da Costa (1977a, 
p. 165).

31  Expressão dessa estrutura de dominação da cidade sobre o campo, especialmente 
através da concentração dos mecanismos de abastecimento dos colonos e de finan-
ciamento da produção, eram as classificações negativas que os colonos do oeste 
catarinense emprestavam aos comerciantes, em especial aos ex-colonos. Segundo 
Renk (1190, p. 156), esses últimos eram acusados de não trabalharem e de viverem 
da agiotagem.  

32  Para uma análise de como os municípios eram a base da prática política e da relação 
com a autoridade pública no Brasil, ver Faria (1999).



as tecnOlOgias de pOder empregadas  
na cOnduçãO dOs subsidiados

Analisarei, a partir daqui, um conjunto de técnicas de ação mo-

bilizadas pelos funcionários do Povoamento em sua relação  com os 

colonos que podem ser enquadradas no que Michel Foucault chamou 

a teoria do governo. Segundo o autor:

O governo é definido como uma maneira correta de dispor as coisas para 

conduzi-las não ao bem comum, como diziam os textos dos juristas, mas 

a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar. O que implica, 

em primeiro lugar, uma pluralidade de fins específicos [...]. Portanto, uma 

série de finalidades específicas que são o próprio objetivo do governo. 

E para atingir estas diversas finalidades é necessário dispor as coisas. E 

esta palavra dispor é importante, na medida em que, para a soberania, 

o que permitia atingir  sua finalidade era a própria lei; lei e soberania 

estavam indissoluvelmente ligadas. Ao contrário, no caso da teoria do 

governo não se trata de impor uma lei aos homens mas de dispor as coi-

sas, isto é, utilizar as leis como táticas. Fazer, por vários meios, com que 

determinados fins sejam atingidos. Isto assinala uma ruptura importante: 

enquanto a finalidade da soberania é ela mesma, e seus instrumentos têm 

a forma de lei, a finalidade do governo está nas coisas que ele dirige, deve 

ser procurada na perfeição, na intensificação dos processos que ele dirige 

e os instrumentos do governo, em vez de serem constituídos por leis, são 

táticas diversas (FOUCAULT, 1986b, p. 284).

Aqui Foucault opõe à ênfase sobre a lei pensada como meca-

nismo de interdição de comportamentos nos termos da afirmação da 

soberania, o governo concebido como espaço de indução de comporta-

mentos específicos a objetivos localizados. Nessa leitura, a lei mesma 

e outros tantos dispositivos, são acionados de modo tático, exercendo 

efeitos sobre a construção de comportamentos. 
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Adotar esta perspectiva na análise das ações do Povoamento 

significa perceber que a totalidade das ações de governo não estava 

engajada no esforço de obrigar os colonos a seguirem tal ou qual 

regulamento, nem na tarefa de impedir que imigrantes/colonos to-

massem determinadas atitudes. No lugar desse esforço por impedir 

comportamentos encontramos uma infinidade de mecanismos cujo 

objetivo era induzir imigrantes e colonos a adotarem determinados 

comportamentos. 

A seguir, identificarei alguns dos mecanismos a partir dos quais 

os agentes do Povoamento se esforçavam por “dispor” os comporta-

mentos de imigrantes e colonos. Esforço de indução que é caracterís-

tico da definição do poder tutelar.

A propaganda e a atração dos imigrantes

A leitura dos relatórios mostra a existência de um projeto de 

“disposição” dos comportamentos dos imigrantes/colonos que foi 

composto de múltiplos aspectos marcados por um sentido geral que 

consistia em induzir, em de coagir, os imigrantes a adotarem determi-

nados comportamentos. 

O primeiro desses aspectos era a propaganda na Europa. Através 

da divulgação de riquezas do país, do seu potencial de crescimento e 

das vantagens oferecidas aos imigrantes europeus, buscava-se atrair 

para o Brasil parcela dos imigrantes europeus já em trânsito da Europa 

para o Novo Mundo. Atrair era o termo empregado pelos funcionários 

do Povoamento para designar a intenção de convencer os imigrantes, 

através de toda uma série de “estímulos”, a imigrarem para o Brasil e 

aqui se fixarem como pequenos proprietários rurais.1

Mas devemos ter em vista que o contexto no qual esses meca-

nismos de atração foram empregados era marcado pela existência de 

uma forte mobilidade da população européia, tanto dentro quanto 

fora do continente, que era anterior a tais ações do governo federal 

brasileiro. Assim, era sobre as ações de homens e mulheres europeus 

já envolvidos numa mobilidade espacial que tinha como campo de 

possibilidades torná-los colonos, prostitutas, revolucionários, proletá-

rios industriais, ou, mais freqüentemente, trabalhadores sazonais, na 
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América do Norte ou na Argentina mais do que no Brasil, que incidiam 

as ações de propaganda com o objetivo de convencer estes homens e 

mulheres a imigrarem para o Brasil e aqui se radicarem como colonos.

As ações de propaganda na Europa não aparecem nos relató-

rios do MAIC e do Povoamento senão de forma indireta por não estar 

aquela função ali alocada. Ao mesmo tempo em que estava sendo 

organizado o Povoamento, nos anos de 1907 e 1908, foi organizado o 

Serviço de Propaganda e Expansão Econômica no Estrangeiro, ao qual 

cabia a função de divulgar o país no continente europeu. Tendo em 

Paris seu escritório central, esta agência contava ainda com delegados 

na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Suíça e na Áustria.

Sua atividade de propaganda consistiu na montagem de um 

museu comercial em Paris, onde os visitantes encontravam produtos 

brasileiros de exportação, informes, estudos e publicações sobre as 

riquezas do Brasil. Incluía ainda a remessa de produtos brasileiros para 

outros museus comerciais na Europa, publicação de textos em várias 

línguas européias informando sobre a economia, as riquezas naturais 

e a legislação brasileira,2 e promoção de palestras assim descritas:

Vão produzindo excelentes resultados as conferências públicas feitas 

por pessoas competentes, em localidades devidamente escolhidas, e 

acompanhadas de projeções luminosas, representando fatos de nossa 

terra, experiências dos nossos produtos, demonstrações práticas do 

seu uso e preparo” (RMIVOP, 1909, p. 179) .

Apesar de ser consensual entre os funcionários do Povoamento 

a importância conferida à propaganda na Europa, praticamente não há 

informações sobre as ações de propaganda nos relatórios do minis-

tério e nem nos relatórios do Povoamento. Apesar de fundado quase 

no mesmo ano, o Serviço de Propaganda e Expansão Econômica no 

Estrangeiro nunca foi completamente estruturado como uma agência 

nos mesmos moldes do Povoamento, e nem esteve a ele subordinado. 

Mesmo a articulação entre os dois serviços parece ter sido inexistente. 

De fato, suas ações de propaganda eram mais dirigidas à divulgação 

dos produtos de exportação, como o café, do que à arregimentação 

de emigrantes, e foram conduzidas mais freqüentemente por meio de 

comissões provisórias organizadas especificamente com este fim e 
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através de diplomatas brasileiros, ou por pessoas por eles contrata-

das, como uma das tarefas das embaixadas e consulados brasileiros 

no exterior. 

Já outros agentes, como os funcionários das companhias de 

navegação, estavam mais diretamente envolvidos com a atração dos 

imigrantes. Eles os arregimentavam para os núcleos federais, rece-

bendo do governo brasileiro o pagamento das passagens, quando 

os imigrantes desembarcassem no Brasil. Também particulares, por 

razões próprias, estavam envolvidos na atração de imigrantes. É o que 

relata o Inspetor do Povoamento no Estado do Paraná:

A propaganda eficaz da imigração para o estado do Paraná 

desenvolveu-se, principalmente, na Polônia Russa em 1911. Mais de 

400 famílias foram, no decurso deste ano, chamadas da Europa para 

localizarem-se neste estado, sendo um dos mais ativos propagandistas 

o reverendo Padre José Anuse, vigário da Vila de Araucária, que, muito 

relacionado com a população agrícola daquela região da Europa, tem 

atraído para aqui avultado número de agricultores que ali viviam à 

custa de grande sacrifícios. 

O General Von Gayl, que visitou os núcleos “Iraty” e “Vera-Guarany”, 

prometeu, quando voltasse à Alemanha, procurar encaminhar para 

este estado agricultores alemães a fim de povoarem os nossos núcleos 

coloniais, onde encontrou diversos compatriotas seus em prósperas 

condições (BRASIL. MAIC. 1911, p. 212).

Estes particulares gozavam, ao mesmo tempo, da confiança 

dos funcionários do Povoamento e das populações de sua região de 

origem. E graças a ela faziam a intermediação entre ambos obtendo 

o pagamento das passagens para os imigrantes. Como mostra a refe-

rência ao General Von Gayl, os funcionários do Povoamento investiam 

na formação destas conexões em rede,3 que lhes possibilitassem uma 

relação, mesmo que indireta, com os possíveis emigrantes. O meca-

nismo utilizado consistia em fazer daqueles que pareciam gozar de 

autoridade, intermediários da propaganda dos favores que o Povoa-

mento oferecia aos colonos. 

Estas ações constituíam uma estrutura tal como aquela que Bar-

nes descreveu como conjunto-de-ação.4 Contudo, o limite da aplicação 
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do conceito de Barnes para este caso está em que os funcionários do 

Povoamento não mobilizavam simplesmente uma rede de relações 

primárias já existentes, eles eram obrigados a constituir esta rede 

de relações, fosse convidando uma autoridade estrangeira a visitar 

núcleos coloniais, caso do General Von Gayl, fosse estreitando laços 

com indivíduos que gozassem de autoridade junto às populações colo-

niais, caso do padre José Anuse. Portanto, os agentes do povoamento 

encontravam-se numa relação de relativa dependência diante desses 

indivíduos que eles constituíam como intermediários da relação com 

os imigrantes. Tais conexões, mesmo indiretas, eram preferenciais 

em relação aos custos financeiros que adviriam do esforço para esta-

belecer uma conexão direta. Porém, mais do que esses custos, uma 

ação direta demandava algo de que os agentes do Povoamento não 

dispunham: credibilidade junto aos potenciais emigrantes. 

Em razão dessa relativa dependência, a relação com os interme-

diários não era isenta de tensões e riscos. Não havia garantia de que 

os imigrantes atraídos por esta cadeia de relações se enquadrariam 

nas expectativas dos funcionários do Povoamento, nem de que a pro-

paganda fosse adequada aos favores de fato oferecidos. Esta tensão se 

revela claramente no relatório do inspetor no Rio de Janeiro, em 1909:

Importar sapateiros, alfaiates, barbeiros, relojoeiros e outros maus 

elementos de trabalho agrícola tais como têm ultimamente enviado 

alguns agentes no exterior, é trazer o descrédito para a colonização. 

Não é somente esta a parte difícil para atingir o resultado almejado; 

ainda se torna necessário olhar para o modo por que é feita [...] a pro-

paganda entre essa pobre e simples gente do campo, indo procurá-los 

em suas modestas herdades, despertando-lhes a idéia de realização 

dos seus sonhos de prosperidade e fortuna com mil promessas falsas. 

A sinceridade da oferta e promessa de vantagens possíveis e a lealdade 

no seu cumprimento, são condições indispensáveis de êxito e de atração 

da corrente imigratória. Refiro-me aos agentes criminosos, que, sob, 

a capa oficial, exageram, na Europa, com vantagens impossíveis, as 

promessas do governo, adulterando-lhes os nobres intuitos (BRASIL. 

MAIC. 1909, p. 210).
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Em seu esforço para se conectar aos possíveis imigrantes, os 

agentes do Povoamento constituíam como mediadores, indivíduos 

cujos comportamentos escapavam de seu controle. Em outras pala-

vras, fazer de agentes estranhos aos quadros do Povoamento, ou mes-

mo do Estado, os mediadores da relação com os emigrantes, implicava 

o risco de ver sua propaganda distorcida e seus objetivos fraudados.

O pagamento de passagens:  
imigração subsidiada e imigração espontânea

A citação com que encerrei a seção anterior revela bem que, 

ainda que fosse vista como um mecanismo fundamental para atrair uma 

parcela dos imigrantes europeus, a propaganda na Europa não garantia 

a plena adequação entre aqueles que se sentiam atraídos por ela e 

aqueles que os funcionários do Povoamento desejavam para colonos. 

Acima de tudo, os colonos desejados deveriam ser camponeses 

de origem, interessados e aptos para o trabalho na lavoura e na cria-

ção. Em outras palavras, era necessário que estes que vinham para o 

Brasil não se seduzissem pelas cidades, mas sim pelo campo. Assim, 

a propaganda sozinha deixava ainda uma larga margem de manobra 

à movimentação dos imigrantes, o que se chocava com o projeto de 

induzi-los a percorrerem o circuito completo, do campo europeu para 

o campo brasileiro. 

O modo como esta mobilidade representava um problema para 

o projeto de Povoamento, fica claro no seguinte comentário do Diretor 

Geral do Povoamento no qual ele refuta as acusações que constavam 

em alguns jornais e em discursos parlamentares de que estatísticas de 

re-emigração revelavam o fracasso da política de atração de imigrantes:

É mister ficar acentuado que a maioria ou a quase totalidade desses 

passageiros constou de estrangeiros operários, muitos com antiga 

residência no Brasil, que seduzidos pela barateza das passagens [...] 

principalmente Portugal, Espanha e Itália, que foram em visita ao país 

natal; e de alguns trabalhadores rurais que aqui permanecem durante a 

época da colheita do café ou nos meses em que encontram mais alta re-

muneração para o trabalho na lavoura, dirigindo-se depois, por idêntico 
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motivo, a outros países de onde costuma regressar oportunamente. Não 

se trata, portanto, de imigrantes recém-chegados que se repatriaram, 

como poderá parecer aos que não observam esse movimento natural 

e desconhecem as regras  que presidem a organização do serviço e da 

estatística de imigração (BRASIL. MAIC. 1910, p. 16).

Todo o problema reside no fato de que esse tipo de imigrante 

formava parte significativa da imigração espontânea para o Brasil: 

em sua maioria homens que imigravam sem família e que viajavam 

de forma sazonal entre seus países de origem e os países em que 

buscavam trabalho, num vai-e-vem que poderia levar anos até que se 

definisse mais claramente, ou não, um projeto de fixação. Este padrão é 

recorrente na imigração para muitos países latino-americanos.5 Assim, 

em 1909, quando o Povoamento iniciou o pagamento das passagens 

internacionais, dos 85.410 imigrantes entrados no país, 42.731 vieram 

sem famílias. Devemos ter em mente que o fato de esses últimos viaja-

rem sozinhos não significava que eles não possuíssem famílias no seu 

país de origem e nem que estivesse descartada a vinda destas para 

o Brasil. Eram muito comuns os casos de homens casados ou noivos 

que viajavam sozinhos na expectativa de, ao cabo de alguns anos, se 

estabelecer e, então, trazer a esposa ou pretendente.

Do ponto de vista dos agentes do Povoamento, a diferença entre 

viajar com a família e trazer a família mais tarde estava na natureza 

do investimento que o imigrante fazia no projeto emigratório. Nos 

cálculos que balizaram a elaboração do decreto de fundação da agên-

cia e de sua política, o imigrante que trazia a família se comprometia 

desde o início com a idéia de fixação e se tornava mais propenso a se 

adequar às expectativas dos funcionários do Povoamento, ao passo 

que aquele que chegava sozinho fazia um investimento menor, logo, 

mais facilmente cambiável para outras possibilidades.

Como podemos ver, a ação dos funcionários do Povoamento não 

era simples, já que visavam tornar parcela dos homens e mulheres que 

se deslocavam no continente europeu em imigrantes que viriam com 

suas famílias para o Brasil, dispostos a se fixarem como colonos em 

áreas rurais afastadas de grandes centros. Podemos ter uma idéia do 

grau de conformação da realidade exigido por este projeto.
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Nesse sentido, o meio privilegiado, mas não o único, de obten-

ção do imigrante colono que emigrava em família era o pagamento de 

passagens da Europa para o Brasil. Sobre isso o decreto de fundação 

do Povoamento era claro ao afirmar, em seu artigo 92 do Capitulo 1 

acerca da introdução de imigrantes, que:

O Governo Federal promoverá a introdução de imigrantes que, sendo 

agricultores e acompanhados de família desejem fixar-se no país como 

proprietários territoriais, em lotes de núcleos coloniais ou de terras outras 

que satisfaçam as exigências deste decreto (Decreto no 6.455, de 19 de 

abril de apud BAILLY, 1931).

Aqui se configura, mais uma vez, uma característica central 

do exercício do poder tutelar, pois a obtenção de imigrantes cujos 

comportamentos fossem adequados ao projeto de Povoamento não 

se operava, fundamentalmente, através da interdição à entrada da-

queles que fugiam do padrão de comportamento adequado, mas sim 

através de favores que estimulassem uma parcela dos e/imigrantes a se 

adequarem. Assim, a partir de 1909, quando o Povoamento conseguiu 

pôr em prática o pagamento de passagens internacionais somente os 

imigrantes reunidos em famílias foram beneficiados. 

Contudo, nos cálculos que presidiam a política de Povoamento a 

imigração espontânea e a subsidiada eram diferentes, mas não opostas. 

Isso porque o que se pretendia com o pagamento das passagens in-

ternacionais era influenciar o movimento dos imigrantes espontâneos.

Assim, quando nos debates do orçamento da agência para 

1909, parlamentares influentes como Pandiá Calógeras e Barbosa 

Souza Lima propuseram cortes que chegavam a eliminar a verba para 

pagar passagens internacionais, o relator, deputado Sabino Barroso, 

claramente identificado com a proposta enviada pelo MAIC, recusou 

as emendas afirmando:

A supressão proposta nesta emenda daria em resultado um decres-

cimento certo da corrente imigratória, de que se há mister para o 

povoamento do país.

A história da colonização demonstra que a concessão de passagens a 

indivíduos escolhidos e aptos para o trabalho constitui um dos melhores 

elementos para atrair a emigração espontânea.
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Pela organização que o governo deu ao Serviço do Povoamento, uma 

família de imigrantes só obtém passagem gratuita se constituída de 

pessoas válidas e capazes de exercerem a sua atividade utilmente para 

ela e para o país.

Dessa escolha resulta maior probabilidade dos imigrantes prosperarem 

e não há decerto melhor atrativo para a imigração espontânea de que o 

exemplo e a divulgação dessa prosperidade.

É por isso que uma passagem paga representa não só a entrada do imi-

grante que recebeu um favor, como também a vinda posterior de muitos 

outros por conta própria.

Enquanto não se tornar fortemente estabelecida a corrente de imigrantes 

espontâneos, é indispensável a concessão de passagens a alguns que 

venham formar núcleos de atração de muitos outros (AC, 1908, vol. XII, 

p. 399).

Novamente nos deparamos com ações, o pagamento de passa-

gens pelo governo brasileiro, que incidiam sobre ações dos imigran-

tes, a viagem, a escolha do destino e o acompanhamento ou não da 

família, de modo a induzirem estes últimos a adotarem determinados 

comportamentos que culminariam na sua transformação em colonos. 

Em vez de interdição ou coação, indução. Mas o aspecto fundamental 

da citação acima é a idéia de que a ação sobre as ações de uns, teria re-

percussão sobre as ações de outros. Em outras palavras, o pagamento 

das passagens era instrumento da produção de uma cadeia de indu-

ções, do Estado brasileiro sobre os imigrantes subsidiados, e destes 

sobre os espontâneos. Assim, se em um primeiro momento o imigrante 

subsidiado era alvo da propaganda estatal, uma vez tornado colono 

bem-sucedido ele passava a ser instrumento dessa mesma propaganda. 

O significado do termo núcleo se revela também aqui, mais uma vez. 

Ele era concebido como um centro de gravidade que devia induzir o 

subsidiado a percorrer um circuito pré-definido, cujas balizas eram as 

passagens internacionais, as Hospedarias, as passagens nacionais e 

cujos guias eram os agenciadores e os agentes do Povoamento.6

Alguns números extraídos dos relatórios do MAIC, presentes 

unicamente nos relatórios de 1909 a 1912, podem atestar esta orienta-

ção bem como o peso da iniciativa federal no conjunto do movimento 

imigratório. 7                                                              
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Durante 1909, entraram oficialmente no país 85.410 imigrantes. 

Destes, 61.162 foram considerados espontâneos e 24.248, subsidiados. 

Dos subsidiados, foram introduzidos pela União 10.197 agricultores 

em 1.782 famílias, sendo que 26 trabalhadores em mineração eram 

imigrantes individuais. No conjunto, os subsidiados representam pou-

co mais de 28% dos imigrantes entrados no país. E, no conjunto dos 

subsidiados, aqueles trazidos pela União representavam 42% do total. 

Em 1910, os subsidiados foram 26.261 num total 88.564 imigran-

tes entrados no período, aumentando sua proporção no conjunto 

para 29%. Mas naquele ano, o número dos subsidiados pela União 

caiu bastante, foram 6.048. Assim, entre os subsidiados, a União não 

trouxe mais de 23%. Uma das razões dessa diminuição na entrada de 

subsidiados se deveu à falta de acomodação nos núcleos coloniais, o 

que levou o Diretor do Povoamento a recomendar que não fossem 

trazidos subsidiados a inúmeros núcleos que ainda não tinham lotes 

demarcados para recebê-los. 

Os números de 1911 revelam o forte crescimento da imigração 

para o país e a retomada dos esforços da União em atrair imigrantes. 

Nesse ano entraram 135.967 imigrantes, sendo 80.372, espontâneos e 

55.595 subsidiados. Estes últimos representavam, assim, quase 49% do 

total. E, no conjunto dos subsidiados, aqueles trazidos pela União vol-

taram a ter participação expressiva contabilizando 29.059 imigrantes 

e 52% desse conjunto. Levando em consideração que, a partir de sua 

fundação, o tempo necessário para que um núcleo pudesse receber 

subsidiados era de um ano, o crescimento no número destes imigrantes 

é compatível com o fato de que quatro novos núcleos haviam sido 

fundados em 1910.

Em 1912, a imigração cresceu mais ainda. Nesse ano, entraram 

180.182 imigrantes, sendo subsidiados 53.788. Assim, os subsidiados 

representavam quase 30% do total. Aqui, novamente cai a participação 

da União, que pagou as passagens de 11.991 pessoas, representando 

pouco mais de 22% desse conjunto. 

Os gráficos abaixo nos permitem visualizar esta relação entre 

os números. A primeira tabela põe em relação os valores totais.
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Gráfico 1

A segunda tabela põe em relação especificamente os imigrantes 

subsidiados:

Gráfico 2

Resumindo os números desses quatro anos apresentados no 

Gráfico 1, o peso da imigração subsidiada foi de 28% (24.248), 29% 

(26.261), 49% (55.595) e 30% (53.788) no conjunto da imigração ao longo 

dos quatro anos. Como podemos ver, em termos de proporção, temos 

uma série razoavelmente contínua cujo único ano discrepante foi o de 

1911, com um peso maior dos subsidiados. Já o Gráfico 2 mostra que a 

participação da União no conjunto de subsidiados foi de 42% (10.197), 
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23% (6.048), 52% (29.059) e 22% (11.991), ao longo dos mesmos anos. 

Neste caso, temos uma variação pendular na série.

 A partir desse resumo podemos extrair algumas observações. 

A primeira delas diz respeito ao peso da imigração subsidiada no 

total do movimento imigratório o qual, apesar de significativo, não 

sustenta a afirmação de um autor como Menezes (1958, p. 27) de 

que o pagamento das passagens dos imigrantes determinava o mo-

vimento imigratório geral, e nem a associação, já por mim criticada, 

entre subsidiado e imigrante. Este era o projeto do Governo Federal: 

que a imigração subsidiada impulsionasse a espontânea, e Menezes, 

como ex-funcionário de agências federais de colonização e imigração, 

acreditava ver neste projeto uma realidade plenamente estabelecida. 

Na verdade, os imigrantes espontâneos formavam maioria, e o fato de 

as oscilações na sua entrada serem próximas daquelas ocorridas na 

entrada dos imigrantes subsidiados, pode significar tanto que o mo-

vimento geral determinava a situação particular quanto o contrário, 

sendo mais provável a primeira hipótese. Ainda assim, é evidente 

a importância numérica da imigração subsidiada. Esta importância 

torna-se mais visível se tivermos em mente o caso argentino, em que 

o pagamento estatal de passagens aos imigrantes nunca foi prática 

dominante, tendo sido instituído somente entre 1887 e 1889 por força 

da concorrência com os governos imperial brasileiro e provincial de 

São Paulo (DEVOTO, 1999, p. 198).

Contudo, tão significativa quanto a importância numérica da 

imigração subsidiada foi o fato de que ela representou um grande es-

forço do governo federal brasileiro em influir sobre a direção tomada 

pelos movimentos imigratórios ditos espontâneos. Assim, a dimensão 

política do projeto conduzido pelo Povoamento era mais importante 

que seu impacto quantitativo no movimento imigratório, apesar deste 

não ser desprezível. 

A propaganda epistolar:  
agindo sobre as redes de relações do imigrante

Segundo a percepção dos funcionários o projeto de induzir as 

ações dos colonos por meio da propaganda teria maior chance de 
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sucesso se fosse possível, na sua implementação, se apropriar de de-

terminadas estruturas que organizavam a sociabilidade dos próprios 

imigrantes, e por meio das quais circulavam valores e representações. 

Estas estruturas eram formadas pelas relações familiares e comunitá-

rias dos imigrantes.8 

Isso é o que mostra o seguinte comentário do Diretor Geral do 

Serviço do Povoamento, Joaquim Gonçalves Júnior, em seu relatório 

de 1912. Segundo ele:

[...]afigura-se-me indispensável, para a aquisição de bons imigrantes, 

uma eficaz propaganda, nas zonas agrícolas da Europa, das vantagens 

que o nosso país oferece aos trabalhadores estrangeiros.

Parece-me que essa propaganda será feita com mais êxito pelos próprios 

imigrantes já aqui estabelecidos com suas famílias e que irão dizer a 

seus compatriotas, com inteira verdade, as condições de prosperidade 

em que acham e as que o nosso país oferece para que outros possam 

aqui encontrar o bem que almejam quando abandonam a pátria (BRASIL. 

MAIC. 1912, p. 73).

Nesse sentido, a própria existência destas redes de relações 

era vital para a circulação das representações que os funcionários 

do Povoamento queriam generalizar.9 Assim, parcela das ações dos 

funcionários do Povoamento era dirigida a estimular que os imigrantes 

viessem organizados em famílias e assim se mantivessem nos núcleos 

coloniais. Este era um dos principais instrumentos através dos quais 

o Povoamento tentava “dispor” o comportamento dos imigrantes/

colonos. 

Um dos mecanismos através dos quais se imaginava fazer cir-

cular aquelas representações era o que um funcionário chamou de 

“propaganda epistolar”. 

Ainda segundo o Diretor do Povoamento: “Novas levas vão 

chegando do exterior, e dia a dia mais avulta o número de cartas de 

imigrantes localizados, chamando parentes a virem se estabelecer nos 

diversos núcleos coloniais em fundação” (RMAIC, 1909, p. 77).

De fato, a relação entre os colonos e seus parentes e amigos nos 

países de origem sempre foi objeto das práticas e cálculos dos agen-

tes do Povoamento. Uma vez que o objetivo da política de subsídios 
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era não apenas trazer os imigrantes subsidiados, mas sim o de criar 

“correntes imigratórias” para o Brasil, os funcionários do Povoamento 

tentavam agir sobre a rede de relações pré-existentes do colono de 

modo a multiplicar o alcance da influência que tentavam consolidar.

Isto fica claro na resposta que o citado J.F. Gonçalves Junior, 

já na condição de ex-diretor do serviço de Povoamento, deu a uma 

enquete realizada em 1926:10

Em todos os países de imigração, na Europa, vigoram, há longos anos, 

disposições proibitivas de qualquer propaganda que induza alguém 

a emigrar, incorrendo os infratores em severas penalidades. Para 

suprir essa falta, e para a atração de novas levas, nada melhor que a 

correspondência epistolar, dirigida espontaneamente pelos imigrantes 

já estabelecidos, aos seus parentes, amigos e conhecidos, residentes no 

exterior, dando-lhes conhecimento de sua situação de propriedade (SNA, 

1926, p. 175).

Portanto, a troca de correspondência entre colonos europeus 

radicados no Brasil e seus familiares na Europa foi vista como um 

mecanismo duplamente eficiente de incremento da imigração. De 

um lado, como mecanismo que tornava a propaganda algo informal, 

mantendo-a fora das vistas dos governos europeus, e, nesse caso, seu 

uso estava relacionado à busca de alternativas para as crises diplomá-

ticas que decorreriam de um aliciamento mais ostensivo; e, de outro, 

como meio de se obter a confiança do provável imigrante através da 

divulgação do sucesso no empreendimento daqueles que partilhavam 

de sua rede de relações.

  Além disso, havia um cálculo feito acerca da rentabilidade 

do investimento feito com o pagamento de passagens. Assim, quanto 

mais envolvido numa rede de relações estava o beneficiado, maior a 

probabilidade dos benefícios propostos pelo Povoamento se multi-

plicarem. O que explica a adoção de práticas tais como o pagamento 

de passagens para parentes chamados do exterior, como nos mostra 

o relatório do citado diretor do Povoamento, apresentado em 1911: 

“Mediante os auxílios e favores federais prescritos nos regulamentos, 

foram localizados, em 1910, como proprietários territoriais, 1.137 fa-

mílias de imigrantes recém-vindos com 6.048 pessoas, que entraram a 
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convite de parentes ou amigos anteriormente estabelecidos” (RMAIC, 

1911, p. 38).

Nesse caso em especial, devemos observar que naquele ano a 

nova regulamentação do Povoamento determinava que o pagamento 

de passagens deveria se restringir a imigrantes que viessem para os 

núcleos coloniais, posto que, naquele momento, não havia grande 

quantidade de lotes disponíveis nos núcleos, foi necessário restringir a 

entrada de imigrantes subsidiados pelo Governo Federal. E o critério de 

escolha dos poucos beneficiados foi exatamente o de garantir a entrada 

apenas dos imigrantes chamados por colonos já estabelecidos. Isso 

significa que naquele ano apenas os imigrantes chamados por paren-

tes receberam passagens internacionais pagas pelo governo federal.

Existem aqui alguns aspectos que devem ser sublinhados. A 

primeira é a vinculação que o Povoamento estabeleceu entre imigra-

ção e colonização. Neste nexo fica claro que se buscava a construção 

de um determinado tipo de imigrante, aquele disposto a se tornar 

pequeno proprietário rural no interior de núcleos coloniais estatais. 

Ao cabo da ação sobre os subsidiados, eles deveriam se transformar 

em camponeses e não em grandes proprietários ou habitantes da ci-

dade. E o subsídio das passagens e a concessão do lote colonial eram 

instrumentos de produção deste personagem. 

Em segundo lugar, esta vinculação alargava a diferença entre 

política federal e política paulista. Enquanto em São Paulo a “colônia” 

foi predominantemente concebida como um instrumento de atração de 

imigrantes para a lavoura cafeeira, para o Governo Federal, o subsídio 

às passagens internacionais era um instrumento para a obtenção de 

um determinado tipo de colono. 

Um terceiro aspecto a ressaltar é o privilégio acordado à atra-

ção de grupos comunitários e familiares. Isto se explica por uma 

série de razões sobre as quais falarei mais adiante. Por ora, quero 

ressaltar apenas uma, a concepção segundo a qual cada colono era 

um divulgador potencial dos benefícios da ação governamental. Não 

devemos jamais minimizar o impacto do escândalo Davatz na cultura 

administrativa das políticas de imigração.11 Havia todo um temor de 

que testemunhos negativos dos imigrantes acerca das condições de 

trabalho e do tratamento que recebiam no Brasil pusessem a perder 

todo o esforço de propaganda do governo federal. A contrapartida 
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deste temor era a expectativa de que a boa recepção e o sucesso dos 

imigrantes/colonos fosse divulgado entre aquelas pessoas e comuni-

dades que faziam parte de suas relações. Nesses termos, cada ação 

do governo federal junto aos colonos era concebida como propagan-

da da ação do governo federal e do país como um todo. Isto é o que 

revelam iniciativas como a definida no artigo 132 do já citado decreto 

de regulamentação do Povoamento, no qual se afirmava que:

Serão anualmente concedidos, pelo Governo Federal, prêmios de via-

gem, à localidade do país de origem, a imigrantes que contando nunca 

menos de três anos, nem mais de seis anos de residência no Brasil, 

estabelecidos como proprietários territoriais, a título definitivo, possam 

ser classificados entre os mais adiantados e distintos por seu proceder, 

por seus hábitos de ordem, moralidade e trabalho.

Este artigo traz dois elementos importantes no cálculo do 

Povoamento. O primeiro é o da expectativa de obtenção, através de 

uma série de ações dirigidas ao imigrante, de um “colono ideal” que 

representaria de forma modelar o sucesso do Povoamento em construir 

comportamentos. O prazo mínimo exigido para que esta influência se 

consumasse era de três anos, o mesmo prazo projetado para o paga-

mento do financiamento do lote colonial. 

Nesse artigo há um segundo aspecto importante a ressaltar que 

é o limite de seis anos de moradia no Brasil para que o colono pudesse 

se candidatar ao prêmio. Ele se explica pela expectativa de que, para 

além desse período o colono se arriscava a perder de vez as relações 

com os membros de sua comunidade de origem. Nesse caso, a eficácia 

de seu testemunho das maravilhas vividas no “paraíso estatal colonial” 

perderia a validade e a capacidade de influenciar o comportamento de 

outros agricultores europeus. Assim, o que se desejava desse imigran-

te/colono era que, uma vez influenciado em seus comportamentos e 

valores pela força das ações/benefícios do Estado brasileiro, ele fosse 

uma ponte entre dois mundos, os universos rurais brasileiro e europeu: 

disseminando entre os brasileiros comportamentos produtivos “civili-

zados” que sua origem européia lhe conferiam, e disseminando entre 

seus patrícios e familiares europeus uma imagem de sua adaptação e 



171
As

 te
cn

ol
og

iA
s d

e p
od

er
 em

pr
eg

Ad
As

 n
A 

co
n

du
çã

o 
do

s s
ub

si
di

ad
os

  

sucesso no Brasil positiva o bastante para os convencerem a serem 

imigrantes e colonos no Brasil.

Encontramos aqui um esforço dos agentes do Povoamento em 

constituir mediadores que os conectassem aos potenciais emigrantes 

europeus, similar àquele que identifiquei anteriormente mais atrás, e 

que tinha por alvo indivíduos, tais como padres e generais, que pela 

suposta autoridade que gozavam junto à populações locais européias 

pudessem exercer esta função de intermediários dos favores do Povo-

amento. Contudo, diferentemente do caso citado, fazer de colonos, já 

estabelecidos nos moldes da política de Povoamento os intermediários 

da conexão com os potenciais emigrantes, por meio do pagamento 

de passagens para que visitassem suas aldeias de origem, implicava 

a possibilidade de um controle muito maior sobre a própria natureza 

da intermediação. 

A propaganda materializada:  
prêmios e campos de experiências/demonstrações

Uma vez conduzidos até os núcleos coloniais, através daqueles 

circuitos que analisei no Capítulo anterior, os colonos eram objeto de 

novas ações de propaganda, agora através da constituição, pelos fun-

cionários do Povoamento, de demonstrações concretas de formas de 

trabalho que servissem de referência aos colonos. Chamo-as de ações 

de propaganda na medida em que, ainda que consistissem de uma série 

de operações produtivas, o objetivo que as conduzia era generalizar 

entre os colonos um conjunto determinado de representações.

Este tipo de iniciativa estava previsto no decreto de fundação 

do Povoamento. No Capítulo 2, que tratava dos núcleos fundados pela 

União, encontramos os seguintes artigos:

Art. 8o  – O estado poderá prestar quaisquer auxílios em beneficio dos 

imigrantes, independente dos concedidos pela União, e instituir prêmios 

de animação.

Art. 19 – Em cada núcleo conservar-se-ão lotes disponíveis para grupos 

escolares, ensaios de cultura de vegetal que se possa adaptar às terras 

da zona, campos de demonstração, serviços industriais, ou outros fins. 
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Art. 44 – O Governo manterá aulas de ensino primário gratuito, e fará 

exposições e feiras de produtos agrícolas e industriais, sempre que 

convier, nos núcleos coloniais. 

Art. 45 – Serão instituídos prêmios para estímulo dos produtores que 

mais se distinguirem nas exposições, ou por qualquer outro modo.

Como podemos ver, essas demonstrações deveriam ser reali-

zadas em dois planos. Um deveria ser conduzido pelos funcionários 

do Povoamento através das iniciativas acima descritas, e outro seria 

conduzido pelos colonos que melhor se adaptassem ao projeto do 

Povoamento. 

As iniciativas previstas revelam a centralidade do aspecto 

pedagógico nas ações do Povoamento, isto é, do objetivo de fazer 

das ações dos funcionários do órgão e da própria disposição física 

da colônia, instrumentos de educação e instrução dos colonos de 

modo a obter deles determinados comportamentos cotidianos. Nesse 

“projeto pedagógico”, todavia, a construção de escolas nas colônias 

era um aspecto menor, posto que não apenas o Estado brasileiro não 

dispunha de recursos humanos para manter de forma continuada 

professores poliglotas nos núcleos coloniais, nos quais conviviam imi-

grantes de várias nacionalidades, mas também porque os atingidos no 

caso seriam as crianças e não os adultos, que eram o alvo fundamental 

do esforço pedagógico. Para estes eram reservadas a grande maioria 

das iniciativas, como aquelas nas quais os funcionários propunham a 

experimentação e definição, a serem conduzidas de forma pública, de 

espécies vegetais adaptadas à região – os ensaios de cultura vegetal. Os 

funcionários se esforçavam por convencer os colonos a adotarem tais 

espécies e técnicas de trabalho através da exposição de sua eficácia 

nos campos de demonstração. Também as feiras e exposições obedeciam 

ao mesmo princípio pedagógico.

De todas as iniciativas previstas, aquela que foi descrita de for-

ma mais recorrente nos relatórios do Povoamento foram os campos 

de experiência. 

Já em seu primeiro relatório, o diretor do Povoamento, afirmava:

[...] Providencio para a instalação de um posto meteorológico e funda-

ção de um campo de experiência na sede do núcleo, o qual irá praticar 
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aos colonos serviços relevantes, não só orientando-os sobre a época 

aqui mais apropriada para os diferentes cultivos, e o que mais convém 

sejam feitos, como lhes ministrando a respeito de cada uma nossas 

culturas, ensinamentos e instruções que lhe serão de grande utilidade 

(RMAIC, 1909, p. 123). 

Nos anos seguintes, cada descrição dos trabalhos de fundação 

de um novo núcleo colonial traria referências à montagem desses cam-

pos, nas quais se revela o modo como os funcionários do Povoamento 

concebiam para si um papel de orientação e condução dos colonos a 

ser realizado através deles. Assim, em seu relatório de 1909, o inspetor 

em MG, Pedro Demóstenes, dizia:

Próximo acha-se o campo prático de demonstração e nele têm achado 

os colonos uma boa fonte de ensinamentos, sendo de grande valor já 

os serviços por ele prestados. 

Encontram-se aí todas as plantações da zona em pleno serviço, fran-

camente desenvolvidas, e isto robustece a confiança do imigrante, 

principalmente agora, no início, que ele não tem uma idéia decisiva 

sobre a valia da nossa produção. 

Além desses serviços, o campo prático lhes fornece sementes e mudas, 

demonstrando o modo racional de plantio [...]

O algodão, cultura de grande futuro, pela facilidade com que medra nesta 

região, e pela prontidão de venda às fábricas de tecido da vizinhança, 

era olhado pelos colonos com pouco entusiasmo, muito embora se lhe 

repetisse as vantagens aqui enunciadas. 

O campo prático lhes vai vencendo essa relutância, mostrando-lhes as 

facilidades do plantio, cultivo e fartura da colheita. Por solicitação dos 

próprios agricultores foram-lhes distribuídos 101 litros de sementes, 

dessa utilíssima planta  (BRASIL. MAIC. 1909, p. 179).

E também o inspetor no Espírito Santo, Fidélis Reis, dizia: 

Para ministrar os necessários ensinamentos aos colonos recém-

-chegados e guiá-los em seus primeiros passos, quanto às culturas a 

adotarem, tempo de plantações etc. fundou-se no núcleo um campo 

de experiências [...]
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Fez-se a aquisição de instrumentos agrários, compra de bois para o 

serviço, e em junho iniciaram-se os trabalhos, com a roçagem, desto-

camento e preparo do terreno para as primeiras culturas. 

Além do plantio de cereais em escala avantajada, fazem-se no campo 

experiências do cultivo do trigo, da alfafa, da amoreira, para se fomentar 

a criação da indústria da seda no núcleo. 

Assim, uma vez demonstradas as vantagens de uma determinada cultura, 

estará o núcleo em condições de suprir de sementes aos colonos, e, ao 

mesmo tempo, ministrar-lhes as instruções necessárias para que eles 

a pratiquem com probabilidade de êxito (BRASIL. MAIC. 1909, p. 167).

O que quero destacar nestas citações é a natureza da função 

pedagógica atribuída aos campos. Nomeados como campos de expe-

riência ou campos de demonstração, e dedicados à experiências de 

adaptação de espécies vegetais às condições climáticas e de terrenos 

locais, estes campos eram concebidos como fontes de ensinamentos aos 

colonos, pois cabia às ações neles desenvolvidas pelos funcionários 

do Povoamento fornecerem exemplos práticos do sucesso de deter-

minados modos de cultivos, e de determinados produtos, ao mesmo 

tempo em que forneciam os instrumentos necessários para que estes 

exemplos fossem seguidos. Portanto, o cerne dessa pedagogia era o 

exemplo; era através deles que os funcionários buscavam exercer um 

papel de orientação perante os colonos. 

Através dos exemplos, os funcionários buscavam demonstrar 

a eficácia de determinadas ações, demonstrar a viabilidade da aposta 

no empreendimento colonial, demonstrar o prestígio e a competência 

do Estado brasileiro. E o alvo de todas essas demonstrações exem-

plares eram o ânimo dos colonos: sua vontade, suas expectativas, 

seu engajamento no projeto colonial e sua crença nas imagens que 

os funcionários projetavam. 

Mas a condição da eficácia desse esforço pedagógico era dirigir-

-se à necessidades reais dos colonos, como a de sementes para o 

cultivo, ou ferramentas para trabalhar a terra. E fazê-lo nos primeiros 

tempos, depois da chegada dos imigrantes ao núcleo. Este era o mo-

mento em que eles ainda não haviam feito investimentos no lote, logo 

na fixação naquele núcleo, mas também era o momento em que os 

colonos enfrentavam a situação desestruturante de se defrontar com 
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um ambiente novo. Sem ter experiência ou conhecimento acumulado 

acerca das condições de produção naqueles terrenos. Assim, havia 

uma demanda concreta por informações, técnicas e instrumentos 

de trabalho, na qual os funcionários se baseavam para oferecer seus 

exemplos.

Além dos comentários sobre as demandas por sementes e ins-

trumentos de cultivo, não existem nos relatórios outras referências ao 

modo concreto pelo qual os colonos se relacionaram com todo este 

esforço pedagógico. O que podemos observar aqui são, sobretudo, 

as características desse projeto, que supunha a produção de ações 

dotadas de visibilidade, concebidas como demonstrativas do compor-

tamento produtivo adequado. Através dessas ações, os funcionários do 

Povoamento tentavam definir as relações dos colonos com as estações, 

com as técnicas de trabalho e com os objetos do trabalho. 

Era também por meio dessas ações que os funcionários do 

Povoamento se esforçaram por difundir esquemas de ação e de clas-

sificação do real, que acabavam por reafirmar sua autoridade no que 

diz respeito à definição dos comportamentos produtivos adequados. 

Em outras palavras, quanto mais se generalizassem os princípios de 

percepção da experiência colonial partilhados pelos funcionários do 

Povoamento, maior seria a probabilidade que o tipo de conhecimento, 

ação e experiência de que eram portadores fossem reconhecidos pelos 

colonos como valiosos. 

Ao mesmo tempo, tais ações buscavam a visibilidade e constru-

íam a centralidade da posição ocupada pelos funcionários à medida 

em que estes buscaram se tornarem a instância legítima de difusão das 

representações e práticas que organizavam o cotidiano dos colonos. 

Temos, assim, um conjunto de ações relacionadas a tarefas produtivas 

por meio das quais os funcionários se concebiam e se esforçavam 

por serem concebidos pelos colonos como representantes do Estado 

brasileiro e do seu papel organizador das ações individuais. 

Era por meio do conjunto desses mecanismos, que lhes defi-

niam um papel de mediação no acesso a serviços, auxílios, produtos 

e ensinamentos, que os funcionários se esforçavam por tornarem-se 

autoridades diante dos colonos.
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A centralidade das famílias:  
a construção da cadeia tutelar

Como vimos acima, a família era concebida como um espaço de 

multiplicação da propaganda do Povoamento. Seguindo uma direção 

construída desde a política Imperial (SEYFERTH, 1974, p. 54-55) e 

amplamente partilhada por agências estaduais, companhias de colo-

nização e até mesmo por fazendeiros individualmente, o decreto de 

fundação do Povoamento definia a família do imigrante como o objeto 

de sua ação. É o que demonstra o Capítulo sobre imigração do decreto 

de fundação do Povoamento que dizia em seu artigo 92: “O Governo 

Federal promoverá a introdução de imigrantes que, sendo agricultores 

e acompanhados de família desejem fixar-se no país como proprietá-

rios territoriais, em lotes de núcleos coloniais ou de terras outras que 

satisfaçam as exigências deste decreto”.

Se numa perspectiva um pouco mais radical do que os outros 

agentes envolvidos em colonização e imigração, a União patrocinava 

apenas um tipo muito específico de imigrante, aquele que se ade-

quava ao seu próprio projeto colonial. Em comum com as políticas 

estaduais encontramos o financiamento da imigração de famílias.12 

Nesses termos, os diversos agentes estatais que conduziam a política 

imigratória no Brasil não apenas não se conformavam plenamente a 

uma realidade preexistente como, ao contrário, se esforçavam por 

modelar esta realidade segundo seus próprios projetos, tendo sido 

razoavelmente bem sucedidos neste objetivo.13 

Contudo, a atenção concedida pelos agentes envolvidos em po-

líticas de colonização e imigração à rede de relações do imigrante não 

deve jamais ser naturalizada pelo investigador como sendo meramente 

um dado do próprio fenômeno e/imigratório. Como assinalamos no 

primeiro capítulo, no período de ação do Povoamento grande parte 

dos imigrantes que vinham da Europa meridional chegavam sozinhos, 

deixando suas famílias nos países de origem.

Assim, a família do imigrante/colono esteve no centro do em-

preendimento de atração de imigrantes e montagem de colônias não 

pela forma como os e/imigrantes se organizavam, mas pela iniciativa 

direta dos organizadores daquelas políticas.
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Prova de que o privilégio acordado às famílias de imigrantes pelo 

Estado brasileiro não tinha relação com a diversidade concreta destas 

é o fato de que o regulamento do Povoamento trazia em seu artigo 96 

uma definição administrativa de família imigrante, cujo cerne era sua 

concepção como unidade produtiva. Dizia o texto:

A União restitui aos imigrantes espontâneos que forem agricultores, 

constituídos em famílias, com pelo menos três pessoas maiores de 12 

anos e menores de 50, aptas para trabalho, e que se estabelecerem como 

proprietários de terras, a importância correspondente às passagens de 

3a classe do porto de embarque ao de destino.

Este privilégio acordado às famílias tinha como contrapartida 

o que poderíamos chamar de uma “desconfiança” frente ao imigrante 

individual, que se expressa bem no seguinte comentário do diretor 

do Povoamento, Joaquim Gonçalves Júnior: “Em núcleo mantido pela 

União ou por ela auxiliados, o agricultor acompanhado de família po-

derá comprar a prazo ou à vista um lote rural; e o solteiro, ou que não 

tenha uma família em sua companhia, só poderá adquirir lote mediante 

pagamento à vista” (BRASIL. MAIC. 1910, p. 3).

Mas qual a razão desse lugar central atribuído à família do 

imigrante na política federal, em contraste com a desconfiança que 

pesava sobre o imigrante solteiro ou sem família ? 

Minha hipótese de resposta a esta indagação é a de que estes 

imigrantes sem família configuravam indivíduos do ponto de vista do 

exercício de uma relação de poder que partia dos funcionários do Po-

voamento. E, como já comentei no capítulo 1, a escolha do indivíduo 

como alvo da política de colonização seria inconsistente com a carga 

de auto-exploração econômica envolvida na produção nos lotes co-

loniais.14 Isso porque a exploração do lote colonial era pensada como 

algo que deveria ser conduzido sem o auxílio de empregados. Se já no 

Império o uso de escravos fora quase sempre proibido nas colônias 

estatais (DIÉGUES, 1964, p. 24), mais tarde, nas colônias fundadas no 

regime republicano, o isolamento que as marcava dificultava o acesso 

a outra mão-de-obra além daquela composta pelos próprios colonos, 

que eram admitidos apenas no empreendimento colonial no suposto 

de que ocupariam lotes próprios. Portanto, de fato, dificilmente um 
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colono sozinho seria capaz de conduzir a exploração de um lote co-

lonial que media em torno de 25 hectares. Isso tornava fundamental 

o papel da auto-exploração familiar, mesmo que sob o rótulo família 

se encontrassem agregados vindos da Europa para trabalhar no lote 

concedido ao chefe de família. 

Mas a ênfase sobre o indivíduo era inconsistente, também, com 

o projeto político envolvido na colonização, uma vez que o universo 

social no qual eram montadas as colônias carecia dos recursos ma-

teriais e organizacionais que caracterizavam o exercício de poderes 

sobre, indivíduos. Este ponto merece maior desenvolvimento.

Já há muito que, partindo de Dumont, Da Matta insistiu que no 

Brasil, a distinção entre indivíduo e pessoa, tomados como eixos de de-

finição de valores, é fundamental como forma de conceber o universo 

social e nele agir. Por pessoa, ele identifica uma “vertente coletiva da 

individualidade, uma máscara que é colocada em cima do indivíduo 

que desse modo se transforma em ser social”. Na definição como pes-

soa, cada um é avaliado por referência a um segmento de coletividade a 

que pertence. Por contraste, o indivíduo é característico de sociedades 

nas quais os grupos que ocupam o lugar dos segmentos tradicionais 

são formados por associações de indivíduos, concebidos como livres 

e dotados de emoções e consciência próprias. Neste caso, não existe 

mediação entre o indivíduo e o todo (DA MATTA, 1978, Capítulo 4).

O sistema de valores dominante na sociedade brasileira, se-

gundo Da Matta, confere, por vezes, valor à definição como pessoa 

em detrimento da definição como indivíduo. Isso não significa que 

o indivíduo deixe de existir, e sim que a definição de alguém nesses 

termos implica a atribuição de características negativas. Dessa estru-

tura se deriva a prática, comum no Brasil, de expressar desprezo pelo 

indivíduo, tomando-o como alguém apartado da vida social, egoísta, 

incapaz de estabelecer laços etc.

As formulações presentes no decreto de fundação do Povo-

amento e no relatório de Joaquim Gonçalves Júnior, acima citado, 

confirmam a interpretação de Da Matta, à medida em que aqueles que 

eram concebidos como indivíduos, os solteiros e os sem família, eram 

objeto de uma desconfiança por parte dos agentes do Povoamento. 

Mas qual a natureza dessa desconfiança?  
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A meu ver, ela está relacionada a tipos diferentes de exercício de 

poder segundo suas condições objetivas de aplicação sobre indivíduos 

ou pessoas. Em sua definição do poder disciplinar, Foucault afirma que 

este se caracteriza por separar, analisar e diferenciar os objetos de 

sua ação. Mais especificamente, “a disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela 

é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício” (FOU-

CAULT, 1977, p. 153). Em que pese Foucault jamais ter explicitado os 

aspectos morfológicos das sociedades nas quais as disciplinas eram 

exercidas, creio que esse tipo de poder sobre indivíduos que configura a 

disciplina, é indissociável da existência de estruturas sociais nas quais 

a complexidade crescente aproximou grupos sociais em cadeias de 

interdependência que emanciparam e civilizaram indivíduos ao mesmo 

tempo em que expandiam o poder estatal.15

Ora, a inexistência dessas estruturas complexas tem como 

conseqüência a ineficácia do uso de mecanismos de poder que têm o 

indivíduo como alvo. Creio que este era o caso do exercício do poder 

de Estado sobre as populações coloniais. Afinal, muitos são os teste-

munhos da insuficiência de meios que garantissem a presença estatal 

constante nestas colônias,16 e disso decorria a impossibilidade exercer 

a vigilância molecular que é característica do poder sobre indivíduos. 

Portanto, sobre indivíduos o Estado brasileiro podia exercer mais a 

violência que expulsa ou prende do que a autoridade que dá ordens 

com alguma expectativa de legitimidade da parte de quem ordena e da 

parte de quem recebe a ordem. Decorre daí que para que os agentes 

do Estado Brasileiro pudessem aspirar a exercer autoridade sobre os 

imigrantes era necessário recorrer a estruturas dotadas elas mesmas, 

previamente, de autoridade junto aos imigrantes.17 Era esta estrutura 

que conferia à família do imigrante papel central na estabilização da 

relação de dominação legítima dos funcionários sobre os colonos.18 

Outra razão da centralidade das famílias na ação do Povoamento, 

vinha da própria idéia de que o Povoamento configurava o objetivo 

último das políticas de imigração e colonização. Assim, o artigo 13 do 

Capítulo 2 do decreto de fundação do Povoamento recomendava que 

as áreas coloniais tivessem
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Área suficiente para a ampliação do núcleo, de maneira que os descen-

dentes dos primeiros imigrantes localizados, membros de suas famílias, 

ou pessoas de suas relações, residentes no estrangeiro, possam, no 

caso de constituição de novas famílias, ou de ser por eles chamados, vir 

residir como proprietários de terras no mesmo núcleo ou nos arredores.

A perspectiva aqui era de uma multiplicação não de indivíduos 

isolados mas de famílias. Os artigos 26 e 27 do mesmo decreto revelam 

isso. Como vimos, apenas a agricultores acompanhados de famílias se 

poderiam vender os lotes rurais a prazo. Na condição de indivíduo, 

o imigrante/colono só poderia adquirir o lote rural à vista. E mesmo 

esta possibilidade prevista na lei estava condicionada à existência de 

lotes disponíveis para venda. Isso porque o ritmo de montagem dos 

núcleos coloniais nem sempre acompanhava o volume de imigrantes 

atraídos pelos benefícios das passagens subsidiadas. Quando aconte-

cia de chegarem à área colonial imigrantes em número maior do que 

os lotes prontos para serem ocupados, a preferência da ocupação era 

dada às famílias.

Assim, o inspetor do Povoamento em Santa Catarina, Jacinto 

Antonio de Mattos, informava em seu relatório ao diretor da agência, 

em 1909: “Foram localizadas 399 famílias com 1845 pessoas e ficaram 

por localizar 20 famílias recém-chegadas, com 121 pessoas e 32 avulsos 

que não têm direito a lotes e se acham agregados às referidas famílias” 

(BRASIL. MAIC. 1909, p. 175).

A única menção que se fazia à compra de um novo lote tam-

bém era definida a partir da família. O artigo 28 dizia: “É permitido 

ao imigrante, acompanhado de família, adquirir novo lote desde que 

obtenha título definitivo do primeiro [...]”. Como vemos o principal 

patrimônio com que o colono podia contar para se fazer digno do cré-

dito estatal era sua própria família. Contudo, havia ainda uma condição 

fundamental para ter acesso a este crédito, a família deveria constar 

minimamente de “cinco pessoas aptas para o trabalho”. 

Observemos aqui que a definição de família para entrada no país 

e compra do primeiro lote exigia um mínimo de três pessoas aptas para 

o trabalho. Já para a compra do segundo lote este número aumentava, 

isso porque a expansão da propriedade era concebida como produto 

do crescimento familiar. 
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Outra expressão dessa ênfase no crescimento das famílias era 

o modo pelo qual se organizavam os censos, nos quais a contagem 

anual da população de colonos sempre era feita individualmente e 

em famílias, referindo-se os primeiros às segundas como no seguinte 

exemplo extraído do relatório do MAIC de 1913: “Estão estabelecidos 

nos núcleos federais, inclusive os emancipados, 5.820 famílias de 

agricultores com 29.316 pessoas” (RMAIC, 1913). 19

Mas não era apenas o crescimento da família o alvo desejado na 

definição do decreto. Era, também, o crescimento numa determinada 

direção que se revela no artigo 29 do mesmo decreto que dizia:

“Ao imigrante estrangeiro, que, sendo agricultor e contando menos de 

dois anos de entrada no País, contrair casamento com filho ou filha de 

brasileiro nato, ou ao agricultor nacional que se casar com estrangeira 

aportada há menos de dois anos como imigrante será concedido um 

lote de terras com título provisório”.

Aqui aparece a miscigenação como ideal último do crescimento 

das famílias. Devemos lembrar o predomínio, à época, da chamada 

teoria do branqueamento no que diz respeito à imigração (SEYFERTH, 

1996). Segundo esta teoria que estava alicerçada nos pressupostos do 

racismo científico, o povo brasileiro era composto, em sua maior parte, 

da fusão de raças inferiores. Dessa fusão resultaram tipos mestiços 

também inferiores. Seria, então, necessário que este processo de fusão 

continuasse e a ele fossem acrescentados indivíduos provenientes de 

raças superiores. Assim, através da importação de imigrantes brancos 

e europeus, seria possível a “regeneração” dos componentes étnicos 

que fundaram o Brasil e a produção efetiva de um “tipo racial” brasi-

leiro mais eugênico porque possuidor de maior quantidade de sangue 

branco. Este ideal de branqueamento supunha, além da atração do 

imigrante europeu, sua mistura com os nacionais (RAMOS, 1996). E 

o casamento do imigrante com nacional seria a melhor expressão 

dessa mistura. 

Resumindo o que dissemos até agora, verificamos que, se a 

política de subsídio às passagens internacionais tinha por objetivo 

trazer famílias, a de colonização, em decorrência, buscava alocar 

famílias em lotes coloniais, ao mesmo tempo em que reservavam-se 
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novos lotes na perspectiva de que famílias ligadas às famílias trazidas 

também viessem para o Brasil, e que todas estas famílias acabassem 

por se misturar com as famílias nativas. Como podemos ver, as rela-

ções familiares não eram vistas apenas como o meio de irradiação da 

propaganda estatal mas como meio de obter um crescimento popu-

lacional ordenado. 

E do que deriva o adjetivo ordenado que aqui emprego? Ele 

diz respeito basicamente ao controle visado por esta política acerca 

de onde deveria se dar este crescimento populacional – no campo e 

mais especificamente nos núcleos coloniais – quem seriam os agentes 

deste crescimento – os colonos de origem européia – e como este 

crescimento deveria se dar – através da multiplicação em rede das 

famílias de colonos europeus, já adaptadas ao clima e às autoridades 

brasileiras, morando e produzindo em lotes coloniais na condição de 

pequenos proprietários e, futuramente, se ligando pelo casamento 

com famílias brasileiras. 

Para que este projeto de Povoamento ordenado através da 

família do imigrante/colono fosse levado a cabo, era necessário o em-

prego de mecanismos que pudessem induzir os imigrantes a adotarem 

determinados comportamentos. Isto foi tentado através de algumas 

estratégias. A primeira delas, como analisei mais acima, foi a conces-

são de passagens internacionais a imigrantes agrupados em famílias. 

Evidentemente esta prática deu margem a tentativas de burla 

com imigrantes que viajavam sozinhos associando-se para gozar do 

benefício. Em geral, tal prática era estimulada pelas próprias com-

panhias de navegação que aceitavam e mesmo reuniam emigrantes 

pobres em seus navios na expectativa de que suas passagens seriam 

reembolsadas pelos importadores de mão-de-obra. Como vimos no 

primeiro Capítulo, elas eram as primeiras interessadas em obter 

passageiros a todo o custo, já que os contratos de correio impunham 

a regularidade das partidas mesmo que não houvessem passageiros 

a bordo. Para evitar a fraude, o governo federal tentava se certificar 

de que suas famílias de imigrantes eram autênticas, demandando das 

companhias de navegação listas contendo o nome, idade, estado, 

nacionalidade e profissão, grau de parentesco com o chefe de família 

e número de volumes de bagagem de cada imigrante. 
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Este expediente é digno de nota porque mostra o esforço estatal 

por fazer prevalecer sua concepção de família por sobre realidades 

diversas. Assim, além dos casos de fraude, a vigilância estatal recaía 

também sobre aquelas situações em que as concepções nativas dos 

emigrantes definiam como parte da família indivíduos que não se en-

quadravam na definição estatal brasileira de parentes consangüíneos 

e afins. 

Mais importante, contudo, era o fato de que esta tentativa de 

controle se alicerçava sobre dois personagens que o Estado brasileiro 

investia de autoridade. O primeiro era o capitão do navio que trazia 

imigrantes. O outro era o chefe da família imigrante.20 

Ambos os personagens eram encarregados de mediar, ainda que 

parcialmente, a relação entre as autoridades brasileiras e os imigran-

tes. Ao capitão cabia a elaboração e a entrega das listas de imigrantes, 

bem como a responsabilidade pela fidedignidade das informações ali 

contidas. Uma vez desembarcados, os imigrantes tinham sua docu-

mentação checada pelos fiscais brasileiros que confirmavam ou não 

as informações recebidas do capitão. Caso elas não fossem confirma-

das, os imigrantes eram deportados em navios da mesma empresa de 

navegação que os trouxe.

Esta medida tinha por objetivo evitar fraudes cometidas pelas 

companhias de navegação ou mesmo por seus capitães, mas também 

de engajá-los no esforço de vigilância sobre os imigrantes. Podemos 

observar aqui o esforço por maximizar os precários mecanismos de 

controle à disposição do Estado brasileiro através da estratégia de 

criar cadeias de responsabilidade.

A mesma estratégia foi utilizada em relação aos imigrantes 

definidos como chefes de família. Vários dos “benefícios” oferecidos 

aos imigrantes/colonos eram concedidos através da mediação desse 

personagem.

Assim, no Capítulo II do decreto de fundação do Povoamento 

encontramos os artigos 40, 42 e 43, que diziam, respectivamente:

Os preços dos lotes, com ou sem casa, quando comprados a prazo, bem 

como  quaisquer auxílios quando não sejam remuneração de trabalho, 

ou classificados como gratuitos, constarão de caderneta entregue ao 

devedor, organizada em forma de conta corrente, e constituirão débito 
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dos imigrantes, levado à conta do chefe de família, que deverá começar 

a amortizá-lo, em prestações anuais, o mais tardar no fim do segundo 

ano do seu estabelecimento.

[...] 

Falecendo o chefe da família, em cujo nome houver sido expedido o título 

provisório ou definitivo de propriedade, o lote passará aos herdeiros ou 

legatários nas mesmas condições em que era possuído. 

[...]

Se o lote tiver sido comprado a prazo e falecer o adquirente deixando 

pagas, pelo menos três prestações, serão dispensadas em favor da viúva 

ou dos órfãos as demais prestações ainda não vencidas, expedindo-se 

título definitivo de propriedade.

Produzidas alguns anos mais tarde, as “Instruções regulando 

o preço de venda e o processo de distribuição de lotes de terras em 

núcleos coloniais fundados por conta da União” traziam o mesmo 

destaque conferido ao chefe de família:

Art. 7o  – O título provisório de lote rural será entregue ao chefe de famí-

lia de agricultores, em seguida ao seu estabelecimento, se lhe faltarem 

recursos para o pagamento imediato, ou a quem nos termos dos artigos 

28 ou 29 das bases regulamentares para o Serviço do Povoamento, 

aprovadas pelo couber, nos decreto no 6.455, de 19 de abril de  1907 [...]

Art. 8o  – O título definitivo de propriedade de lote rural será expedido 

em favor do agricultor que efetuar o pagamento à vista; do chefe de família 

que liquidar o seu débito, correspondente ao valor do lote [...].

Art. 10 – Nenhum colono poderá obter mais de um lote rural, salvo veri-

ficando-se o caso do artigo 28 das bases regulamentares de 19 de abril 

de 1907, em que é permitido ao chefe de família adquirir até dois lotes.

Temos aqui, em primeiro lugar a constituição de um documento 

oficial: a caderneta de devedor, a qual é produzida pelo Estado brasilei-

ro e entregue a um imigrante específico, o chefe da família. Construída 

na forma de conta corrente, com a relação de débitos e créditos da 

família do colono, a caderneta devia trazer registrada desde a situação 

dos pagamentos pelo lote colonial até o consumo de instrumentos de 

trabalho junto à administração colonial. Devia informar também os 

pagamentos recebidos pelo trabalho de montagem da colônia. A ca-
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derneta servia de documento da relação que se pretendia estabelecer 

entre colono e Estado brasileiro, de modo a garantir a apropriação da 

terra nos termos da propriedade do lote colonial. Portanto, a cader-

neta dava materialidade a todo um conjunto de categorias abstratas: 

colono, Estado, dívida e propriedade.21

O que é relevante aqui é o fato de que esta relação era estabele-

cida entre Estado e família, e não entre Estado e cada indivíduo singu-

larmente, ao mesmo tempo em que era mediada por um indivíduo em 

especial, o chefe de família.22 Ele era o agente com o qual o Estado se 

relacionava e se comunicava. E esta mediação, definida não no interior 

da própria família mas a partir da relação com o Estado, tornava o chefe 

de família a unidade mínima de autoridade investida pelo Estado. Sua 

morte era a única que merecia destaque, porque com ela se quebrava 

a cadeia de autoridades que ligava o Estado brasileiro a cada família. 

E quebrada a relação entrava em cena a repatriação dos familiares.23 

A idéia de uma cadeia de autoridades é aqui fundamental. 

Já dissemos que os agentes do Povoamento visavam estimular os 

imigrantes/colonos a adotarem determinados comportamentos. Em 

outras palavras, visavam exercer uma relação de dominação e de 

interdependência, garantindo a probabilidade de que seus modelos 

de comportamento fossem adotados como uma referência legítima 

pelos imigrantes/colonos. Mas isso não era feito numa relação direta 

entre uma ou várias autoridades estatais e um conjunto de indivíduos, 

cada qual tomado em sua singularidade, tal como definido no célebre 

modelo do Panopticon descrito por Foucault, expressão mais acabada 

do modelo de poder exercido sobre indivíduos (FOUCAULT, 1977). 

Isto era feito através do estímulo à auto-organização dos colonos 

em famílias e, ao mesmo tempo, pela definição de um dos membros 

da família como o único interlocutor dos agentes de Estado. Logo, 

como responsável pelo comportamento de cada um dos membros da 

família. De fato, encontramos aqui algo que se assemelha mais ao que 

Foucault descreveu como mecanismos de governamentalidade, isto é, 

supunha-se a existência legítima de um governo do pai sobre mulher 

e filhos, ao mesmo tempo em que este poder era colocado em relação 

de continuidade com o governo estatal.

Assim, um indivíduo poderia contar com os benefícios estatais 

apenas se fizesse parte de uma família. Mas isso também não era o 
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bastante; era necessário que a família tivesse um chefe, um cabeça. 

Desse modo, cada indivíduo se ligava a este centro, o chefe, que por 

sua vez se ligava aos funcionários na sede do núcleo colonial, que se 

situavam eles mesmos no interior da cadeia hierárquica do Povoa-

mento, fechando um circuito que ligava construção de autoridades 

locais e centrais. 

É de se esperar que, em muitos casos, houvesse uma coincidên-

cia entre a estrutura das famílias de colonos e este personagem; que, 

de fato, a morte de uma mãe ou de uma criança não inviabilizasse a 

manutenção do vínculo colonial, ao passo que a morte de um pai fosse 

socialmente disruptiva. Ou que coubesse ao pai o direito à punição de 

filhos e esposas. Mas isso em nada contradiz o esforço de dominação 

do Estado brasileiro. Afinal, a estratégia executada pelo Povoamento 

não visava violentar a realidade mas conformá-la através da apro-

priação de estruturas preexistentes. Nesses termos, a ação estatal 

reforçava as estruturas já existentes que constituíam as famílias dos 

subsidiados, ao mesmo tempo que constituía sua própria autorida-

de.24 E onde não houvesse um cabeça, este deveria ser criado, pois 

esta era uma demanda exigida à família em sua relação com o Estado 

brasileiro. Ele era o mediador ao acesso dos benefícios oferecidos aos 

colonos. Disso resultava que, ou o poder patriarcal era reconstituído 

seletivamente como expressão local da hierarquia estatal ou bem se 

impunha pela primeira vez ali onde não havia existido.25

A concessão de lotes coloniais e a fixação do imigrante

A estratégia envolvida na concessão dos lotes coloniais era 

outro mecanismo organizado de modo a dispor o comportamento 

dos imigrantes/colonos, em especial, dirigindo a forma pela qual eles 

se apropriavam da terra. 

O lote colonial a que nos referimos aqui não era jamais simples-

mente um pedaço de terra comprada pelo agricultor segundo seus 

próprios critérios, num mercado de terras já existente. Os lotes eram 

montados em lugares específicos, dentro de uma estrutura específica 

que era o núcleo colonial.

Nas palavras do diretor Joaquim Gonçalves Júnior:
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O baixo preço de venda dos lotes, bem delimitados e isentos de futuras 

contestações, é uma das primeiras necessidades a serem atendidas por 

qualquer país que queira atrair braços para a exploração da terra [...] 

A concessão gratuita não exerce tão poderosa influência sobre o ânimo 

do imigrante dedicado à profissão agrícola, quanto a venda a baixo  

preço.

Ao contrário do que se pode supor, as concessões gratuitas produziram 

os piores resultados em quase todos, se não todos, os países em que 

esta prática foi admitida. [...] O expediente de doação de terras a indi-

víduos ou famílias, que à primeira vista parece tão oportuno e sedutor, 

não tem correspondido ao que dele se esperava. A experiência mostra 

que a terra assim doada é quase sempre mal amanhada pelo colono, 

que, não tendo a necessidade de pagá-la, contrai o hábito de trabalhar 

pouco e tornar-se negligente ou preguiçoso (RMAIC, 1909, p. 76-77).

O que aparece aqui é um projeto que não passa pela mera 

ocupação da terra e que vai além do objetivo já citado de atrair imi-

grantes. Nos dois casos, a concessão gratuita de terras poderia ser 

o bastante. Trata-se ao contrário, de um projeto articulado em três 

pontos. O primeiro é a definição da condição da terra. Ela deveria 

ser formalmente delimitada e isenta de futuras contestações. Isto 

significava dizer que o acesso à terra deveria ser precedido de uma 

ação estatal que eliminasse ou normatizasse as múltiplas formas de 

acesso à terra de modo que esta só pudesse ser apropriada na forma 

da propriedade garantida pelo Estado, ou ao menos que esta forma 

se tornasse reconhecida pelos habitantes da região. Ora, esse não era 

necessariamente o meio habitual de acesso à terra na época, como 

vimos na análise da fundação de núcleos coloniais em terras devolutas. 

O segundo elemento é a idéia de estabelecer a mediação estatal 

do acesso do imigrante à terra por meio da compra do lote junto aos 

agentes do Povoamento. O diretor geral da agência demonstrava isso 

ao afirmar:

É fato, também, suficientemente verificado, que a venda por alto preço 

afugenta o imigrante agricultor e o dissuade da aspiração de adquirir 

propriedade rural.



188
As

 te
cn

ol
og

iA
s d

e p
od

er
 em

pr
eg

Ad
As

 n
A 

co
n

du
çã

o 
do

s s
ub

si
di

ad
os

  

Em muitos países como o nosso, onde a procura de terras é muito infe-

rior à oferta, tendo extenso território a povoar e carecendo de braços, 

o melhor sistema a adotar é sem dúvida a venda por baixo preço, de 

lotes em núcleos coloniais, segundo se acha determinado nas instruções 

de 19/03/1908 (BRASIL. MAIC. 1909, p. 137).

Esta citação deixa claro que a compra não dizia respeito à exis-

tência de um mercado de terras na região do lote. Daí o preço estipu-

lado ser totalmente arbitrário, tendo sido definido em uma portaria de 

1908, que no seu artigo primeiro estabelecia que o preço do hectare 

deveria variar entre “um real a dois réis por metro quadrado”. Esse 

valor consistia não num preço, mas num tributo pago ao Estado pelo 

direito de explorar a terra.26 Mas isso não é tudo. Este tributo não 

esteve orientado por razões de ordem econômica. 

A rigor, os empreendimentos coloniais jamais deram lucro ao 

Estado brasileiro. O tributo era um meio de obter um conjunto de-

terminado de comportamentos por parte do imigrante/colono cujo 

primeiro e fundamental era mantê-los ligados à terra. Assim, apesar 

de o decreto definir prazos de pagamento para o lote, os relatórios do 

Povoamento quase nunca traziam o registro desses pagamentos, nem 

mesmo naqueles relatórios que falavam em valorização das terras. E, 

nem por isso, os funcionários definiam os empreendimentos coloniais 

como “fracassados”. Isso porque o objetivo que se revela no ideal de 

colonização era, sobretudo, produzir comportamentos e inscrições 

no espaço geográfico. Daí ser tomada como parte do pagamento o 

próprio trabalho dos colonos na montagem do núcleo. 

Aqui o pressuposto implícito era o de que a obtenção da proprie-

dade territorial ligasse afetiva e ideologicamente o colono ao Brasil e 

ao projeto do Estado brasileiro que se materializava na colônia. 

Nesta expectativa de que uma vez tornados pequenos proprie-

tários, os colonos estrangeiros se identificassem com determinados 

valores que tinham em seu centro a idéia de pátria e de autoridade 

do Estado Brasileiro, podemos encontrar uma perspectiva precursora 

daquele nexo proposto por Shils entre propriedade da terra e valores 

centrais de uma sociedade. Segundo o autor: 
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Aqueles que estão ligados, de perto e positivamente à autoridade, quer 

através do seu exercício quer por ligações pessoais, são geralmente vis-

tos em conseqüência dessa ligação, como possuindo uma relação vital 

com o centro, local do sagrado, da ordem que confere legitimidade. A 

terra, que é um constituinte da ‘territorialidade’, possui propriedades 

semelhantes, e aqueles que exercem autoridade através do controle da 

terra sempre foram vistos como gozando de um estatuto especial na sua 

relação com o núcleo do sistema central de valores. [...] Não é inteira-

mente por acidente que o nacionalismo está ligado à reforma agrária. A 

reforma agrária é uma política que pretende dispersar a relação especial 

entre uma ordem superior de existência e um pequeno grupo de pessoas, 

ou seja, os grandes proprietários em quem se pensava anteriormente 

que ela se concentrava, dispersão dirigida à grande massa que vive no 

território (SHILS, 1996, p. 60).

No projeto do Povoamento, temos a tentativa de aplicação da-

quilo que Shills toma como um dado: a ligação entre posse da terra e 

adesão aos valores centrais de uma sociedade. O que os funcionários 

do Povoamento buscavam dos colonos era esta adesão, mas aos seus 

valores centrais, que tinham no Estado brasileiro seu centro, e não aos 

valores centrais que os imigrantes carregavam de sua comunidade de 

origem. O objetivo era criar laços através da terra e do crédito, ligar 

a valores e, deste modo, obter comportamentos.

É a dimensão pedagógica envolvida nesta relação tutelar que 

explica porque o pagamento do lote não tenha estado no centro do 

empreendimento de colonização estatal, tal como esteve nos empre-

endimentos das companhias de colonização.27 A referência aos paga-

mentos dos colonos era mínima, por vezes inexistente, nos relatórios. 

E nos quadros estatísticos destinados a comprovar a rentabilidade do 

investimento feito na montagem dos núcleos, as referências se concen-

travam na produção agrícola e pecuária dos colonos, na valorização 

da terra, na construção de estradas, no aumento do comércio, mas 

quase nunca nos valores arrecadados com a venda dos lotes. 

Tendo como objetivo induzir os subsidiados a adotarem de-

terminados comportamentos, os aspectos materiais envolvidos na 

colonização estatal eram concebidos menos pela lógica do lucro, que 

pela lógica do dom.28 As ações e investimentos estatais eram conce-
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bidos como favores prestados aos subsidiados, que se justificavam 

pelos resultados futuros em termos de obtenção de determinados 

comportamentos produtivos por parte dos colonos. Estes favores 

deveriam construir uma dívida, ao mesmo tempo material e moral, 

dos subsidiados diante do Estado brasileiro. Daí que, muitas vezes, 

tais favores tenham sido descritos nos relatórios como expressão da 

generosidade e do sacrifício do governo brasileiro.29

Do ponto de vista dos agentes do Povoamento, a relação com 

os subsidiados começava com um favor do Estado Brasileiro: o paga-

mento das passagens internacionais. Favor que jamais seria pago, ao 

menos não em dinheiro, do que resultava configurar um sacrifício.30 

O pagamento das passagens tinha como resultado, também, a atra-

ção dos imigrantes mais pobres, exatamente aqueles que não teriam 

recursos para quitar em curto tempo as dívidas relativas ao lote e à 

casa aí construída. Dessa assimetria entre as partes envolvidas na 

troca resultava o desdobramento da relação no tempo, o intervalo 

de tempo entre dar e retribuir e, mais importante, a legitimidade da 

relação tutelar.

Notas

1  Segundo Devoto (1999, p. 208), as políticas públicas na América Latina parecem ter 
influenciado apenas centralmente os movimentos imigratórios através de duas vias: 
a propaganda e as passagens subsidiadas 

2  Os seguintes textos, cuja publicação e produção foram pagas pelo MAIC, configuram 
produtos de divulgação do País no exterior, na época: Compêndio della dispozioni 
regulamentari che si refiriscono ai servizi di immigrazione, 1919 – para divulgação na 
Itália;  Les colonies agricoles au Brésil. Notices géographiques et économiques sur les 
centres coloniaux crées par le Gouvernement Fédéral ou par les Etats Brésiliens, de Paul 
Ferrin. Paris, 1912 – Para divulgação na França e na Suíça; e A emigração para o Brasil. 
Afirmações destruídas: lógica contra futilidades, de Sinfrônio Magalhães. Traduzido do 
jornal “La publicidad”, Barcelona, 1910 – destinado à divulgação na Espanha. Esta 
última publicação revela a prática de subvencionar jornais estrangeiros como ins-
trumento indireto de contato com as populações locais, apostando na familiaridade 
e confiança dos leitores como meio de convencimento à emigração para o Brasil.

3  Ressalvadas certas adaptações relativas à natureza do meu objeto de análise, uso o 
conceito de rede na acepção estabelecida por Barnes: “Manterei o termo ‘rede’ para 
um conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros 
indivíduos” (BARNES, 1997, p. 167). As ressalvas dizem respeito ao fato de que estas 
relações entre indivíduos eram estabelecidas com o objetivo de conectar famílias de 
imigrantes a centros de poder. 

4  Segundo o autor, “Um conjunto-de-ação tem um Alfa originador que toma a decisão 
de agir para atingir um objetivo específico. Alfa ativa algumas ou todas as relações 
sociais em sua estrela primária, e aqueles contatos de primeira ordem por ele ativados 



191
As

 te
cn

ol
og

iA
s d

e p
od

er
 em

pr
eg

Ad
As

 n
A 

co
n

du
çã

o 
do

s s
ub

si
di

ad
os

  

respondem e, por sua vez, ativam algumas ou todas as relações sociais em sua estrelas 
primárias [...] esse processo continua até que os objetivos de Alfa sejam alcançados” 
(BARNES, 1997, p. 181). O termo estrela primária é usado para identificar um extrato 
de rede social, recortando um conjunto de conexões construídas a partir de um alfa. 
No formato mais simples de uma estrela primária, todos os pontos estão conectados 
exclusivamente a alfa, de modo que suas relações são por ele mediadas (BARNES, 
1997, p. 168).

5  Segundo Devoto, de 40 a 50% dos imigrantes europeus que vieram para Brasil, Ar-
gentina e Uruguai reimigraram ao cabo de alguns anos (DEVOTO, 1999, p. 201).

6  Um processo análogo, mas diverso nos meios, agentes e finalidades é aquele analisado 
por Oliveira Filho acerca da migração nordestina para os seringais amazônicos do 
modelo do apogeu. Segundo o autor: “O deslocamento maciço de nordestinos para 
os seringais da Amazônia não deve, portanto, ser descrito, como uma migração 
espontânea. Trata-se de fato de um movimento que, na escala e ritmo em que se dá, 
deverá necessariamente ser induzido e organizado. E são exatamente os interessa-
dos na utilização dessa mão-de-obra, os seringalistas e as casas aviadoras (e não os 
governos provinciais) que promovem esse fluxo do fator trabalho” (OLIVEIRA FILHO, 
1979, p. 134, grifos do autor). Se aqui encontramos esforços análogos de indução e 
organização de deslocamentos populacionais, o autor revela mais adiante a diferença 
aguda entre os processos de indução ao deslocamento que tiveram como objetos 
subsidiados e trabalhadores nacionais: “Com passagem paga e viajando em navios 
regulares de passageiros recebidos em hospedarias especiais e conduzidos às colônias 
agrícolas, os imigrantes estrangeiros eram preparados pelo governo para tornarem-se 
proprietários agrícolas ou, na pior das hipóteses, trabalhadores livres. Ao contrário, a 
política ‘espontânea’ de importação de braços para os seringais visava, a cada etapa, 
o endividamento do migrante e o seu enquadramento na condição de trabalhador 
dependente: desde o momento em que sai de sua terra o futuro seringueiro já vai se 
tornando prisioneiro do agenciador e depois do seringalista, tendo que pagar-lhe 
todas as despesas que realizar até e para a obtenção da primeira safra” (OLIVEIRA 
FILHO, 1979, p. 135, grifos do autor). Se tivermos em mente, natureza da dívida que os 
imigrantes contraíam com o Povoamento para pagamento dos lotes, casas e insumos 
de produção, veremos que parte da diferença de tratamentos que recaía sobre os 
subsidiados e nacionais deve ser explicada pela diferença entre a dívida contraída 
com agentes estatais e a dívida contraída com agentes particulares que, em última 
instância expressa a diferença entre funcionalidade da dívida no interior de um projeto 
político e sua funcionalidade como mecanismo de extração de sobre-trabalho. 

7  Nos anos seguintes, desaparece dos relatórios a referência ao número de subsidiados. 
O subsídio às passagens foi ainda interrompido em 1915, em virtude da Primeira 
Guerra Mundial, tendo sido retomado alguns anos depois. Os números que constam 
dos projetos de orçamento apresentados ao Congresso Federal atestam a existência 
dos gastos com passagens internacionais, mas não seu volume exato por duas razões: 
os projetos de orçamento tinham caráter autorizativo e não impositivo; e as dotações 
podiam ser suplementadas no correr do ano, mediante autorizações especiais. Logo, 
esses números têm algo de ficção. Por outro lado, em virtude das flutuações da moeda 
e dos preços das passagens internacionais, não é possível depreender do volume 
dos gastos o número de passageiros subsidiados. Daí, eu ter restringido minha série 
unicamente aos números expressos nos relatórios do MAIC. 

8  Mesmo à época, a consciência de que a rede de sociabilidade dos emigrantes era 
fundamental na decisão de emigrar sempre esteve presente entre os estudiosos dos 
fenômenos migratórios. Segundo Devoto: “Enrico Ferri havia observado [...] que o 
verdadeiro agente de imigração eram as cartas dos imigrados  que, afirmava, se liam 
aos domingos  ao sair da missa, e que se elas recomendavam não ir não havia agente 
que pudesse induzir as pessoas  dessa aldeia a fazê-lo. O ponto que aqui se introduz é 
chave: implica não apenas as vias de acesso à informação mas sobretudo o problema 
da credibilidade das mesmas” (DEVOTO, 1999, p. 208).
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  9  Os mesmos princípios estiveram presentes em determinadas práticas das companhias 
de colonização engajadas na venda de lotes coloniais para descendentes de imigran-
tes. Segundo Renk, foi muito comum a figura do propagandista no oeste catarinense. 
E os requisitos para ser um propagandista eram necessários os seguintes requisitos: 
“[...] ser ou ter sido colono, conhecedor de terras, e dispor de círculo relativamente 
amplo de amizades ou ‘conhecidos’ a quem oferecer o produto. Além disso, deveria 
ser portador ou inspirador de credibilidade”  (RENK, 1990, p. 123).

10 Para uma análise detalhada da organização da enquête e das respostas que a enquête 
recebeu, ver Ramos, 1994. Na mesma enquête, outra resposta que dá bem a dimensão 
conferida às cartas como meio de se ganhar a confiança do imigrante é a de Otaviano 
Vallim Pereira de Souza, oficial do Registro de hipotecas de Novo Horizonte em São 
Paulo. Segundo este inquirido: “Como já faz São Paulo, deve ser adotado o sistema 
de chamada por intermédio de parentes. É a melhor propaganda porque o colono 
acredita no parente e não em outrem. Só nessa hipótese, o governo deve fazer as 
despesas de viagem e a instalação dos parentes chamados” (SNA, 1926, p. 251).

11  Ver capítulo 1.
12  É interessante notar que o lugar da família nas políticas imigratória e de colonização, 

que se revela de forma evidente nas estatísticas oficiais, trouxe dificuldades aos 
analistas que se esforçavam por produzir análises quantitativas da demanda e da 
produtividade dos trabalhadores imigrantes a partir de agregados de indivíduos. Se-
gundo Holloway (apud VANGELISTA, 1991, p. 86): “Uma das dificuldades para calcular 
a necessidade do trabalho adotado no oeste paulista é que toda a família do colono 
contratava o seu trabalho como unidade. Portanto, em acréscimo ao trabalho dos 
genitores, a família incluía o trabalho das crianças como uma maior ou menor fração 
do trabalho adulto normal, dependendo da idade delas e do seu número”.

13  Disso dá testemunho a observação de Devoto, de que a imigração italiana para o 
Brasil tinha a especificidade de ser familiar, em contraste com o perfil individual 
dos imigrantes italianos que imigraram para os outros países americanos (DEVOTO, 
1999, p. 217). Também Stolcke chama a atenção para o fato de que, diferentemente 
dos demais países americanos, os fazendeiros paulistas insistiram, desde o primeiro 
momento, em contratar trabalhadores em unidades familiares (STOLCKE, 1982, p. 
40). 

14  Para uma interpretação das razões econômicas da prática de trazer os imigrantes 
em famílias para o trabalho nas fazendas de café, ver Stolcke (1982). 

15  Para a análise da construção do indivíduo em termos de um processo de emanci-
pação, ver Simmel, Freedom and individual in The heritage of sociology (1971). Para 
uma análise dos processos mutuamente interdependentes de formação de estado e 
construção do indivíduo no interior de um processo mais geral de civilização, ver 
Elias (1993).

16  Um exemplo entre vários dessa carência de meios é o fato de que, quando por ocasião 
da declaração de guerra à Alemanha, em 1918, foram fechadas as escolas alemãs nos 
núcleos coloniais onde não se ministrava o ensino de português nem o da história e 
geografia, o governo federal não conseguiu substituí-las por novas escolas “genuina-
mente nacionais” (BRASIL. MAIC. 1918)

17  Um exemplo da distinção entre família e indivíduo do ponto de vista da administração 
é revelado em um trecho do relatório de 1909 do inspetor do Povoamento no Paraná 
em que este informava ter sido “expulso um holandês sem família, turbulento, a bem 
da ordem e tranqüilidade do núcleo” (BRASIL. MAIC. 1909, p. 186).

18  Numa situação homóloga, ainda que a morfologia social fosse diferente em cada caso, 
a sociedade do Antigo Regime francês enfrentava problemas similares no exercício de 
poder sobre indivíduos. E tal como nessa situação do exercício de poder estatal sobre 
as populações coloniais, a família configurava um objeto fundamental de estabilização 
da dominação. É o que nos mostra Donzelot (1980, p. 50, grifo do autor): “Essa inscri-
ção direta da família do Antigo Regime no campo político tem duas conseqüências no 
que diz respeito ao exercício do poder social. Em relação aos aparelhos centrais, o 
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chefe de família responde por seus membros. Contra a proteção e o reconhecimento 
da situação de que se beneficia, ele deve garantir a fidelidade à ordem pública da-
queles que dela fazem parte [...]. Daí decorre que a não pertinência a uma família, a 
ausência, portanto, de um responsável sociopolítico coloca um problema de ordem 
pública. É ao nível das pessoas sem fé, sem eira, nem beira, mendigos e vagabundos 
que, por não estarem em nada ligados ao aparelho social, desempenham o papel de 
pertubadores nesse sistema das proteções e obrigações”.

19  Opera aqui, parcela dos mecanismos através dos quais a família é construída por 
meio de mecanismos que, aparentemente a descrevem. Segundo Bourdieu (1994, 
p. 135-137): “La définition dominante, légitime, de la famille normale .. repose sur 
une constellation des mots, maison, maisonnée, house, home, household, qui sous 
apparence de la décrire, construit en fait la réalité sociale [...] Cela dit, s’il est vrai 
que la famille n’est qu’un mot, il est vrai aussi qu’il s’agit d’un mot d’ordre, ou mieux, 
d’une catégorie, principe collectif de construction de la réalité collective [...] Dans 
tout usage de concepts classificatoires comme celui de famille, nous engageons à la 
fois une description et une prescription qui ne s’apparaît pas comme telle parce que 
elle est (a peu près) universellement acceptée”.

20  Conferir a figura homóloga descrita por Donzelot (1980, p. 50).
21  Para uma análise de como documentos materializam categorias abstratas e organizam 

relações sociais no Brasil, ver Peirano (2001).
22  Stolcke mostra que, de forma similar, o contrato de colonato era assinado entre fazen-

deiro e chefe de família, e dele constava as tarefas a serem executadas na alocação 
do trabalho familiar (STOLCKE, 1982, p. 50).  

23  Em continuidade com estes dispositivos, o Código Civil Brasileiro, promulgado em 
1917, consolidava leis anteriores que definiam o marido como chefe da sociedade 
conjugal (art. 223) e a mulher casada como relativamente incapaz de realizar atos 
jurídicos, tais como compra e venda de bens (art. 242). Contudo, não existia qualquer 
referência ao perdão da dívida pela morte do chefe de família. Ao contrário, o direito 
de herança previa que as dívidas fossem pagas pelo espólio dos bens deixados em 
herança. O perdão da dívida configurava, de fato, um benefício restrito às relações 
entre Estado e colonos.

24  Segundo Stolcke (1982, p. 47): “A opção dos fazendeiros pelo sistema de ameia em si 
mesma implicava no recrutamento de unidades familiares em vez de trabalhadores 
individuais para as plantações. Mas a vantagem da ameia sobre o assalariamento 
derivou, em parte, de uma ideologia de família preexistente, partilhada por ambos, 
fazendeiros e trabalhadores, e que pressupunha a combinação de esforços e auxílio 
mútuo entre os membros de uma família para benefício dela como um todo”. Na 
mesma direção, em sua análise das representações constitutivas da nação italiana no 
processo de colonização do oeste catarinense, Renk (1990, p. 147) chama a atenção 
para o fato de que a unidade familiar é um valor constitutivo da identidade desses 
imigrantes e seus descendentes, ao ponto de eles ressignificarem a experiência da 
colonização, ao afirmarem para a pesquisadora que: “a imigração européia no sul do 
país não fora feita por indivíduos avulsos, numa alusão aos lusos, mas ‘vieram com 
família constituída. Trouxeram uma tradição de responsabilidade familiar’”.

25  Oliveira Filho chama a atenção para o fato de que o meio básico de controle tutelar 
exercido pela Funai sobre os índios consiste numa espécie de dominação indireta 
exercida por intermédio da figura do capitão, e descreve uma operação similar à 
acima mencionada, quando de seu trabalho de campo entre os Ticuna: “Uma clara 
explicitação dessa postura transparece em um diálogo [...] onde um administrador 
indaga do antropólogo (JP) qual deveria ser o chefe da reserva de acordo com a 
‘cultura dos índios’. Após ouvir uma detalhada explicação sobre a ausência deste 
papel no universo Ticuna, o funcionário justificou (e reafirmou) sua posição: ‘Porque 
quando eu chego na aldeia, preciso de alguém que transmita aos índios as minhas 
ordens. Não adianta falar com qualquer um, porque eles não obedecem depois. É 
preciso procurar aquele certo, a pessoa que eles mesmos gostam e que obedecem. 
É esse que eu quero que você me diga’” (OLIVEIRA FILHO, 1988, p. 235). 
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  26  A portaria a que me refiro data de 19 de março de 1908, tinha como objeto as “Ins-
truções regulando o preço de venda e o processo de distribuição de lotes de terras 
em núcleos coloniais fundados por conta da União” e era assinada pelo ministro do 
MIVOP. Em seu artigo primeiro, a aquisição do lote era assim definida: “Mediante 
pagamento a prazo: um real a dois réis por metro quadrado (10$ a 20$ por hectare) 
sendo o adquirente agricultor, acompanhado de família, e desprovido de recursos 
para o pagamento pronto”.  Estes eram os valores máximo e mínimo da terra nos 
núcleos coloniais, independentemente dos preços que eram atribuídos à terra em 
cada região onde os núcleos eram fundados. Aqui é preciso lembrar as observações 
de José de Souza Martins sobre o fato de que o preço da terra nas regiões cafeeiras 
era definido a partir do custo de uma série de mecanismos lícitos e ilícitos, como a 
grilagem de terras e a expulsão de posseiros, que garantiam a não-contestação da 
apropriação da terra (MARTINS, 1986, p. 69).

27  Ver Renk (1990) e Richter (1992) para uma análise dos mecanismos de especulação 
imobiliária nas ações das companhias de colonização.

28  Conferir o estudo clássico de Marcel Mauss sobre a dádiva (1974) e a releitura que 
Bourdieu faz do tema do dom em “Marginalia” (1996). 

29  Num sentido diferente do que está sendo aqui realizado, mas pertinente a esta discus-
são, Martins conduz uma análise das relações de favor entre camponeses e grandes 
proprietários, envolvidas no acesso dos primeiros à terra (MARTINS, 1983, p. 36).

30  Segundo o já citado inspetor do Povoamento no Rio de Janeiro: “É pelo colono agri-
cultor que o nosso patriótico governo faz todos os sacrifícios, afim de atraí-los para 
os nossos núcleos coloniais em fundação e o objetivo deste aí se fixando é retirar da 
terra, de que lhe contam mil vantagens sobre sua uberdade, os recursos de subsis-
tência e os elementos para a realização de seus sonhos de fortuna” (BRASIL. MAIC. 
1909, p. 218). 



nacionais e indesejáveis cOmO ObjetO

Nos capítulos anteriores investiguei os recursos e as ações 

através das quais os funcionários do Povoamento, em sua relação com 

as autoridades estaduais, buscavam construir a autoridade federal 

em assuntos de imigração e colonização. Focalizei também as ações 

através das quais estes mesmos funcionários buscavam induzir os 

imigrantes/colonos a adotarem determinados comportamentos, e 

como este esforço implicava a construção da autoridade dos próprios 

funcionários diante dos colonos imigrantes. Este último capítulo será 

dedicado à análise de dois tipos de representação que atravessaram 

de forma desigual as ações dos funcionários do Povoamento: aquelas 

que tomavam por referência a idéia de nação e aquelas que tomavam 

por referência a idéia de raça. Ambas são constitutivas das ações que 

relacionavam subsidiados, trabalhadores nacionais e indesejáveis.

Para apreender estas relações é necessário ter em mente que 

as ações sobre os subsidiados foram pensadas em dois planos: como 

ações que selecionavam uma parcela dos imigrantes possíveis, – o que 

supunha a distinção entre desejáveis e indesejáveis –, e como ações que 

deveriam repercutir para além daqueles que eram selecionados, – o 

que supunha uma determinada articulação entre subsidiados e espontâ-

neos. Assim, ao mesmo tempo em que os subsídios eram dirigidos tão-

-somente aos imigrantes europeus, cada família de imigrantes/colonos 

bem sucedida, cujas passagens eram pagas pelo Governo Federal, foi 

concebida como propaganda viva para atrair outras tantas famílias 

européias que deveriam vir com seus próprios recursos. 

Mas não é só. Os espontâneos não eram o único alvo da ação 

sobre os subsidiados. Desde o século XIX, a política de subsídios à 

imigração européia era concebida como algo que deveria ter efeitos 

sobre a população brasileira de um modo geral. Nesse sentido, os 

trabalhadores nacionais eram um alvo, mesmo que remoto, da ação 

dos funcionários do Povoamento. E, ao mesmo tempo, a definição de 
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to indesejáveis era igualmente construída por referência às representa-

ções acerca dos trabalhadores nacionais.

Os nacionais na legislação e política federais até 1911

Como já vimos anteriormente, o ponto de partida da retomada 

da ação federal em matéria de imigração e colonização se deu com a 

criação do Serviço do Povoamento em 1907, por meio do decreto no 

6.455, de 19/04/1907. Suas disposições preliminares definiam os imi-

grantes como o objeto primordial da política de colonização federal. 

O que observarei agora é o papel reservado ao trabalhador nacional 

nesta política, e o decreto oferece algumas respostas a tal questão.

A primeira resposta se refere à preocupação com a assimilação 

dos imigrantes. E, para facilitá-la, o artigo 29, sobre o qual já falamos no 

Capítulo 3, procurava favorecer o casamento de nacionais e imigrantes.

Este artigo deixa particularmente evidente a concepção segundo 

a qual a assimilação do imigrante deveria ser conduzida a partir da 

mistura física entre nacional e imigrante. Todavia, é importante subli-

nhar que, de fato, esta lei favorecia o casamento entre os imigrantes 

recém-chegados e os filhos, – nascidos no Brasil –, de antigos imi-

grantes. Isto se explica porque, do ponto de vista legal, estes últimos 

eram considerados brasileiros, e também porque as novas colônias 

da União foram, de um modo geral, erigidas em regiões de antiga 

colonização européia.

A segunda referência ao nacional que podemos encontrar ao 

longo do decreto se encontra no artigo 46, que estatuía que: 

Em núcleos destinados a estrangeiros apenas se poderá vender a na-

cionais um número de lotes inferior a 10% dos que aqueles ocuparem. 

Todavia, quando em um núcleo a quantidade de lotes possuídos por es-

trangeiros atingir ou for superior a 300, será organizada, si conveniente, 

uma seção contígua para agricultores nacionais (BRASIL, 1931, p. 108).

Esta referência é fundamental, pois demonstra claramente que 

os nacionais eram, inicialmente, um alvo minoritário da ação direta 

dos agentes do povoamento. Existe uma primeira explicação para este 
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to papel minoritário. Como vimos no primeiro capítulo, a passagem das 

terras devolutas aos estados conferiu a estes a condução exclusiva de 

políticas de imigração e colonização. Foi das limitações concretas da 

maioria dos estados em atraírem e alocarem imigrantes que surgiram 

as demandas por algum tipo de intervenção federal nestas políticas 

e que foi aberto o caminho para a expansão da autoridade federal 

sobre os assuntos de colonização e imigração através da montagem 

do Povoamento. Assim, ao mesmo tempo em que os imigrantes eram 

a razão mesma da existência da agência, nada justificava, naquele mo-

mento, que a autoridade federal abrangesse também a colonização com 

trabalhadores nacionais. Esta restava como prerrogativa dos estados.

A essa diferença entre os alvos de atuação da União e dos esta-

dos, correspondiam diferenças no tratamento conferido a subsidiados 

e nacionais. É o que mostram os artigos 52 e 53 do decreto no 6.455 

acima citado, na seção que tratava dos núcleos fundados pelos estados 

em acordo com a União, que estatuíam que: “O Estado será auxiliado 

pela União com 25% da importância que efetivamente despender com 

a fundação do núcleo, não devendo esse auxílio ultrapassar 800 mil 

réis por família estrangeira que for localizada”,  ao passo que “o auxílio 

pela colocação de cada família de colonos nacionais poderá atingir, 

no máximo, 500 mil réis, pagos em prestações” (BRASIL, 1931, p. 110).

Estes diferentes tratamentos dados pelo Governo Federal à 

colonização com nacionais e à colonização com imigrantes expressa-

vam a separação das esferas de atuação entre estados e União, o que 

resultava em conferir aos nacionais um papel marginal na política de 

colonização do Governo Federal. 

Havia uma segunda razão para este papel marginal. Trata-se 

do fato de que o projeto político de colonização com nacionais era 

periférico entre os interesses representados no Estado brasileiro, no 

momento de fundação do Povoamento. Como nos mostra Mendonça 

(1997, p. 85):

A divergência de posições entre representantes dos segmentos agrários 

paulistas e de outras regiões referir-se-ia não à questão da preservação 

da grande propriedade, tampouco à possibilidade da existência de ho-

mens desengajados da produção mercantil, mas sim àquela da origem e 

dos meios de fixação dos trabalhadores ao campo. Se para a reprodução 
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to da cafeicultura paulista o contínuo fluxo de imigrantes, pelo menos até 

inícios da Primeira Grande Guerra, seria suficientemente amplo para 

gerar certo descaso quanto à incorporação de nacionais, o mesmo 

não ocorreria com os demais setores agrícolas, ainda que implicando 

a redefinição parcial da grande propriedade. A criação de colônias 

de pequenos proprietários nacionais despontaria como solução nos 

discursos veiculados pelos porta-vozes dos complexos agrários menos 

dinâmicos do país.  

A autora se refere às propostas defendidas entre os anos de 

1901 e 1908 por agentes identificados com a Sociedade Nacional de 

Agricultura (SNA). Representante dos interesses de segmentos agro-

-exportadores não-hegemônicos que enxergavam na escassez de mão-

-de-obra uma das razões de sua crise, a SNA defendia propostas de co-

lonização com nacionais, como alternativa à imigração subvencionada 

que se mostrara eficaz na solução dos problemas de mão-de-obra da 

lavoura cafeeira paulista. Por outro lado, a fixação dos trabalhadores 

em pequenas propriedades implicaria a ampliação do conjunto dos 

agentes sociais cujos interesses estariam ligados à defesa da proprie-

dade da terra (MENDONÇA, 1997, p. 87). 

Parcela das demandas da SNA seriam implementadas a partir da 

constituição do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), 

no final de 1909. Em especial aquelas referidas à arregimentação de 

mão-de-obra rural, ao ensino agrícola e à diversificação da produção 

agrícola (MENDONÇA, 1997, p. 137). No ano seguinte, o Povoamento 

passaria da alçada do Ministério de Viação e Obras Públicas (MIVOP) 

para aquele ministério e, sintomaticamente, os nacionais também 

ganhariam destaque nas ações da agência. Entretanto, como vere-

mos mais à frente, isto não expressa simplesmente o aparelhamento 

daqueles interesses no Estado, mas também a redução da entrada 

de imigrantes no país e o incremento de posições nacionalistas que 

tiveram impacto sobre o debate político brasileiro no cenário político 

internacional.

Deve-se ressaltar, contudo, que os nacionais nunca estiveram de 

todo ausentes das ações dos agentes do Povoamento. Desde o primeiro 

ano de funcionamento da agência, as estatísticas de população das 

colônias federais traziam a categoria nacionais ou brasileiros ao lado 
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to das outras classificações por nacionalidade e indicavam a presença 

de nacionais em todos os núcleos fundados pela União. 

E esta presença estava longe de ser inexpressiva. Em seu re-

latório apresentado em fins de 1909, o Diretor Geral do Povoamento, 

Gonçalves Jr., contabilizava a população dos núcleos coloniais em 

11.973 pessoas organizadas em 2.235 famílias. Destas, 423 famílias 

com 2.550 pessoas eram classificadas como nacionais. E o diretor 

observava ainda que: “contam-se entre os nacionais muitos filhos de 

antigos imigrantes e diversos estrangeiros naturalizados” (BRASIL. 

MAIC. 1909, p. 144).  

Isso revela não apenas o peso dos nacionais na população dos 

núcleos, mas também que esta classificação incluía grupos diferentes. 

Da leitura dos relatórios do Povoamento emergem três: os trabalha-

dores envolvidos na montagem dos núcleos; as famílias de segunda 

geração de imigrantes, posto que muitos núcleos foram fundados 

próximos a núcleos antigos; e a população existente na área onde os 

núcleos eram montados. O que uniformizava os três grupos numa só 

categoria era o princípio do jus soli, segundo o qual era brasileiro todo 

aquele que nascia no Brasil, independente da origem. A prevalência 

desse princípio mostra que, em determinados planos, a condução das 

ações em matéria de Povoamento não passava pelo uso de classifica-

ções essencialistas de tipo racial.1

Contudo, no cotidiano dos núcleos coloniais, esses três grupos 

eram diferentes entre si. O primeiro grupo ou tinha uma relação pro-

visória com cada núcleo em particular, caso dos funcionários e traba-

lhadores temporários que deixavam o núcleo após a realização dos 

trabalhos de fundação, ou uma relação permanente, mas não ligada 

aos trabalhos de colonização, o que era o caso dos comerciantes que 

compravam lotes urbanos. O segundo grupo, formado pelos descen-

dentes de imigrantes antigos e estrangeiros naturalizados, era um 

alvo desejado da política de Povoamento graças, entre outras razões, 

ao estímulo que representariam aos que chegavam, como vimos no 

segundo capítulo. O terceiro grupo, formado por aqueles que já vimos 

classificados como posseiros ou invasores, representava, por vezes, 

um obstáculo mesmo aos trabalhos de colonização do Povoamento. 

Como vimos no já citado Capítulo, esses invasores, estavam presentes 
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to em quase todos os terrenos devolutos oferecidos pelos Estados para 

a fundação dos núcleos coloniais.

Nesses primeiros anos de funcionamento do Povoamento, os 

nacionais eram uma presença real nos núcleos coloniais, ainda que 

a política conduzida pela agência os discriminasse em benefício dos 

subsidiados e espontâneos. Discriminação que contrasta com o peso 

que o discurso nacionalista ganharia nos anos seguintes.

Assim, ao mesmo tempo em que o então diretor do Povoamen-

to, Gonçalves Jr., parecia se desculpar pelo fato de os nacionais na 

população colonial excederem em muito os 10% definidos por lei, ao 

ressaltar o fato de que estes eram, na sua maioria, filhos de imigrantes 

ou imigrantes naturalizados, o inspetor do Povoamento no Paraná, em 

seu relatório apresentado no fim de 1908, informava que:  

Foi este núcleo reservado para o estabelecimento de imigrantes holande-

ses e alemães que então chegavam a este estado e desejavam colocação 

em zona separada da dos núcleos em que estavam sendo estabelecidos 

polacos, austríacos e russos, cujos usos e costumes são mui diversos 

(BRASIL. MAIC. 1908, p. 164).

E este núcleo recebeu, num primeiro momento, o nome de Gon-

çalves Jr., em homenagem ao então diretor do Povoamento. Mais do que 

um “respeito” altruísta aos desejos dos imigrantes, vejo aqui a situação 

sempre delicada em que se encontravam os inspetores dado o fato de 

que do “sucesso” da instalação dos subsidiados dependia a propaganda 

junto aos espontâneos. Ao mesmo tempo, creio ser possível observar 

aqui, mais uma vez, a importância que os agentes do Povoamento 

conferiam às formas familiares e comunitárias de auto-organização dos 

imigrantes no funcionamento dos núcleos coloniais. Isso os tornava 

sensíveis a demandas de isolamento como esta que, anos mais tarde, 

seriam consideradas ofensivas ao nacionalismo brasileiro.
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to 1911: classificações raciais e nacionalistas  
como vetores da política de Povoamento

Em 3 de novembro de 1911 foi promulgado o decreto 9.081 que se 

propunha a dar uma nova regulamentação ao Serviço do Povoamento 

do Solo Nacional. Na verdade, o decreto consolidava num único texto 

legal, a maior parte dos decretos, portarias e circulares que haviam 

sido editados nos anos anteriores. 

No que concerne à legislação sobre colonização, o novo decreto 

repetia quase literalmente os artigos do anterior, trazendo uma única 

novidade digna de atenção: o aumento da porcentagem de nacionais 

permitidos nas colônias federais, ou auxiliadas pela União, de 10% 

para 30% sobre o número de imigrantes instalados. Este aumento po-

tencializava sua participação nas colônias, ainda que se tratasse não 

de uma determinação de que de cada dez lotes, três fossem ocupados 

por nacionais, mas sim de uma autorização que tornava isso possível. 

Contudo, este decreto revela que começavam a ser estendidas 

por sobre os trabalhadores nacionais algumas das práticas antes diri-

gidas quase que exclusivamente aos imigrantes.

Assim, naquele mesmo ano, o diretor geral do Povoamento, no 

relatório anual do MAIC, deixava claro que não deveria se restringir 

ao imigrante/colono a prática de fazer da propriedade territorial, e 

os passos para obtê-la no interior do espaço estatal da colônia, um 

instrumento de fixação do colono no espaço e de construção de com-

portamentos produtivos. Ele afirmava: 

O trabalhador nacional impunha-se à atenção do Governo, atenta sua 

condição de quase abandono em vastas regiões do nosso território, 

ora sujeito às vicissitudes da vida nômade, ora submetido a um regime 

de trabalho a salário ou parceria que jamais foi regulamentado por lei, 

podendo ele, entretanto, por suas energias, por sua adaptação ao meio 

climatérico e pelo trato habitual de nossas principais culturas, constituir 

valioso agente de produção em zonas até agora desertas.

Faltava-lhes o estímulo que vem da posse da propriedade territorial, da 

garantia de seus direitos, do amparo dos poderes públicos, visando a 

educação dele e dos seus filhos, concedendo-lhes, pelo menos, as re-
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to galias que se conferem àqueles que nos chegam do estrangeiro, vindo 

cooperar para o nosso progresso econômico (RMAIC, 1911, p. 54).

No mesmo ano em que o decreto era promulgado, o ministro do 

MAIC, Pedro de Toledo, membro da SNA, encomendou ao diplomata 

Gastão Netto Reys, então nomeado delegado do MAIC nos Estado 

Unidos, um estudo sobre a política de imigração norte-americana. 

Este estudo transformou-se num anexo ao relatório ministerial de 

1911, e nele se encontram presentes vários dos argumentos de ordem 

nacionalista e racial que estruturavam o debate sobre a imigração nos 

Estados Unidos, naquele momento (TUCKER, 1994). Ele representa 

não apenas a atualização daqueles argumentos no debate político-

-intelectual brasileiro, mas, também, uma crítica aos rumos da política 

de Povoamento feita desde dentro da administração pública. Sinto-

maticamente, um ano após o relatório ter vindo à luz, o então diretor 

geral do Povoamento, Gonçalves Júnior, se aposentou. 

Pela importância do texto, que propunha uma crítica de cunho 

racial e nacionalista da política de Povoamento, vou comentá-lo em 

detalhe.

O autor começa sua argumentação registrando a mudança na 

composição da corrente imigratória para os EUA, que, até então, rece-

bia majoritariamente imigrantes do norte da Europa e passou a receber 

imigrantes do sul. Esta mudança de composição era concebida como 

uma mudança racial, a partir da qual decorriam diferenças de “caráter e 

de costumes”. Segundo ele, “os antigos imigrantes procediam de países 

cujas raças muito se harmonizavam, no temperamento e nas idéias 

com o povo americano”. Além disso, estes imigravam como colonos 

permanentes. Em contraposição, os novos imigrantes eram diversos 

do povo americanos em seus aspectos de “caráter e de costumes”, 

além de imigrarem transitoriamente, se aglomerando nas cidades 

“onde vivem segregados da existência nacional” (RMAIC, 1911, p. 226).

Este quadro era agravado pela presença de agentes que estimu-

lavam o isolamento dos imigrantes: 

Diretores de bancos de imigrantes, agentes de companhias estrangei-

ras e até – segundo se afirma – emissários de governos estrangeiros, 

exercem toda a sua influência no sentido de conservar os novos imi-
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to grantes aglomerados em colônias próprias, nas cidades industriais e 

nos distritos de mineração. 

Diligenciam tais agentes para que os imigrantes fiquem, assim, divor-

ciados do contato e da influência dos nacionais, fora de quaisquer 

associações que possam distrair, da respectiva pátria de nascimento, 

o seu pensamento e seus modestos pecúlios (RMAIC, 1911, p. 226).

Encontramos aqui um dos temas presentes, anos mais tarde, 

nos discursos da campanha de nacionalização de 1937, analisada por 

Seyferth (1997): a acusação dirigida a determinadas ações e agentes 

de propiciarem o isolamento ou a diferenciação das comunidades 

imigrantes perante a sociedade nacional. 

Dessa situação teriam decorrido as “exigências crescentes das 

leis de imigração” norte-americanas, que se estruturam por sobre 

alguns princípios. O primeiro deles propunha que a entrada de imi-

grantes fosse condicionada à possibilidade deles serem assimilados. 

Segundo o autor: 

As circunstâncias que influem sobre a assimilação dos estrangeiros 

referem-se ao meio e ao imigrante [...] o meio, no sentido amplo, 

apresenta dois elementos: o habitat, a natureza, o meio físico, por um 

lado; os habitantes nativos, o meio étnico, por outro. [...] O aspecto 

da natureza, o clima, a uberdade da terra – são condições naturais de 

grande importância para a adaptação do imigrante. [...] Mas não menos 

relevantes são, para a assimilação do alienígena, as condições étnicas do 

meio. Nesse ponto, a congenialidade é a síntese de todas as condições. 

A congenialidade é a afinidade de índoles, de costumes, de tendências. 

É a convergência de idéias e de crenças. O italiano, mais congenial com 

o brasileiro do que o japonês, também, é mais assimilável do que ele 

(RMAIC, 1911, p. 235).

Um segundo princípio era aquele relativo à seleção dos imi-

grantes. E o fundamento destes princípios era o interesse nacional. 

Segundo o autor

Os interesses nacionais pedem que todo governo tolha a entrada no seu 

território de quaisquer indivíduos afetados de moléstias contagiosas, 
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to ou de pessoas organicamente viciadas que possam transmitir aos seus 

descendentes uma tara cruel, cujas conseqüências sociais ofereçam 

gravidade [...] [bem como aqueles – O AUTOR] que, por defeito de 

hereditariedade ou de educação, apresentem tendências ameaçadoras 

para a ordem moral da sociedade (RMAIC, 1911, p. 237).2

Esse tema aparece de forma particular nas observações do autor 

acerca da imigração amarela. Quanto aos chineses, o primeiro tratado 

entre os dois países foi assinado em 1884, abrindo a imigração entre 

os países. Por isso, em 1880 já havia 100.000 chineses nos Estados 

Unidos. Em 1888, uma lei federal proibiu a imigração chinesa, e a ela 

se seguiu a imigração de japoneses. Segundo o autor:

[...] os chineses só eram hostilizados por causa da resistência com que 

se alheavam dos habitantes do país e da concorrência que opunham 

aos trabalhadores brancos [...]

os japoneses, além de apresentarem os mesmos motivos de antipatia, 

tornaram-se incompatíveis com os brancos pela sua arrogância própria 

dos súditos de um Império cujo poder militar, nulo ainda há pouco, tem 

crescido prodigiosamente nos últimos tempos (RMAIC, 1911, p. 240).

O autor concluía seu comentário sobre os imigrantes japoneses refle-

tindo para além do caso americano e afirmando que:  “Os imigrantes 

amarelos, chineses ou japoneses, não são elementos desejáveis, atenta a 

sua inassimilabilidade [sic], a concorrência desigual com que esmagam 

os trabalhadores do país e o rebaixamento que provocam do standard 

of living do proletariado branco” (RMAIC, 1911, p. 240).

Comentadas as restrições à imigração, o autor abordava os 

fatores que resultaram na colonização dos EUA, destacando, espe-

cialmente, a excelência dos recursos naturais como fator de atração 

dos imigrantes. Ele se mostrava crítico ao esforço de países como 

Brasil, Argentina e Austrália em rivalizar com os EUA na atração dos 

imigrantes europeus por meio de medidas especiais de proteção ao 

estrangeiro. Dessa interpretação, o autor extraiu a seguinte crítica da 

política de colonização praticada pelo governo brasileiro:
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to A colonização, nos EUA, nunca se realizou por meios artificiais de loca-

lização [...] não há ali colônias, no sentido que a esse vocábulo se dá na 

nomenclatura administrativa do Brasil [...] ao contrário, a disseminação 

dos colonos pelo território da República sempre atuou poderosamente 

para a assimilação dos estrangeiros (RMAIC, 1911, p. 245).

Na avaliação do autor, uma das razões da eficácia da política de 

imigração norte-americana se devia ao fato de sua ação nunca ter sido 

focalizada especificamente sobre a colonização por estrangeiros – ao 

contrário o governo não lhes facilitava as passagens, lhes dificultava 

a entrada ao selecionar, não os dirigia, não os localizava. Na verdade 

a ação do governo norte-americano contribuiu para a colonização 

estrangeira de forma indireta, através de sua política de concessão 

de terras públicas. 

Em primeiro lugar, as terras públicas disponíveis nos EUA esta-

vam sob controle da União e não dos estados, que faziam concessão 

delas aos particulares que as quisessem aproveitar e desenvolver, com 

a condição de ali se localizarem. Mas este regime – de home-stead – não 

era exclusivo dos estrangeiros. Ao contrário, o home-stead apenas era 

conferida aos nacionais e aos nacionalizados. Assim, para o estrangeiro 

obtê-lo era necessário que se naturalizasse, e com isso a política de 

terras obtinha, por meios indiretos, a nacionalização dos estrangeiros. 

Novamente criticando a política brasileira de colônias de imigrantes 

europeus, o autor afirmava: “Os EUA sempre foram bastante clarividen-

tes para não procurarem enquistar, no seu próprio território, colônias 

alemãs, colônias polacas etc.” (RMAIC, 1911, p. 246).

Em segundo lugar, a petição para a obtenção das terras devia 

conter, além da declaração testemunhada de que o requerente foi, 

em pessoa, examinar as terras em questão, a descrição relativamente 

detalhada das mesmas. Deferida a petição, a lei concedia-lhe o prazo 

de seis meses para ocupar a terra e funcionários do General Land 

Office incumbiam-se de proceder a provas periódicas da residência e 

da cultura do lote. A falta dessas obrigações implicava a cassação da 

concessão e, após cinco anos de pagamento de taxas, era feita uma 

prova final. Se o ocupante já estivesse naturalizado como cidadão 

norte-americano ele receberia o título de propriedade definitivo.
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to Tais mecanismos davam destaque à iniciativa dos próprios imi-

grantes na escolha, na forma de ocupação e na obtenção das terras, 

cabendo ao Estado o papel de controlar, interditar e punir comporta-

mentos, mas não de induzi-los diretamente. 

Todas essas formulações caminham numa dupla direção que se 

tornará predominante nos anos seguintes: de um lado, uma incorpora-

ção cada vez mais ampla do nacional à esfera de ação do Povoamento; 

de outro, a progressiva restrição à entrada ou à liberdade de ação de 

algumas nacionalidades de imigrantes em função de preocupações 

raciais e geopolíticas, cujo fundamento era a preservação dos inte-

resses nacionais brasileiros.

Incorporando o nacional I: o encaminhamento  
dos fluxos migratórios no sentido nordeste-norte  

e a colonização por nacionais

Os anos que se seguiram marcam a progressiva incorporação 

dos nacionais aos alvos da política de Povoamento. Esta incorporação 

foi conduzida em torno de uma série de aspectos.

O primeiro deles dizia respeito à preocupação com o desequilí-

brio na distribuição dos imigrantes entre as regiões do país. Em seus 

relatórios de 1912 e 1913, o ministro do MAIC abordava este tema 

dizendo:

Do exame de todos os dados relativos ao assunto, ressalta um fato, 

para o qual já chamei a atenção de vossa excelência em meu relatório 

anterior, e é a grande disparidade que se nota entre o número dos que 

procuram os portos do sul e o dos desembarcados no norte, o que re-

tarda, quando não dificulta, a colonização de extensas regiões do país, 

incontestavelmente aptas ao maior desenvolvimento. Desse desequi-

líbrio, verificado até agora, na distribuição do elemento colonizador, 

origina-se ficarem estacionárias as populações de várias zonas do país 

outrora mais povoadas. Ao passo que aumenta de modo considerável 

a população de outras antigamente populosas” (RMAIC, 1913, p.  XLIV).
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to Em virtude do nexo até então estabelecido entre imigração e 

colonização na política do Povoamento, o desequilíbrio na distribui-

ção dos imigrantes se duplicava como desequilíbrio nos esforços de 

colonização. 

Foram duas as soluções desenhadas para resolver tais desequi-

líbrios, e em ambas os nacionais tiveram o papel principal. A primeira 

delas foi a tentativa de induzir e ordenar a migração dos nacionais. 

Segundo o ministro:

O encaminhamento, entretanto, dos que, abandonando os referidos 

Estados (do nordeste – O AUTOR) já se internam às cegas, e a neces-

sidade de atrair o elemento colonizador estrangeiro, de certas regiões 

da Europa, exigem, desde logo, a instalação de duas hospedarias de 

imigrantes, uma no Pará e outra no Amazonas, em Belém e Manaus, onde 

os que ali aportam, em busca de trabalho, não só possam ser informados 

a respeito das zonas a que se dirigem, como encaminhados convenien-

temente conforme suas aptidões e desejos (RMAIC, 1913, p. LXXVIII).

Aqui encontramos a proposta de colocar em ação o mesmo 

procedimento utilizado em relação aos imigrantes e que consistia em 

ordenar o deslocamento de populações criando circuitos de circulação 

através da montagem de hospedarias.3 Contudo, até o final da década 

de 1910, o Povoamento não as havia construído.

A segunda solução foi buscada na colonização com nacionais 

através da criação de centros agrícolas nos estados do norte. Proposta 

de entidades de classe como a Sociedade Nacional de Agricultura, 

a colonização por nacionais foi incorporada à política do MAIC, ao 

menos como projeto, com os decretos 8.937, de 30/8/1911, 8.973, de 

14/9/1911, 9.712, de 14/8/1912, que “criavam” centros agrícolas nos Esta-

dos do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, 

Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul. Estes centros 

ficaram alocados no Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN) até 1918, quando então passaram 

à esfera do Povoamento. 

No ano de fundação dos primeiros centros, o então ministro do 

MAIC, Pedro de Toledo afirmava:
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to O trabalhador nacional impunha-se à atenção do governo, atenta sua 

condição de quase abandono em vastas regiões do nosso território, 

ora submetido às vicissitudes da vida nômade, ora submetido a um 

regime de trabalho a salário ou parceria que jamais foi regulado por 

leis, podendo ele, entretanto, por suas energias, por sua adaptação ao 

meio climatérico e pelo trato habitual de nossas principais culturas, 

constituir valioso agente de produção em zonas até agora desertas. 

Falta-lhes o estímulo que vem da posse da propriedade territorial, da 

garantia de seus direitos, do amparo dos poderes públicos, visando a 

educação dele e dos seus filhos, concedendo-lhe, pelo menos, as regalias 

que se conferem àqueles que nos chegam do estrangeiro, vindo cooperar 

com nosso progresso econômico (RMAIC, 1911, p. 56).

Aparecem aqui alguns aspectos que merecem desenvolvimento. 

O primeiro deles é a idéia de abandono do trabalhador nacional sobre 

a qual se fundava a justificativa da intervenção federal. Seu “noma-

dismo”4 e o fato de ele estar envolvido em relações de trabalho que 

não contavam com qualquer tipo de regulação estatal seriam expres-

são desse abandono. Outro elemento importante era a importância 

conferida à propriedade territorial na adoção de determinados com-

portamentos produtivos por parte do trabalhador nacional. Aqui se 

duplicava sobre o nacional a retórica construída acerca do subsidiado 

e dos mecanismos que deveriam ser empregados na condução de suas 

ações. Contudo, esta aproximação do nacional com o subsidiado dava 

margem a um argumento, que chamarei de nacionalista, no qual as 

diferenças então existentes entre os tratamentos dados a ambos era 

concebida cada vez mais como uma discriminação dos nacionais em 

benefício dos subsidiados.

A solução para aquilo que se concebia como uma situação de 

abandono dos nacionais seria dada com a fundação dos centros. Ocorre 

que, mesmo tendo sido “criados” em 1911 e 1912, os centros tiveram 

um desenvolvimento muito mais irregular que os núcleos. Em seu 

relatório de 1913, o ministro Pedro de Toledo projetava para o ano 

seguinte a chegada de colonos aos centros:

O estabelecimento de dez centros agrícolas, cada um com capacidade 

para admitir cem famílias de agricultores, no mínimo, e que no ano 
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to próximo começarão a receber seus colonos, é um fato auspicioso, 

tanto pela sua significação moral, como pelos resultados econômicos 

dela decorrentes. É grande o abatimento em que vive, pelo interior dos 

Estados, principalmente ao norte, o nosso proletariado agrícola, escravo 

dos prejuízos oriundo de sua própria ignorância, incapaz de trabalho 

remunerador num meio rotineiro e atrasado, quando é evidente que a 

capacidade de produção depende menos do valor individual do que da 

sistematização dos métodos tendentes ao aproveitamento máximo do 

trabalho. Ora, os centros agrícolas são as primeiras escolas destinadas 

ao ensino e proteção dos nossos trabalhadores rurais.

Os resultados que devem naturalmente decorrer do funcionamento 

dos centros agrícolas serão de natureza a indicar o estabelecimento de 

muitos outros em várias zonas do país, que, constituindo esses núcleos 

verdadeiras escolas práticas de trabalho pelo sistema mais econômico, 

farão renascer a vida, a agricultura, e o comércio em paragens onde 

imperam atualmente a miséria e a preguiça (RMAIC, 1913, p. XLVII). 

Esta citação revela alguns aspectos importantes que estiveram 

presentes no tratamento dado aos nacionais no interior do MAIC. Em 

primeiro lugar, podemos testemunhar a aproximação entre nacionais 

e índios, definida no termo proteção. Em segundo lugar, como já afir-

mamos acima, na colonização com nacionais, encontramos parte dos 

mecanismos utilizados em relação aos subsidiados. Isso confere uma 

proximidade dos centros aos núcleos. E o significado desta proximida-

de pode ser mais bem avaliado se tivermos em mente que o projeto 

de colonização com nacionais defendido por alguns dos membros da 

SNA consistia em subsidiar, com verbas estatais, a organização de 

lotes coloniais no “interior mesmo das grandes fazendas, via de regra a 

partir da iniciativa particular, de modo que os fazendeiros pudessem 

denominá-las ‘suas’” (MENDONÇA, 1997, p. 86, grifos da autora). Nes-

se caso, os proprietários manteriam o controle sobre a relação com 

os colonos nacionais, teriam suas propriedades valorizadas e ainda 

poderiam contar com uma reserva de mão-de-obra, tudo isso graças 

aos subsídios federais. 

Ora, o projeto implementado com a organização dos centros 

agrícolas diferia daquele defendido pela SNA. As terras usadas para 

sua fundação eram doadas pelos Estados, e o espaço aí constituído era 
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to inteiramente gerido pelos agentes do MAIC. O que havia de comum a 

ambos os projetos era a representação dos nacionais como carentes 

da intervenção estatal, que era concebida como algo que envolvia 

não apenas aspectos econômicos, mas também morais. Isto pode ser 

mais bem entendido se examinamos os termos presentes na citação 

anterior do ministro do MAIC, através dos quais eram construídas a 

representação do nacional e a dimensão moral da intervenção estatal. 

Comecemos pelo termo abatimento. Correlato do termo desâni-

mo, empregado para justificar determinadas ações sobre as ações dos 

subsidiados, o abatimento implicava a demanda por ações que insu-

flassem ânimo nos trabalhadores nacionais. A condição de abatimento 

seria definida pelo Estado de ignorância das técnicas produtivas – o 

arado, por exemplo – dos mecanismos de gerenciamento dos recursos 

– tais como a poupança, por exemplo –, e da adequação entre produ-

tos, terrenos e mercados. Disso tudo, decorreria a incapacidade do 

nacional em desenvolver um trabalho remunerador. Por sua vez, as 

ações que lhes insuflariam ânimo, e que seriam conduzidas através da 

estruturação dos centros, consistiam no ensino dos elementos acima 

citados e na  proteção ao nacional. 

Este último termo é particularmente importante. Ele está 

presente na definição do poder tutelar exercido sobre as populações 

indígenas como sendo a expressão de uma proteção fraternal (SOUZA 

LIMA, 1995). Está presente, ainda, nas concepções acerca do tratamen-

to a ser dado aos imigrantes, concebidos como carentes de medidas 

especiais de proteção, nas palavras críticas de Gastão Netto Reys, 

expostas na seção anterior. 

Mas que tipo de proteção os centros poderiam oferecer aos 

nacionais?

Em primeiro lugar, os centros não configuravam instrumento de 

regulação das relações de trabalho. Nesse sentido, não protegiam os 

nacionais da eventual exploração por parte de seus empregadores. 

Não representavam, tampouco, um espaço de fixação de populações 

que fugiam das intempéries climáticas. Na verdade, os centros, como 

os núcleos, foram concebidos como escolas nas quais se ensinava aos 

que lá estavam, os colonos, e de onde se ensinava aos que estavam ao 

redor, os demais trabalhadores nacionais, estes, através do exemplo 

de sucesso dos primeiros. Característica intrínseca do poder tutelar, 
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to a relação pedagógica que se projetava exercer através dos centros 

supunha que os nacionais deveriam ser protegidos de si mesmos, dos 

prejuízos que sua ignorância lhes causava, em suma. 

Isso é o que, ainda que precariamente, poderíamos chamar de 

a dimensão moral do projeto materializado nos centros e nos núcleos: 

o alvo era não apenas a adoção de comportamentos produtivos, mas 

a transformação dos “estados de espírito” que se supunha serem 

característicos de nacionais e imigrantes, o abatimento dos primeiros 

e o desânimo  dos segundos. Daí a intervenção sobre o nacional ser 

concebida não apenas como erradicação da miséria, mas também da 

preguiça.5 

Dos dez centros agrícolas que o ministro projetava estarem 

funcionando plenamente em 1914, restariam apenas seis em 1916, 

tendo fracassado sua organização nos estados do Ceará, Pernambuco, 

Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Um sétimo ainda fora criado no 

estado da Paraíba.

Quanto ao tratamento dado aos nacionais nos centros que foram 

efetivados, eles receberiam favores, de forma similar ao tratamento 

dado aos subsidiados e aos  sílvicolas, na forma de ferramentas, mudas 

e sementes para o início dos trabalhos, alimentação e medicamentos 

pelos três primeiros meses de seu estabelecimento (SOUZA LIMA, 

1995, p. 245). 

Mas o principal dos favores, a  propriedade territorial, consistia 

em lotes rurais, que mediam de 20 a 50 hectares, e cuja venda era fi-

nanciada ao colono em, no mínimo, sete e, no máximo, dez prestações 

anuais, dependendo da localização geográfica do centro. A esta dívida, 

somavam-se, ainda, aquelas geradas pelo empréstimo de bens, como 

ferramentas e alimentos, que constariam de um “empréstimo” inicial 

para a amortização futura. Mas, uma vez terminado o pagamento da 

dívida colonial, o trabalhador não seria automaticamente proprietário 

de pleno direito do lote adquirido, já que não poderia aliená-lo senão a 

indivíduos que se inserissem nas condições prescritas para o perten-

cimento a um centro agrícola, o que implicava que fosse submetido à 

avaliação do diretor do centro, cuja decisão era ratificada pelo ministro 

(SOUZA LIMA, 1995, p. 246). Por fim, um aspecto fundamental da con-

cessão dos lotes é que, como no caso de inúmeros núcleos, os centros 

do Maranhão e do Piauí foram fundados em terras já ocupadas por 
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to antigos moradores, aos quais só restavam, então, duas alternativas: 

transformarem-se de posseiros em colonos por meio do endividamento, 

ou deixarem as terras (SOUZA LIMA, 1995, p. 247).

Este conjunto de favores eram a base da produção de colonos e 

tinham como resultado a fixação e inserção das populações-alvo, quer 

fossem subsidiados, nacionais ou silvícolas, em um circuito de espaços 

sob controle estatal, nos quais seu acesso à terra era mediado por agen-

tes e práticas estatais e que ou dirigiam ou impediam sua migração.

Incorporando o nacional II: o impacto da primeira guerra  
e a criação de novas atribuições e mudança de objetos

A Primeira Guerra Mundial teve um impacto específico sobre a 

política de Povoamento.6 Ela foi responsável pela redução do fluxo de 

imigrantes europeus para a América, de um modo geral, e para o Brasil, 

em particular. Ao mesmo tempo, a guerra pôs em primeiro plano nas 

relações internacionais os temas da preocupação nacionalista com a 

defesa do território e da diferença entre nacionais e estrangeiros no 

que concerne à filiação das populações aos estados soberanos em cada 

território nacional. Por último, ela produziu empecilhos à colocação 

de produtos brasileiros no mercado externo e à sua valorização, e 

disso decorreram dificuldades financeiras para o governo brasileiro 

gerando a redução dos recursos orçamentários disponíveis para os 

vários ministérios.

Sobretudo o primeiro impacto roubou ao Povoamento parcela 

dos imigrantes que justificavam sua existência e, o que era mais grave, 

num momento de redução orçamentária. Isso revela que mais do que 

convencer camponeses a se tornarem imigrantes/colonos no Brasil, 

as ações do Povoamento visavam canalizar uma parcela daqueles que 

de fato emigravam. Na medida em que a guerra na Europa restringia 

a mobilidade dos emigrantes, poucos podiam ser canalizados para o 

projeto do Povoamento. A resposta que os funcionários da agência 

deram a esta situação consistiu em redirecionar suas ações para os 

nacionais. É o que mostra o Diretor do Povoamento em seu relatório 

de 1915, em que comenta as ações do ano anterior:
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to O ano de 1914 ressentiu-se, quanto ao movimento imigratório, das causas 

fatais da guerra européia: – apenas entraram no país 82.572 imigrantes, 

contra 192.683 entrados no ano anterior.

Diminuído assim o serviço referente aos estrangeiros [...] não diminuí-

ram, entretanto os afazeres da repartição que, competentemente auto-

rizada, tem empregado os mesmos esforços e a mesma solicitude com 

o encaminhamento e conseqüente fixação, nos núcleos coloniais, dos 

indivíduos que, sem ocupação, sem meios de vida na cidade, à míngua 

de trabalho e de recursos, sofriam, quase sempre acompanhados de 

numerosa família, os horrores da fome.

O auxílio ao colono nacional, previsto pelo regulamento do Serviço do 

Povoamento, teve, de então em diante, ampla aplicação, pois o governo, 

atendendo à crise que assoberba neste momento não só o Brasil, mas 

o mundo inteiro, determinou que a esta legião de necessitados, desde 

que o solicitassem, fosse facultado todo o possível auxílio.

[...]

Para os núcleos coloniais e para as propriedades agrícolas foram enca-

minhadas 838 famílias de sem trabalho e sertanejos, com 5.240 pessoas, 

das quais 819 famílias com 4.462 pessoas, nacionais. Já localizada, essa 

gente encontra-se presentemente senão em condições prósperas, ao 

menos ao abrigo da miséria e concorrendo para o desenvolvimento da 

lavoura nacional. (RMAIC, 1915, p. 68).

Aqui testemunhamos um movimento fundamental na trajetória 

da agência, a criação de novas atribuições e objetos à medida que 

os antigos iam-se tornando escassos ou desvalorizados. Este tipo de 

transformação é fundamental para entendermos como determinadas 

técnicas de ação eram deslocadas de um objeto ao outro ampliando, 

preservando ou transformando agências estatais ao mesmo tempo em 

que se incorporavam a uma determinada tradição de conhecimento 

estatal, responsável por produzir continuidades por sobre diferenças. 

Isso porque a ação sobre os novos objetos era fortemente inspirada 

nas técnicas de ação até então utilizadas. 

Outro aspecto da ação estatal que se revela na citação é o fato 

de que, nesse caso específico, agentes, agência e técnicas de ação 

preexistiam à ação concreta sobre estes novos objetos. Em outras 

palavras, não eram a existência dos sem trabalho, dos sertanejos e dos 
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to flagelados que demandava a criação de uma agência estatal que deles 

se encarregasse. Eram agentes, agências e técnicas que recortavam 

parcelas de população há muito vivendo objetivamente sob certas 

condições, como objeto de sua ação e elementos legitimadores de 

sua existência. Nesse sentido preciso, a agência criava seus objetos.

Os anos seguintes confirmariam a contínua redução da entra-

da de imigrantes e trariam como contrapartida um direcionamento 

cada vez maior da agência para as ações sobre as categorias de não-

-imigrantes, em especial os nacionais. O que é significativo é que esta 

tendência foi justificada como expressão dos interesses nacionais. Em 

seu relatório de 1918, o ministro do MAIC afirmava:

 [...] a conflagração não veio, com efeito, suscitar somente novos proble-

mas ao estudo dos estadistas; veio também, e, sobretudo, tornar mais 

imperiosa a necessidade de toda uma série de questões nacionais. [...]. 

Tampouco era mister a quase paralisação do movimento imigratório 

para que nos convencêssemos do dever econômico de aumentar a 

eficiência da nossa mão-de-obra, ensinando-lhe a lavoura mecânica, 

desviando-a dos preconceitos rotineiros e saneando o interior do país 

(RMAIC, 1918, p. VI).

Fica claro aqui o modo pelo qual a guerra mundial propiciava 

a colocação em primeiro plano de uma série de formulações nacio-

nalistas que já vinham ganhando espaço na política de Povoamento 

desde 1911. Em seu relatório de 1918, o Diretor Geral do Povoamento 

abordou este desenvolvimento da agência:

Anteriormente a remodelação por que passou o Serviço do Povoamento, 

isto é, até quase o fim  de 1911, tão-somente eram admitidos, nos núcleos 

coloniais federais, colonos brasileiros em número equivalente a 10% do 

de estrangeiros localizados, ficando estabelecido que, logo que a quan-

tidade de lotes adquiridos por imigrantes fosse superior a 300, poderia 

ser organizada uma seção contígua, exclusivamente para nacionais.

Expedido o decreto no 9.081, de 3/11/1911[...] a percentagem aludida foi 

elevada a 30% e, em 1915, por disposições contidas na lei orçamentária, 

a 50%.
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to Em 1916, reduzida como já então se achava a corrente imigratória, 

dirigindo-se esta mesma, quase toda, para a lavoura, a Diretoria do Po-

voamento citava o fato de existirem lotes vagos em diversas colônias e 

constantes solicitações de nacionais para neles se localizarem, enquanto 

não se achava ela impedida de as deferir, visto estar completo o limite 

prefixado pelo congresso. No vigente exercício, o poder legislativo, por 

disposição expressa, deixou ao critério do executivo a determinação 

da percentagem de nacionais nos núcleos a cargo da União (RMAIC, 

1918, p. 263).

Podemos observar aí como se desenhou, na relação entre 

Executivo e Legislativo, o alargamento do espaço concedido aos na-

cionais de forma contínua antes da primeira guerra mundial, e como 

este alargamento ganhou um incremento definitivo com a redução da 

entrada de imigrantes, tendo incidido particularmente sobre a política 

de colonização, como mostra a seguinte tabela que consta do relatório 

do MAIC de 1918:

Quadro 3:  
População dos núcleos coloniais contabilizada  

em nacionais e estrangeiros

Fonte: (RMAIC, 1918, p. 272).
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to Para facilitar o aumento da entrada de nacionais nas colônias 

federais, o governo federal estendeu a estes certos benefícios que até 

então eram concedidos exclusivamente aos imigrantes. Isto ocorreu 

em 1915. Naquele ano se tornaram extensíveis aos nacionais os se-

guintes benefícios:

1) Transporte de pessoas da família, bagagens e instrumentos agrícolas, 

da capital federal ou das capitais dos Estados de São Paulo, Minas Ge-

rais, Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, até a sede da colônia; 

2) Hospedagem no núcleo durante o tempo necessário à escolha do 

lote, livremente feita pelo interessado.

3) Trabalho em obras do núcleo até a primeira colheita, à razão de 15 

dias para cada chefe de família ou filho maior.

4) Sementes gratuitas e as principais ferramentas de trabalho.

5) Concessão a baixo preço e mediante pagamento à vista ou a longo 

prazo, sendo a primeira prestação efetuada no fim do terceiro ano de 

localização, do lote rural

6) Alojamento provisório aos que quiserem construir casa por conta 

própria.

7) Assistência clínica e medicamentos, fornecidos gratuitamente,  

durante o primeiro ano de residência no núcleo.

8)  Facilidades para a expedição de correspondência.

9) Instrução primária, gratuita, às crianças. (RMAIC, 1918, p. 264).

 Se abrirmos mão de pensar as diferenças no tratamento dado 

a subsidiados e nacionais como simples expressão de atitudes discri-

minatórias, poderemos observar que a maior parte desses benefícios 

oferecidos visava fornecer instrumentos à adaptação do imigrante. Ora, 

na medida em que os nacionais eram concebidos como já adaptados, 

eles não se faziam merecedores de tais benefícios, o que revela a arti-

culação entre as categorias de que os funcionários do Povoamento se 

valiam para recortar as populações sobre as quais atuavam e os tipos 

de tratamento que essas categorias supunham. 

Assim, a extensão destes aos nacionais dá medida do quanto as 

ações de Estado produziam diferenças de fato a partir das diferenças 

supostas em suas classificações. Nesse sentido, as transformações 

ocorridas nos mecanismos de atuação do Povoamento estiveram re-
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to lacionadas à adoção de novas categorias de recorte de populações. O 

relatório do MAIC de 1918 revela o conteúdo dessas categorias. 

A primeira citada é a dos sertanejos do Contestado. Segundo o 

Diretor Geral do Povoamento7:

Na fase aguda que atravessou a questão do Contestado, a interferência 

do Povoamento fez-se sentir de modo benéfico, amparando, nas colônias 

de Santa Catarina e do Paraná, grande número de sertanejos, inclusive 

algumas viúvas, aos quais a Diretoria mandou fornecer agasalho, alimen-

tação, terras para o trabalho e até roupa, dado o estado de completa 

nudez em que muitos se apresentaram. Constituíam ao todo 205 famílias, 

com 1.026 pessoas (RMAIC, 1918, p. 264).

A intervenção do Povoamento aí não era nova, vinha desde 1916, 

e era possibilitada, e tornada necessária, pela existência das colônias 

federais nos dois estados em conflito.

A segunda categoria, presente no relatório, era denominada os 

flagelados da seca do nordeste. Segundo o diretor:

O mesmo serviço socorreu, também, 4.391 retirantes cearenses, que 

aportaram ao Rio de Janeiro, concedendo-lhes agasalho e tratamento 

médico, durante o tempo preciso, na hospedaria da Ilha das Flores, e 

colocando-os em várias propriedades agrícolas de Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (RMAIC, 1918, p. 264).

Aqui, a ação dos funcionários do Povoamento era facilitada pela 

existência de funcionários alocados no porto do Rio de Janeiro. É 

importante sublinhar que, em contraste com as fronteiras terrestres, 

era pequeno o número de portos existentes até então no Brasil. Ao 

mesmo tempo, devido à atração exercida pela então capital federal 

no circuito migratório das populações nordestinas e pelo fato de que 

parcela desta migração se fazia por mar, o porto do Rio de Janeiro, 

onde os governos centrais haviam construído desde há muito meca-

nismos de vigilância, era local obrigatório de passagem dos migrantes. 

A terceira categoria era formada pelos sem trabalho. Sobre estes, 

o relatório trazia as seguintes referências:
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to Aos indivíduos que se convencionou denominar “os sem trabalho”, e cuja 

maioria era formada por nacionais, foi resolvido propiciar-se o pernoite 

na Ilha das Flores e café pela manhã, até que pudessem obter emprego. 

Até o fim de 1914, a Diretoria só estava autorizada a encaminhar para 

os centros rurais os imigrantes chegados ao porto do Rio de Janeiro há 

menos de seis meses. Desde, porém, o fim de fevereiro do ano seguinte, 

o Serviço de colocação oficial tornou-se extensivo aos nacionais e aos 

estrangeiros já residentes no país. 

A intendência de imigração, nesta capital, e as inspetorias do Povoamen-

to nos estados já referidos, encaminharam para a lavoura e outros cen-

tros de atividade, de 1915 a 31 de dezembro de 1917, 27.401 indivíduos 

[...] [segundo tabela anexa eles eram encaminhados pela intendência 

de imigração e pelas inspetorias em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, 

Florianópolis e Porto Alegre – O AUTOR] 

[...]

Os nacionais estão representados por um total de 17.548, quase dois 

terços da cifra representativa dos “sem trabalho” colocados (RMAIC, 

1918, p. 265).

Aqui são revelados alguns aspectos importantes da ação do 

Povoamento. O primeiro deles era a existência, até 1914, da diferencia-

ção entre o que poderíamos chamar de imigrante recente e imigrante 

antigo, de fato tributária da distinção entre subsidiados e espontâneos. 

A linha divisória entre as duas categorias era dada pelo período de seis 

meses decorridos da chegada dos imigrantes e se explicava pelo fato 

de os auxílios oferecidos pelo Povoamento terem por objetivo atrair 

os imigrantes desde a Europa, não sendo necessário fazer uso deles 

em benefício dos imigrantes já instalados no Brasil. 

O outro aspecto a ser destacado é que, diferentemente das duas 

outras categorias, a categoria sem trabalho recobria tanto nacionais 

quanto estrangeiros – ainda que o Diretor tenha se esforçado por subli-

nhar o fato de que a maior parte dos assim classificados era composta 

por nacionais – e identificava personagens do mundo urbano, mais 

precisamente da capital federal, que os funcionários do Povoamento 

se esforçavam para encaminhar para o interior do país.

Por fim, a ação dos funcionários do Povoamento em relação 

àqueles que eram classificados como sem trabalho era tornada possí-
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to vel graças à existência de uma rede de aparelhos – a intendência e as 

inspetorias – que haviam sido constituídos para fazer a conexão entre 

o porto do Rio de Janeiro e as áreas rurais de alguns estados. Como 

vimos no Capítulo 3, estes aparelhos formavam circuitos por onde 

deveriam circular as populações imigradas. Contudo, tais aparelhos 

não foram simplesmente colocados a serviço de novas necessidades. 

Eles foram transformados por elas. Assim, o diretor do Povoamento, 

Dulphe Pinheiro Machado, afirmava, naquele mesmo ano:

A fim de tornar mais eficiente a tarefa de colocar trabalhadores na 

lavoura, foram organizados dez distritos regionais, abrangendo os es-

tados do norte e do sul do país, onde passaram a ter exercício diversos 

funcionários técnicos da inspetoria do Povoamento. Tais delegados, 

agindo de inteiro acordo com as autoridades estaduais e municipais, 

têm, principalmente, a incumbência de centralizar as ofertas e procuras 

de operários rurais e urbanos, colonos de fazendas etc., proporcionando 

o encaminhamento dos que obtiverem colocação certa; recolher os 

precisos elementos para a estimativa da mão-de-obra empregada no 

distrito, de modo a ficarem positivadas as nossas necessidades a esse 

respeito; facilitar a compra e venda de terras públicas e particulares, 

prestando aos interessados todos os esclarecimentos que desejarem; 

organizar a estatística imigratória dos portos da região; fazer estudos 

relativos aos melhoramentos a introduzir nas condições do trabalho 

local; e superintender a colonização e a imigração (RMAIC, 1918, p. 269).

Podemos observar aqui, em primeiro lugar, o alargamento da 

malha administrativa federal através da inclusão dos estados do norte 

e não apenas os do sul do país na esfera de atuação dos funcionários 

do Povoamento. Em segundo lugar, testemunhamos também novas atri-

buições, tais como a centralização das ofertas e procuras de operários 

rurais e urbanos, colonos, etc. A função de colocação de trabalhadores 

implicava ainda outras novidades em relação aos trabalhos de colo-

nização. A principal delas consistia em que a colonização com famí-

lias de imigrantes europeus era dirigida à constituição de pequenos 

proprietários rurais. Agora estava em jogo todo um outro conjunto 

de mecanismos de intermediação da relação entre empregadores e 

trabalhadores. Não por coincidência, o mesmo Dulphe Pinheiro Ma-
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to chado proporia na década de 1920 a transformação do Povoamento 

em Departamento Nacional do Trabalho, tendo como uma de suas 

principais funções intermediar a relação entre patrões e empregados.

Nacionalismo e imigrantes indesejáveis

O fim da década de 1910 marca o momento em que a ação so-

bre os indesejáveis, definida a partir de representações nacionalistas, 

tornou-se central à ação dos agentes do Povoamento. Isto fica evidente 

na seguinte afirmação extraída do já comentado História da coloni-

zação do Brasil, na qual Joaquim da Silva Rocha criticava o Ministro 

José Rufino Bezerra Cavalcanti, titular do MAIC até 1917, afirmando: 

Infelizmente nossas previsões se realizaram, pois veio a conflagração 

européia e se pode verificar que a falta de previsão desse titular determi-

nara a mais grave perturbação nos serviços de imigração e colonização.

Aí está por fazer-se a lei dos indesejáveis, como está por preparar-se 

uma legislação que assegure ao trabalhador nacional vantagens que o 

General Francisco Glicério, o Dr. Demétrio Ribeiro e o Dr. Miguel Calmon 

pretenderam que se transformasse em realidade (ROCHA, 1919, p. 351).

Aqui, Rocha atribuía às lições e aos efeitos da Primeira Guerra 

Mundial a necessidade de correção dos rumos da política do Povoa-

mento em uma direção que contemplasse dois aspectos: a definição 

dos indesejáveis e dos modos de tratá-los, e a constituição de mecanis-

mos que conferissem ao trabalhador nacional prioridade nas ações da 

agência. E ambos, os aspectos eram compreendidos como expressão 

de preocupações nacionalistas. Ao fazer o elogio da gestão de seu chefe 

imediato, o Diretor do Povoamento, Dulphe Pinheiro Machado, Rocha 

descreveu alguns dos elementos destas preocupações

Em seus profundos estudos, procurando, por um lado, nacionalizar 

nossos centros rurais e, por outro, disseminar a emigração européia, 

para não permanecer o Estado anterior de formação de colônias de uma 

determinada procedência, demonstrou, mais uma vez, o diretor desta 

repartição, seu amor ao trabalho e sua constante preocupação sobre o 

futuro de nossa nacionalidade (ROCHA, 1919, p. 371).
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to Estas observações laudatórias revelam aspectos importantes 

do desenvolvimento das ações do Povoamento e de sua conexão com 

as formulações que tomavam a nação como um valor. Ela revela, 

sobretudo, um dos momentos em que essa conexão se dá. Podemos 

observar aqui a preocupação dupla em evitar a constituição de nú-

cleos coloniais de uma só nacionalidade e em aumentar o número de 

nacionais entre os colonos.

Assim, se já no final do século XIX, um intelectual como Sílvio 

Romero, inspirado em valores nacionalistas, fazia a crítica da con-

centração de imigrantes europeus, em especial alemães, no sul do 

país (Romero, 1898), estas idéias nem sempre organizaram a ação 

concreta dos agentes que conduziam a política federal de imigração 

e colonização. Como mostramos mais acima, em 1908, o diretor do 

Povoamento, Gonçalves Júnior, autorizara a organização de um núcleo 

colonial específico para imigrantes alemães e holandeses que não se 

queriam misturar com russos e poloneses. Ora, é apenas na segunda 

metade da década de 1910 que podemos observar a presença, entre 

os agentes do Povoamento, desta preocupação dupla em evitar a cons-

tituição de núcleos coloniais de uma só nacionalidade e em aumentar 

o número de nacionais entre os colonos. Este é o momento em que se 

aproximam nacionalismo e povoamento.

Aqui cabe uma outra observação importante. A nacionalidade 

sempre fora uma categoria fundamental na classificação dos imigran-

tes. De resto, emigração e imigração são categorias que nascem dos 

recortes operados a partir da existência dos Estados nacionais. Ao 

mesmo tempo, a Primeira Guerra configurava-se como uma guerra 

entre nações, e isto repercutiu sobre o modo como a categoria nacio-

nalidade era utilizada pelos agentes do Povoamento. 

Até 1917, as estatísticas de população dos núcleos coloniais pre-

sentes nos relatórios do Povoamento contabilizavam os imigrantes por 

nacionalidades, sendo a classificação nacional ou brasileiro indicativa 

de uma nacionalidade como todas as outras, como italiana, alemã etc., 

sem qualquer destaque particular. Isso significa que não se atribuíam 

valores8 específicos aos elementos classificados. Durante a guerra, e 

alguns anos após, os relatórios passaram a trazer quadros estatísticos 

– como aquele que identifiquei como Quadro 3 – organizados em duas 

categorias contrastáveis uma à outra: nacionais e estrangeiros. Estas 
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to estatísticas revelam a atribuição de valor ao nacional. E por sobre 

este tipo de operação que se estruturou o esforço por nacionalizar 

os núcleos coloniais, aumentando o número dos aí classificados como 

nacionais. E foi também da classificação por nacionalidades que se 

derivou uma das aplicações da categoria indesejáveis, aquela que 

recaiu sobre os imigrantes alemães. 

O desenrolar da guerra na Europa teve, desde seu início, impac-

tos sobre as comunidades de origem alemã no Brasil. Ela foi acom-

panhada tanto de um aprofundamento da adesão nacionalista nestas 

comunidades, autodenominadas teuto-brasileiras, parcialmente organi-

zada em torno do discurso pangermanista, quanto de um acirramento 

das tensões nas relações entre estas comunidades e as comunidades, 

por eles denominadas luso-brasileiras (SEYFERTH, 1982). Em outubro 

de 1917, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha, em função 

do afundamento de navios mercantes brasileiros, fato atribuído à 

marinha alemã (CARONE, 1971, p. 314). Esta situação resultou num 

acirramento das preocupações em torno da presença de imigrantes 

alemães no sul do país. Mais que isso, mesmo antes da declaração 

de guerra, as ações dos teuto-brasileiros orientadas pela nação como 

valor, tais como os artigos em jornais que conclamavam o apoio dos 

descendentes alemães ao esforço de guerra (SEYFERTH, 1982, p. 76), 

tinham como contrapartida ações nacionalistas da parte dos luso-

-brasileiros e do governo brasileiro. As classificações nacionalistas 

estruturavam, assim, a própria interação entre as partes. 

Assim, com a Primeira Guerra, ganhou relevo a preocupação 

com a concentração de populações de uma mesma nacionalidade 

em certas porções do território. Outro objeto de temor era o caráter 

supostamente inassimilável de algumas raças e/ou nacionalidades, os 

quais eram concebidos como “quistos no corpo da nacionalidade”.

Outra expressão desse impacto no Brasil foi a colocação em 

primeiro plano de dois termos – nacionalismo e imperialismo – em 

torno dos quais se organizou um conjunto de preocupações variadas 

que vinham se desenvolvendo entre as elites intelectuais e políti-

cas brasileiras desde o início do século.  Aos olhos de intelectuais 

e administradores brasileiros, a guerra parecia a expressão trágica 

das disputas pelo controle de territórios e de áreas de influência em 

detrimento da soberania nacional.
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to Esta conjuntura teve impactos específicos sobre as ações do 

Povoamento. Assim, o relatório de 1918 trazia os seguintes quadros 

estatísticos:

Quadro 4:  
Decréscimo da população alemã nos núcleos coloniais

“No último qüinqüênio, a população de nacionalidade alemã, nos mes-

mos núcleos decresceu desta forma:” 

Fonte: RMAIC (1918, p. 272).  

Ou este:

Quadro 5:  
Confronto entre população nacional e estrangeira

“O confronto da população nacional e estrangeira, em 1917, nos núcleos 

mantidos pela União, apresenta o seguinte resultado:” 

Fonte: RMAIC (1918, p. 272).

Desde o início de seu funcionamento, a classificação por nacio-

nalidades era característica do tratamento que o Povoamento dava 

aos imigrantes. Todavia, quando esta forma de classificação foi apro-
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to priada, a partir de representações que tomavam a nação como valor, 

que ela passou a servir de base à atribuição de um valor negativo à 

nacionalidade alemã. Ambos os quadros são reveladores do momento 

em que isto aconteceu. Naquele mesmo ano, foram fechadas inúmeras 

escolas alemãs existentes nos núcleos coloniais onde não se ministrava 

o ensino de português (RMAIC, 1918, p. 290).

Um dado fundamental dessa conjuntura é que a medida que a 

identificação do imigrante era tornada mais complexa por conta do 

debate político sobre os indesejáveis e dos temores nacionalistas po-

tencializados pela Primeira Guerra Mundial, se tornavam igualmente 

mais complexas as atribuições do Estado enquanto espaço de con-

trole e de identificação dos imigrantes. Eram aumentados, assim, as 

atribuições, deveres e tarefas que as autoridades deveriam exercer 

sobre o controle da imigração.

Uma conseqüência desse processo de alargamento da ação es-

tatal foi a elaboração de instrumentos por meio dos quais se operava 

a identificação estatal dos imigrantes. Dos registros de identificação 

à elaboração de classificações com base nas quais era decidida a en-

trada ou não de imigrantes no país, foram gerados mecanismos que, 

desde o Estado, jogavam um papel na construção das percepções 

acerca do imigrante.

E os anos 1920 marcariam o momento da constituição de uma 

série de instrumentos legais de identificação dos imigrantes que 

conferiram aos mecanismos de restrição à entrada de indesejáveis a 

mesma importância que era então atribuída à atração dos subsidiados 

e espontâneos.9 Data desse período o decreto 4.247, de 6/1/1921, que 

estabeleceu restrições policiais e de natureza médica à entrada de 

estrangeiros. Este decreto ficou conhecido como a lei dos indesejáveis 

(CARNEIRO, 1950, p. 31).

O decreto 4.247 não era uma inovação na legislação brasileira. 

Mas desta vez, a elaboração do decreto fora precedida de algumas 

manifestações de rua de caráter xenófobo e ele fora, no congresso, 

objeto de uma ardorosa defesa por parte de membros de movimentos 

nacionalistas, como Gustavo Barroso, que viriam a compor o núcleo 

mais radical do regime instaurado com o Estado Novo (CARNEIRO, 

1950, p. 31). 
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to A rigor, encontramos aí os sinais de uma tendência à restrição 

imigratória que não era exclusivamente brasileira, pois a partir da 

intensificação do papel dos valores nacionalistas nos mecanismos de 

ação dos Estados Nacionais, a liberdade de migrar vinha sendo res-

tringida por regulamentações sucessivas adotadas tanto pelos países 

de emigração quanto pelos de imigração.10 E o objetivo do decreto era 

dar uma definição mais ampla e precisa dos imigrantes considerados 

indesejáveis, e, ao mesmo tempo, dar os meios legais para que uma 

atividade repressiva pudesse ser colocada em prática. 

Assim, o artigo 1o proibia a entrada em território nacional de 

todo o estrangeiro que fosse mutilado, aleijado, louco, mendigo, porta-

dor de moléstia incurável ou de moléstia contagiosa grave. Bem como 

de toda mulher estrangeira que procurasse o país para entregar-se à 

prostituição. E, por fim, de todo estrangeiro de mais de 60 anos. À ex-

ceção dos portadores de moléstia contagiosa grave, velhos, aleijados 

e doentes poderiam entrar no país desde que provassem ter renda 

para se manter ou parentes que os mantivessem.

Já o art. 2o definia as condições de expulsão do imigrante já 

instalado no território. Assim, o imigrante que permanecesse no país 

por até cinco anos poderia ser expulso se fosse provado: primeiro, 

que foi expulso de outro país; segundo, que a polícia de outro país o 

tem como elemento pernicioso à ordem; terceiro, que neste período 

tivesse provocado atos de violência para impor qualquer seita religiosa 

ou política; quarto que, pela sua conduta, viesse a ser considerado 

nocivo à ordem pública ou à segurança nacional; quinto, que se evadira 

de outro país por ter sido condenado por crime de homicídio, furto, 

roubo, bancarrota, falsificação, contrabando, estelionato ou lenocínio.

Por outro lado, o artigo 3o proibia a expulsão do estrangeiro 

residente há mais de cinco anos no país. Considerando-se residente o 

estrangeiro que provasse sua permanência em lugar ou lugares certos 

do território nacional durante aquele prazo ou que houvesse feito por 

termo, perante autoridade policial ou municipalidade dos lugares onde 

residiu, a declaração de sua intenção de permanecer no país.

A estas definições fornecidas pelo decreto 4.247, de 6/1/1921, 

seguiu-se a elaboração de outros três decretos promulgados nos anos 

seguintes, no qual se tratava de definir o meio pelo qual se impediria 

a entrada dos indesejáveis.
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to O primeiro deles foi o dec. 16.300, de 31/12/1923, que criou o 

Serviço Sanitário Marítimo, por meio do qual se definiram os meca-

nismos de triagem médica e sanitária  dos imigrantes.

A montagem do Serviço Sanitário Marítimo se insere num con-

texto mais amplo de reforma da saúde pública nas décadas de 1910 

e 1920, conhecido como movimento sanitarista. Este movimento teve 

um forte impacto na construção de uma ideologia da nacionalidade 

no período e também na estruturação de agências e de políticas 

governamentais em saúde pública e saneamento (HOCHMAN, 1998).

O principal fruto desse movimento foi a criação do Departamento 

Nacional de Saúde Pública,11 subordinado ao Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. O DNSP foi organizado com uma Diretoria Geral e 

três diretorias: de Serviços Sanitários Terrestres na Capital Federal; de 

Defesa Sanitária Marítima e Fluvial; e de Saneamento e Profilaxia Rural. 

O decreto de fundação do DNSP definia em sua quarta parte os 

procedimentos de inspeção médica dos imigrantes de forma a ope-

racionalizar as preocupações presentes no decreto dos indesejáveis.

Assim, o artigo 1.405, constituía autoridades sanitárias que 

deveriam estar presentes nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, 

encarregadas da inspeção médica dos imigrantes e de seu encami-

nhamento às hospedarias de imigrantes. Nos outros portos do país 

essa inspeção ficou sob a responsabilidade do respectivo inspetor de 

saúde do porto.

O artigo 1.406 definiu um conjunto de procedimentos de higiene 

aos quais os imigrantes estavam compulsoriamente submetidos, como 

vistoria das bagagens e desinfecção de roupas. 

E os artigos seguintes estabeleciam a conexão entre os dois 

decretos. Assim, o artigo 1.408 afirmava que, uma vez recolhidos os 

imigrantes à hospedaria, a autoridade sanitária deveria fazer minucio-

sa inspeção médica de cada um deles, a fim de excluir os que forem 

considerados indesejáveis, sob o ponto de vista da saúde pública. 

Afirmava ainda que nenhum destino poderia ser dado aos imigrantes 

antes de a inspeção médica ter sido realizada.

Esta inspeção deveria identificar como indesejáveis os imigran-

tes que fossem: atacados de lepra, tuberculose, tracoma, elefantíase 

e câncer; os atingidos de qualquer afecção mental; os cegos e surdos 
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to mudos; os mutilados, incapazes para o trabalho; e os que tiverem qual-

quer lesão orgânica que os invalide definitivamente para o trabalho.

Aqui o saber médico definia de forma mais específica as doen-

ças temidas e estabelecia hierarquias entre elas. Assim, os imigrantes 

atacados de sífilis, doenças venéreas e outras doenças transmissíveis, 

embora sem caráter epidêmico, escapavam ao repatriamento e podiam 

ser tratados na enfermaria da hospedaria de imigrantes do ponto de 

destino.

Uma vez definida a condição de indesejável, o médico deveria 

fornecer ao intendente de imigração ou a qualquer outra autoridade 

competente uma relação dos imigrantes, a fim de que fossem repatria-

dos. Essa repatriação deveria ser feita pelas companhias de navegação 

cujos navios houvessem conduzido os imigrantes indesejáveis.

A eficácia deste aparato médico-sanitário dependia da ação con-

junta com o Serviço do Povoamento, o qual, até os anos 1920, esteve 

voltado mais para a atração dos imigrantes do que para seu controle 

e vigilância. Com o decreto 16.761 de 1924, a face repressiva da ação 

da agência passou a ganhar relevo. O decreto especificava os meios 

de que disporia a Diretoria do Povoamento para controlar a entrada 

de imigrantes e evitar a entrada de indesejáveis. 

Uma novidade importante do decreto era o fato de trazer uma 

definição de imigrante que veio a se generalizar nos textos legais da 

época. Nos termos do decreto, eram considerados imigrantes todos 

os passageiros de segunnda e terceira classes. E era sobre esses pas-

sageiros que se aplicavam os artigos do decreto.

Como o anterior, este decreto estava diretamente ligado ao 

dos indesejáveis. Contudo, ele acrescentava mais alguns elementos a 

serem levados em conta na decisão de permitir a entrada do imigran-

te. Assim, seu artigo 2o afirmava que a entrada no território nacional 

somente seria permitida ao imigrante que apresentasse à autoridade 

competente na fronteira ou porto de desembarque, os documentos 

devidamente autenticados que provassem sua boa conduta, bem como 

a respectiva carteira de identidade com fotografia, indicação de idade, 

nacionalidade, estado civil e profissão, impressões digitais e caracte-

rísticas pessoais. Afirmava ainda que estes documentos deveriam ser 

visados pela autoridade brasileira na fronteira ou porto de embarque.
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to Já o decreto que definiu as atribuições da Diretoria Geral do 

Serviço do Povoamento levava mais adiante o controle do Estado so-

bre a entrada dos imigrantes, a partir da demanda de documentos de 

identidade e, sobretudo, da demanda de documentos que provassem 

a boa conduta do imigrante. 

Como no decreto precedente, cabia às companhias ou empre-

sas que transportassem imigrantes sem estes documentos o ônus de 

reconduzi-los. Mas nesse novo decreto as companhias se tornavam 

ainda mais um alvo preferencial do controle estatal. O artigo 4o revelava 

esta nova estratégia ao estabelecer que a introdução de imigrantes 

somente poderia ser feita, dali em diante, pelas companhias de nave-

gação que tivessem sido autorizadas pela Diretoria do Povoamento. 

Em contrapartida desta autorização, os comandantes de navios, 

procedentes de qualquer porto estrangeiro, ficavam obrigados a forne-

cer a agentes do Povoamento, logo que os navios tivessem fundeado: 

a) um mapa, organizado de acordo com o modelo oficial, contendo a 

relação de todos os passageiros que tivessem de desembarcar ou em 

trânsito, com indicação precisa do nome e sobrenome, idade, sexo, 

nacionalidade, profissão, grau de parentesco com o chefe de família, 

religião, grau de instrução, localidade e país de sua última residência, 

porto de origem e porto de destino; e b) a lista circunstanciada das 

bagagens dos imigrantes que tivessem de desembarcar.

O artigo 5o especificava ainda que as companhias de navegação 

eram obrigadas a avisar à Diretoria Geral do Serviço do Povoamento, 

com antecedência de dois dias no mínimo, a data de chegada ao pri-

meiro porto nacional de vapores que transportem imigrantes, o nome 

do vapor e os portos nacionais de seu destino. Na falta de aviso, os 

imigrantes poderiam permanecer a bordo até 24 horas, após haver 

fundeado o navio.

Além disso, nenhuma empresa, associação, companhia ou parti-

cular poderia promover a introdução de imigrantes no país, sem prévia 

autorização da Diretoria Geral do Serviço do Povoamento. E no pedido 

de autorização, o interessado deveria exibir atestado de idoneidade, 

mencionando: o número de pessoas a introduzir; o número de famílias 

e pessoas avulsas; as respectivas nacionalidades; os recursos de que 

dispõem os imigrantes; as localidades a que se destinam; os trabalhos 
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to que lhe são oferecidos e as vantagens e obrigações recíprocas; e as 

garantias oferecidas pelos introdutores.

Por fim, o governo federal buscou intensificar o controle sobre 

a entrada dos imigrantes restringindo-a aos portos de Belém, Recife, 

São Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, São Francisco 

e Rio Grande. 

Sobre o impacto do decreto no cotidiano das ações da agência 

no porto do Rio de Janeiro, o segundo em importância na entrada 

de imigrantes e o único sob controle direto do Governo Federal, o 

Diretor do Povoamento, Dulphe Pinheiro Machado, afirmava em seu 

relatório de 1925:

O movimento do porto do Rio de Janeiro correu como de costume até 

o mês de outubro, quando entrou em vigor o decreto 16.761, de 31 de 

dezembro de 1924, que alterou o sistema então adotado nos serviços da 

Intendência de Imigração, tornando obrigatório o transporte de todos 

os passageiros de 2a e 3a classes para a Hospedaria de Imigrantes, na 

Ilha das Flores [...] (RMAIC, 1925, p. 333). 

O último decreto que gostaria de analisar aqui é o de no 18.408, 

de 1928. Este decreto tinha por objetivo regulamentar a expedição de 

passaportes e vistos pelos consulados brasileiros. E, através do contro-

le sobre a concessão dos últimos, ele deveria possibilitar a aplicação 

do decreto dos indesejáveis, a partir da seleção no porto de partida.

O decreto era explícito nesse sentido e afirmava desejar conciliar 

os interesses dos imigrantes e viajantes com a defesa do Brasil contra 

os indesejáveis de toda a espécie.

Regulamentava-se a concessão dos vistos de maneira que eles 

fossem concedidos apenas àqueles que não se enquadrassem na 

definição de indesejáveis, ao mesmo tempo em que maximizava a ob-

tenção de informações sobre o pretendente. Para a obtenção do visto, 

o passaporte estrangeiro deveria ser apresentado nos consulados 

pelo seu portador, com três dias de antecedência. O pedido de visto 

teria de ser feito mediante o preenchimento de um impresso em três 

vias, no qual deveria constar o nome, filiação, nacionalidade, idade 

e profissão do portador, sua fotografia, a indicação das pessoas da 

família que o acompanham, com seus nomes, idades, relações de pa-
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to rentesco, a da classe em que viaje e o lugar do Brasil a que se destine. 

No caso de o pretendente ser maior de 60 anos, teria de declarar, no 

mesmo impresso, se tinha renda para custear a própria subsistência 

no Brasil, e, em caso negativo, qual o parente ou pessoa que por ele 

se responsabilizaria. Em caso de se tratar de menor de 18 anos ou 

de senhora viajando sozinhos, deveria declarar o nome da pessoa a 

cujo chamado viajava e se exercia alguma arte, profissão ou ocupação 

lícita. Cada uma das vias do dossiê deveria conter uma fotografia do 

portador e das demais pessoas que constassem do passaporte, sendo 

uma anexada a este, para ser dele destacada pela polícia do lugar do 

desembarque, uma arquivada no consulado, e a terceira remetida à 

secretaria de Estado das Relações Exteriores.

No caso específico dos passageiros de 2a e 3a classes, maneira 

pela qual eram definidos os imigrantes, eles deveriam apresentar os 

seguintes documentos: primeiro, atestado de vacina antivariólica; se-

gundo, atestado de saúde em que constasse não sofrerem de alienação 

mental, lepra, elefantíase, câncer, tracoma, tuberculose, não serem 

cegos nem mudos, nem terem lesão orgânica que os invalide para o 

trabalho; terceiro, atestado de boa conduta passado por autoridade po-

licial ou judiciária do lugar da sua última residência, durante seis meses 

no mínimo; quarto, carteira de identidade com fotografia e indicação 

de idade, estado civil, profissão e impressões digitais, ou certificado 

negativo de antecedentes penais, ou folha corrida, de acordo com o 

sistema do país em que estiver situado o consulado; quinto, atestado 

de profissão lícita passado por qualquer autoridade policial ou judi-

ciária, ou por comerciante ou casa bancária, devidamente legalizado.

E nos países em que não competisse às autoridades policiais 

passar atestados de conduta, eles seriam substituídos por atestado 

firmado por duas pessoas idôneas, a juízo da autoridade consular, 

legalizadas ou reconhecidas as firmas por notário público ou outra 

autoridade competente.

As autoridades consulares só poderiam dar vistas nos docu-

mentos dos imigrantes que se destinassem aos portos definidos pelo 

decreto anterior. Dessa forma, a regulamentação dos vistos fazia das 

autoridades diplomáticas a primeira barreira aos indesejáveis, num 

trabalho complementar àquele realizado pelos Serviços Sanitário e 

de Povoamento. 
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to Contudo, aquela incorporação dos motivos de expulsão como 

motivos de rejeição à entrada do imigrante que assinalei mais acima 

foi aqui aprofundada como tarefa da diplomacia.

É o que assinala o artigo 46, que trata das situações em que as 

autoridades consulares deveriam recusar o visto nos passaportes. 

Eram elas: primeiro, no caso de o estrangeiro ter sido expulso de 

outro país, salvo se as razões de política interna; segundo, no caso 

de o estrangeiro ser tido pela polícia de outro país como elemento 

pernicioso à ordem pública; terceiro, no caso de o estrangeiro que, 

nos últimos cinco anos, tenha provocado atos de violência para impor 

qualquer seita religiosa ou política; quarto, no caso de o estrangeiro 

que, pela sua conduta, seja  considerado perigoso à ordem pública ou 

nocivo aos interesses da República; quinto, no caso de o estrangeiro 

que se tiver evadido de outro país por ter sido condenado por crime 

de homicídio, furto, roubo, bancarrota, falsificação, contrabando, 

estelionato ou lenocínio. sexto, no caso de o estrangeiro ter sido con-

denado por juiz brasileiro pelos mesmos crimes; sétimo, no caso de o 

estrangeiro ser mutilado, aleijado, cego, louco, mendigo, portador de 

moléstia contagiosa grave; oitavo, no caso de mulher estrangeira que 

procure o Brasil para entregar-se à prostituição; nono, se o estrangeiro 

for maior de 60 anos.

A simples apresentação dos documentos exigidos não garantia 

ao imigrante ser excluído da classificação de indesejável. A lei deixava 

uma grande margem de manobra às autoridades consulares na avalia-

ção do pedido. Assim, quando a autoridade tivesse conhecimento de 

que o portador de um passaporte era um indivíduo nocivo à ordem 

pública ou caso se tratasse de mulher que, sabidamente se entregava 

à prostituição, o visto deveria ser recusado, mesmo que fosse apre-

sentada toda a documentação exigida.

E, no caso de haver sido recusado o visto por se tratar de indi-

víduo indesejável ou nocivo à ordem pública, a autoridade consular 

deveria anotar o nome, idade, nacionalidade e profissão indicados no 

passaporte e imediatamente comunicar a recusa motivada a todos 

os consulados próximos, do mesmo país ou de países limítrofes que 

tenham meios de comunicação direta com o Brasil. A mesma comuni-

cação deveria ser feita às autoridades policiais dos portos brasileiros.
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uma barreira intransponível à entrada do imigrante indesejável. O 

primeiro definindo os indesejáveis. O segundo e o terceiro, definindo 

e instituindo os meios de implementar estas definições à entrada dos 

imigrantes, e o último, instalando triagem nos pontos de saída para 

o Brasil.

Contudo, esta legislação esteve longe de encerrar as preocupa-

ções e o debate sobre os indesejáveis. Como mostraram os estudiosos 

que se debruçaram sobre os debates político-culturais acerca da 

imigração no período, várias populações foram objeto de acusações 

que as definiam como indesejáveis.12

Isso porque, depois da Primeira Guerra, os imigrantes passaram 

a ser vistos, mais do que nunca, tanto por parte dos governos dos 

países de imigração quanto por parte dos países de emigração, como 

extensões dos estados de que se originavam, logo como instrumento 

das lutas internacionais. Se a preocupação com a assimilação dos imi-

grantes, a preocupação em manter e romper laços entre populações 

e Estados Nacionais não era nova, estes laços passaram a ser vistos 

como parte crucial de estratégias de luta e dominação entre potências. 

Este contexto fortaleceu e incentivou, em todo o mundo, mani-

festações nacionalistas e xenófobas. E no Brasil, intensificou-se, nesse 

período, o debate sobre a assimilação dos imigrantes, com ênfase no 

ataque àqueles sobre os quais recaíam as representações mais negati-

vas, caso dos negros norte-americanos, dos alemães e dos japoneses.

Podemos dizer, então, que o alvo da restrição presente naque-

les decretos eram indivíduos que se encaixavam em determinadas 

categorias. Mas restava um outro alvo que não estava contemplado 

nos decretos, mas que estava presente no debate político, e que era 

formado por populações supostamente homogêneas do ponto de vista 

cultural e físico, as quais também eram julgadas indesejáveis.

De fato, os dois alvos da definição de indesejáveis se desenvol-

viam em paralelo. De um lado, textos legais, que tinham por base ca-

tegorias médicas, políticas e criminais, dirigidos a restringir a entrada 

de indivíduos; de outro, ações diplomáticas e proposições legislativas 

cujo alvo eram populações, classificadas a partir de categorias polí-

ticas, culturais e biológicas, parcialmente articuladas em torno das 

idéias de nacionalidade e de raça.
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evidente em si mesmo. A primeira lei republicana sobre imigração 

nos dá exemplo da junção entre estas duas formas de classificar os 

indesejáveis, ao reunir disposições restritivas que incidiam sobre in-

divíduos e sobre populações.13 Contudo, acredito que, de uma forma 

geral, essas duas formas de classificação tiveram um desenvolvimento 

diferenciado ao longo do tempo. Isto fica claro na década de 1920, onde 

testemunhamos a edição de textos legais cujo objetivo era instituir 

mecanismos de restrição à imigração que tinham por alvo exclusiva-

mente indivíduos, ao mesmo tempo em que o debate político se arti-

culava em torno da definição de restrições à entrada de populações, 

concebidas em termos raciais.

Da observação dessa diferença, podemos constatar, ainda que 

não explicar completamente, que a restrição individual foi preponde-

rantemente inscrita na lei ao longo dos anos 1920, ao passo que pro-

jetos de restrição racial foram rejeitados no congresso.14 Isto significa 

dizer que as leis de restrição à imigração permaneceram, ao longo dos 

anos 1920, tendo por alvo indivíduos e não populações. 

Contudo, os anos 1930 marcaram a ruptura da distância entre 

estes dois tipos de alvo, uma vez que a restrição de populações vai 

reencontrar um espaço na lei. E o ponto culminante dessa mudança 

de rumo foi a Assembléia Constituinte que elaborou a constituição de 

1934.15 Ali, alguns deputados retomaram a proposição de restrições 

raciais em base muito próximas daquelas que haviam sido propostas 

na década de 1920 (RAMOS, 1996)16.

A primeira proposta nesse sentido foi feita pelo deputado consti-

tuinte Miguel Couto em 30 de novembro de 1933. Segundo sua emenda 

à constituição, seria proibida “a imigração africana, e só consentida 

a asiática em proporção de 5% anualmente sobre a totalidade de imi-

grantes dessa procedência existentes no território nacional” (MIGUEL 

COUTO apud CARNEIRO LEÃO, 1990, p. 84). 

Seguiram-se emendas ainda mais duras, como a do deputado 

Arthur Neiva, de 24 de dezembro de 1933, segundo a qual “só será 

permitida a entrada de elementos de raça branca, ficando proibida 

a concentração em massa em qualquer ponto do país” (NEIVA apud 

CARNEIRO LEÃO, 1990, p. 84).17 
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foi colocada em primeiro plano. Contudo, no debate das emendas a 

classificação racial deu lugar, pouco a pouco, à classificação por na-

cionalidades. Este deslocamento, que culmina com a adoção de um 

mecanismo de restrição à imigração na forma de quotas por naciona-

lidade, pode ser explicado, em parte, pelo fato de que, como vimos, a 

nacionalidade era a forma fundamental de classificação de populações 

no direito internacional e política imigratória brasileira.

Contudo, os embates em torno das emendas propostas à assem-

bléia constituinte também explicam este deslocamento. A primeira e 

mais importante reação às emendas partiu do governo japonês. Isto 

se explica por alguns motivos. O primeiro deles é que se o objeto de 

restrição da emenda eram imigrantes de “raça negra ou amarela”, o 

único grupo que se enquadrava nesta definição, dentre os imigrantes 

que chegaram em massa ao país desde o inicio do século, era composto 

por imigrantes japoneses. Com efeito, iniciada em 1908, a imigração 

japonesa ganhou regularidade e volume, a partir de 1925, graças ao 

apoio do governo japonês que assim visava atenuar seus problemas 

de pressão populacional e tentava, também, estabelecer laços comer-

ciais com países que pudessem se transformar em fornecedores de 

matérias primas.

Outra explicação do investimento feito pelo governo japonês, 

que financiava passagens internacionais e terras no Brasil para seus 

imigrantes, foi que, desde o início dos anos 1920 os Estados Unidos ha-

viam fechado suas portas aos imigrantes asiáticos, de um modo geral. 

O que fora sentido pelo governo japonês como uma humilhação. Era 

nessas condições que o Brasil aparecia como uma opção alternativa.

Assim, diante da perspectiva de que também esta porta fosse 

fechada pela decisão dos parlamentares brasileiros, o que agravava 

ainda mais seu sentimento de humilhação, o governo japonês adotou 

duas posturas. De um lado, iniciou pressões diplomáticas junto ao 

governo brasileiro no sentido de que fossem barradas as emendas. 

De outro, financiou uma campanha junto a jornais, intelectuais e 

parlamentares brasileiros, de modo a melhorar a imagem japonesa 

junto ao grande público e, especialmente, junto aos congressistas 

(CARNEIRO LEÃO, 1990).



235
N

ac
io

N
ai

s e
 iN

de
se

já
ve

is
 co

m
o 

ob
je

to A reação japonesa expressa bem o fato de que mais do que con-

sensual no direito internacional, a classificação por nacionalidades era 

o princípio mesmo em torno do qual se articulava a relação entre as 

comunidades políticas no período. Assim, malgrado a importância das 

classificações raciais entre as elites políticas tanto do Brasil quanto do 

Japão, o debate entre os dois países foi conduzido por meio de uma 

linguagem nacionalista. Foi, num certo sentido, nacionalista a reação 

do governo japonês, e foi também nacionalista a resposta dada pelo 

congresso brasileiro.

Com efeito, a ação do governo japonês acirrou os ânimos dos 

deputados constituintes, radicalizando a argumentação “nacionalista” 

que sustentava as emendas, defendendo-o não apenas como meca-

nismo de “preservação do tipo étnico” brasileiro mas também como 

defesa da soberania nacional. Assim, o fato de o governo japonês 

financiar seus imigrantes aliado ao seu ataque ostensivo à iniciativa 

dos deputados constituintes, foi interpretado como comprovação do 

caráter “imperialista” da ação japonesa, o que serviu para sustentar 

a defesa “nacionalista”. 

Este embate criou uma espécie de retroalimentação entre 

discursos nacionalistas e teve como saída a apresentação à Assem-

bléia Constituinte de uma quinta emenda, inspirada na lei de quotas 

americana, que incorporava definitivamente a nacionalidade como 

categoria de classificação dos imigrantes e que não trazia nenhuma 

discriminação explícita entre as diversas nacionalidades. Segundo 

a nova emenda, aprovada na Constituinte de 1934 e preservada na 

Constituição outorgada de 1937: 

[...] É livre com as restrições que a lei estabelecer a entrada de imigrantes 

de qualquer procedência no território nacional, não podendo, porém, a 

corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de 2% 

sobre o número de seus respectivos nacionais aqui fixados durante os 

últimos cinqüenta anos.

Esta solução foi conduzida por dois segmentos do Estado 

brasileiro. De um lado, os diplomatas brasileiros tentaram reduzir as 

tensões junto ao governo japonês ao agir junto aos constituintes para 

que a emenda não tivesse uma forma que pudesse ser entendida como 
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Serviço do Povoamento a sugestão do formato da emenda. 

A rigor, se estabeleceu uma aliança entre funcionários federais 

e deputados “nacionalistas”. Isso porque o diretor do Serviço do Po-

voamento já externara sua posição em favor do aumento do controle 

federal sobre a entrada de imigrantes com intuito de favorecer o es-

tabelecimento de correntes imigratórias exclusivamente européias. 

Assim, diante das discussões na Assembléia Constituinte, o Serviço, 

cujos mecanismos de identificação e contagem dos imigrantes eram 

articulados em torno da classificação por nacionalidades, forneceu aos 

deputados um estudo que mostrava que, o estabelecimento de quotas 

de entrada de 2%, segundo a nacionalidade dos imigrantes entrados 

nos últimos 50 anos, teria por efeito propiciar a manutenção de uma 

corrente imigratória preponderantemente européia. 

Evidentemente essa solução também foi objeto de críticas do 

governo japonês, já que dissimulava a intenção de restringir a imigra-

ção japonesa, o que de fato ocorreu. Contudo, num cenário de Estados 

Nacionais empenhados na elaboração de mecanismos de restrição ou 

de estímulo à mobilidade de populações baseados exatamente numa 

retórica “nacionalista”, a posição brasileira não era mais do que a con-

firmação de uma posição internacionalmente aceita. A rigor, o Brasil 

foi a última das nações de imigração a adotar esse tipo de restrição.

Em resumo, o projeto de restrições baseada em classificações 

raciais, que vinha sendo apresentado ao congresso desde 1921, cedeu 

lugar, com a constituição de 1934, a uma prática de restrições baseada 

em classificações nacionais. E as razões desse deslocamento foram 

as acima assinaladas: conflito de “orgulhos nacionais”, o histórico do 

emprego de classificações nacionais pela administração brasileira, 

ao passo que a classificação racial nunca baseou de fato os registros 

administrativos e predomínio da nacionalidade como categoria do 

direito internacional. 

Graças a esse deslocamento, a categoria “imigrante indesejável”, 

que ganhava lugar de destaque em como o Governo Federal conduzia 

sua política de imigração e de colonização, incorporou, ao lado das 

restrições impostas aos indivíduos, aquelas que tinham por objeto 

populações, agora definidas nacionalmente.
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Partindo de uma démarche antropológica, o exame da política 

de Povoamento que foi aqui operado inscreve-se numa leitura da ad-

ministração pública que põe acento no modo como os mecanismos 

de administração são construídos e estruturam relações sociais. A 

especificidade desta leitura consiste em pensar as políticas públicas 

não como simples aplicação de determinadas diretrizes sobre objetos 

pré-construídos, mas como a própria construção dos seus objetos, 

dos agentes sociais que as conduzem, e das redes de interação social 

que as constituem. 

Contudo, do campo vasto de leitura oferecido por esta perspec-

tiva, esforcei-me, tão-somente, por extrair de um material circunscrito, 

– aquele diretamente relacionado ao Serviço de Povoamento do Solo Na-

cional –, determinados princípios e técnicas de construção de objetos, 

agentes e redes de interação social, relativos às ações sobre imigração 

e colonização. Tais princípios e técnicas, uma vez colocados em jogo 

pelos agentes do Povoamento, tinham como uma de suas principais 

características o fato de contribuírem para processos mais amplos de 

estatização e centralização. Portanto, a chave da minha investigação 

consistiu em pensar de que forma, através daqueles princípios e téc-

nicas postos em jogo nas ações relativas à imigração e colonização, 

os agentes do Povoamento construíam e representavam o Estado, em 

especial sua centralidade, diante dos demais agentes sociais. 

Retomando uma formulação desenvolvida na introdução deste 

trabalho, minha leitura é orientada pela perspectiva de que as polí-

ticas de imigração e colonização operadas através do Povoamento 

devem ser vistas não como produto de uma administração pública 

plenamente constituída, mas como produtoras, elas mesmas, desta 

administração pública. 

Estabeleci, assim, na minha análise dois focos relativos às 

ações sobre os imigrantes e colonos, tomando ambos os focos como 

entrelaçados na construção de mecanismos de administração pública. 

Eles são, de um lado, a utilização de técnicas que podem ser compre-

endidas no conceito de poder tutelar, e, por outro lado, o modo como 

essas técnicas eram orientadas à constituição de uma autoridade 

centralizada no Estado. 
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de uma literatura sobre história da imigração e colonização no século 

XIX, me estendendo, ainda, até a fundação do Povoamento. Busquei 

identificar aí as tensões no processo histórico de desenvolvimento 

das políticas de colonização e imigração, ao mesmo tempo em que 

extraía alguns princípios por meio dos quais tais políticas e técnicas 

eram orientadas. Esta escolha foi determinada pelo pressuposto de 

que os princípios e técnicas de ação do Povoamento se inscreviam, não 

sem rupturas e tensões, numa continuidade histórica que ultrapassa 

a duração de existência da agência. 

Continuidade histórica que está diretamente relacionada ao 

modo como a administração constrói a durabilidade de determinadas 

práticas sociais e relações sociais a partir do Estado. Como nos chama 

a atenção Paul Alliès, a administração pública não configura apenas 

um momento de especialização e burocratização de relações sociais 

e de estruturas de dominação plenamente estabelecidas. Ela reifica e 

estrutura relações sociais e estruturas de dominação, conferindo-lhes 

uma durabilidade que ultrapassa a existência concreta não apenas 

das ações individuais como também dos projetos coletivos de grupos 

(ALLIÈS, 1980, p. 20). Em outras palavras, a administração pública é 

construída e constrói seus objetos em regimes de longa duração.

Portanto, tendo em vista as continuidades históricas entre 

Império e República, o Povoamento foi aqui tomado como um plano 

de observação a partir do qual se pode identificar situações concre-

tas – na relação com os imigrantes e colonos, e nos projetos estatais 

que se tencionava realizar através da imigração e da colonização – da 

operacionalização de técnicas orientadas à estruturação de relações 

sociais.

Um dos princípios identificados nessa investigação foi o da ex-

periência. Retomando o que foi dito no primeiro capítulo, este termo 

evidencia a percepção de que as ações relacionadas à imigração e 

colonização não traduziam a aplicação de um projeto pronto e acaba-

do, mas eram produto de uma estratégia que dependia das condições 

nas quais as ações se davam, ao mesmo tempo em que aquilo que se 

considerava o sucesso ou o fracasso de cada ação definia reformula-

ções na estratégia a seguir. Como o próprio Estado, as ações estatais 



239
N

ac
io

N
ai

s e
 iN

de
se

já
ve

is
 co

m
o 

ob
je

to não eram uma realidade pronta e acabada, mas um conjunto mutável, 

porém continuamente auto-referido de experiências cumulativas. 

Nos discursos e práticas analisados, a categoria experiência 

identifica, ainda, um esforço de conhecimento da natureza, das po-

pulações e das relações de adequação entre ambos, e de intervenção 

sobre eles, que incidiu sobre os imigrantes e colonos. Todavia, o que 

diferencia a experiência de uma simples ação singular é exatamente o 

esforço dos agentes estatais em estabelecer uma relação de continui-

dade entre as ações, referindo umas às outras, tomando o resultado 

de umas como parâmetro da condução das ações subseqüentes. E é a 

respeito da continuidade que os agentes se esforçam por construir que 

se funda uma tradição de conhecimento estatal sobre os mecanismos de 

intervenção sobre territórios e populações. Isso porque o esforço por 

retomar as ações como experiências mutuamente referidas desempe-

nhou um papel na construção do repertório de respostas às perguntas 

que as administrações coloniais e seus herdeiros, – as administrações 

nacionais de países oriundos da colonização –, dirigiram aos territórios 

e populações que constituíam o objeto de suas ações. 

Esta continuidade me permite recuperar aqui, algumas ob-

servações feitas no segundo capítulo sobre a noção de projeto de 

Nicholas Thomas (1994). Como disse, através dessa noção, o autor 

busca evitar a oposição entre aspectos materiais e ideais das ações 

das administrações coloniais. O projeto é concebido como não sen-

do nem exclusivamente material nem exclusivamente ideal. De fato, 

ambos os aspectos se entrelaçam nas ações concretas, à medida em 

que discursos articulam e dão continuidade a práticas diferenciadas e 

diferentemente localizadas, no espaço, no tempo e socialmente. Mas os 

dois aspectos não são inteiramente redutíveis um ao outro, já que no 

confronto do universo social imaginado e avaliado pelos discursos com 

a multiplicidade de resistências concretas do real, especialmente os 

variados interesses de sujeitos e objetos das ações, resulta que os pro-

jetos coloniais foram mais freqüentemente projetados que realizados.

Apontar a articulação que o projeto colonial reatualizado pelos 

agentes do Povoamento construía entre as experiências implica a de-

monstração, que espero ter realizado, de que as práticas e categorias 

que constituíam a política de Povoamento se inscreviam em uma tradi-

ção de conhecimento e ação estatal sobre os mecanismos de intervenção 
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às populações de imigrantes e colonos, ultrapassavam a duração da 

existência do Povoamento, e os interesses aí investidos. O que tentei 

demonstrar no primeiro capítulo, a partir do exame da discussão 

parlamentar sobre a fundação e funcionamento da agência, foi que os 

diversos interesses representados no parlamento e as propostas de 

ação deles derivadas acabaram sendo conformados pelo projeto que 

materializava no Povoamento uma tradição de experiências estatais 

sobre a gestão das populações de imigrantes, de sua relação com o 

espaço, com a natureza, e com os próprios agentes estatais.

Uma vez que os agentes que conduziam essas experiências 

eram historicamente situados, práticas e categorias eram, a todo o 

momento, articuladas a interesses imediatos. Contudo, é impossível 

compreender umas e outras sem remetê-las às tradições que as ins-

crevem numa temporalidade que ultrapassa o momento em que eram 

atualizadas e re-elaboradas pelos agentes do Povoamento e que con-

dicionava o modo como eram postas em prática por agentes social e 

historicamente localizados. Como já chamei a atenção, tais categorias 

e práticas “carregavam” ainda uma característica fundamental desses 

discursos: o diagnóstico da realidade que era, ao mesmo tempo, crí-

tica do passado e projeção para o futuro, a partir do qual se definia o 

que faltava na realidade diagnosticada, e o que deveria ser retificado 

pela intervenção ou pela conservação. Enfim, categorias e práticas, 

indissociadas, eram mecanismos, ainda que extremamente precários, 

de modelagem da realidade.

Algumas observações podem esclarecer melhor este ponto.

Ao analisar o desenvolvimento do núcleo colonial Visconde de 

Mauá, entre os anos de 1909 e 1916, um entre as quase três dezenas 

de núcleos fundados pelo Povoamento, Alexandre Mendes da Rocha 

(1984) assinalou algumas dificuldades aí enfrentadas, que foram res-

ponsáveis pelo “fracasso” do núcleo. Dessas, quero comentar duas.

A primeira delas diz respeito às deficiências da infra-estrutura 

do núcleo colonial. Apesar de o Governo Federal ter instalado escri-

tórios técnicos, farmácia, duas escolas, observatório metereológico, 

olaria, campo de demonstração, padaria, igreja, carpintaria, além de três 

armazéns de víveres fundados por diversos comerciantes da região, 

o funcionamento de todos esses estabelecimentos foi sempre muito 
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to precário. O autor se reporta a informações de ex-colonos entrevistados, 

segundo os quais os professores, médicos, técnicos ou farmacêuticos 

também não se fixavam, sendo sua presença intermitente. Aqui a pre-

cariedade da materialização do projeto do Povoamento fica evidente.

A segunda dificuldade é que, apesar do grande número de imi-

grantes que foram localizados, a maioria não se fixou. Em detrimento 

das expectativas oficiais, o núcleo foi marcado por uma forte rotativi-

dade dos colonos, com uma renovação quase anual do contingente de 

moradores. Esta rotatividade esteve ligada às condições precárias de 

vida com que os colonos se deparavam, de modo que, ao fim do prazo 

de concessão de auxílios federais, que eram oferecidos às famílias dos 

imigrantes pelo período de seis meses a um ano de sua chegada no 

núcleo, era comum os imigrantes partirem para o sul do país, São Paulo, 

Argentina, ou mesmo pedirem sua repatriação (ROCHA, 1984, p. 15). 

Reencontramos aqui um paradoxo das ações de colonização 

com imigrantes, já assinalado por Corrêa (1988:104), que consiste 

no fato de que a montagem dos núcleos coloniais muitas vezes de-

sorganizava as formas tradicionais de apropriação da terra, dotadas 

de grande durabilidade, já existentes nas regiões que eram objeto da 

colonização, para em seu lugar construir um projeto de fixação por 

meio da pequena propriedade que dava origem, de fato, a constantes 

migrações de colonos. 

Este padrão de rotatividade dos colonos do núcleo Visconde de 

Mauá resultou no atraso dos pagamentos dos lotes coloniais. Iniciados 

em 1911, dois anos depois da fundação do núcleo, os pagamentos 

acabaram sendo completados apenas no fim da década, mas não 

por imigrantes e sim por nacionais que passaram a comprar os lotes 

deixados para trás pela reimigração dos colonos. Estas aquisições, 

por sua vez, se inscreviam não mais num projeto estatal de pequenas 

propriedades familiares, mas no esforço particular de alguns nacionais 

em organizarem, a partir da compra de três ou mais lotes contíguos, 

pequenas fazendas de produção de leite. 

O abandono dos lotes pelos imigrantes se explica também pelo 

fracasso da maior parte das experiências de cultivo e criação conduzida 

pelos agentes do Povoamento no núcleo. Experiências que retomavam 

outras experiências de colonização feitas na região, na década de 

1890 (ROCHA, 1984, p. 13), também fracassadas, e que atribuíam às 
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to características climáticas da região as condições ideais ao cultivo de 

frutas. Da mesma forma que antes, a farta distribuição de fruteiras e 

a sua plantação pelos colonos jamais conseguiu fazer do cultivo de 

frutas uma atividade rentável para o desenvolvimento do núcleo e 

subsistência dos colonos.

Analisando aquilo que identificou como o “fracasso” do núcleo, o 

autor conclui: “A sede do núcleo, portanto, não se tornou uma próspera 

cidade, como pretendia o Governo Federal da época, mas, ao menos, 

centralizou durante oito anos a vida de muitos imigrantes que, com 

suas famílias localizaram-se aí por algum tempo” (ROCHA, 1984, p. 12).

De fato, como vimos nas reclamações do inspetor do Povoamento 

no Rio de Janeiro descritas no segundo capítulo, o núcleo Visconde 

de Mauá foi uma experiência mal-sucedida de colonização federal no 

estado. Contudo, mesmo a pior das experiências tinha impactos sobre 

a organização da realidade, como mostra o autor ao assinalar alguns 

dos impactos da instalação do núcleo colonial na região, tais como 

a atração de comerciantes, a construção de estradas, a entrada dos 

colonos nos cálculos políticos locais, as expectativas e tensões na 

relação com os moradores da região etc. (ROCHA, 1984). Isso mostra 

que a experiência do núcleo Visconde de Mauá atualizava e re-elaborava 

o acervo de técnicas derivadas de uma tradição de experiências es-

tatais sobre a gestão das populações de imigrantes que os agentes do 

Povoamento atualizavam e re-elaboravam.

Esta observação me permite retomar a questão da eficácia. Na 

introdução deste livro, eu afirmei que não iria colocar as questões dos 

próprios nativos, e uma delas é a preocupação com a eficácia. Uma vez 

que a política de Povoamento era ingenuamente representada pelos 

os funcionários da agência como a aplicação de determinados prin-

cípios ideais, quando eles se interrogavam acerca da eficácia de suas 

ações, eles se perguntavam o quanto estes princípios efetivamente se 

realizaram. Isto se traduzia em questões acerca de quantos imigrantes 

vieram para o país, quantos destes se fixaram, quantos se entregaram 

à produção no lote colonial, e com que volume de produção. 

Existe, me parece, um lugar mais importante que este para se 

colocar a questão da eficácia. É aquele que diz respeito às condições 

de vida dos colonos, efetivamente condicionadas pela implementação 

dos objetivos gerais do Povoamento. Assim, quando nos perguntamos 
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to não quantos imigrantes se fixaram, mas quais eram os recursos de que 

os agentes do Povoamento dispunham e o que de fato ofereciam aos 

colonos/imigrantes, acabamos por identificar algo das condições de 

vida desses colonos.

Essa questão que me parece relevante, pois se olhamos a partir 

dela, vamos sublinhar algo que foi afirmado por muitos estudiosos 

das políticas de imigração e colonização, e que se revela no caso do 

núcleo Visconde de Mauá, que é o descompasso entre o que o projeto 

prometia aos imigrantes e aquilo que lhes era oferecido de fato.18 Isto 

fica evidente na literatura que se debruçou sobre as narrativas dos 

colonos, acerca dos primeiros tempos de funcionamento dos núcleos 

coloniais. Tais narrativas descrevem freqüentemente uma luta cons-

tante pela sobrevivência na qual o colono contava fundamentalmente 

com sua capacidade física de resistência, contando com seus recur-

sos comunitários e familiares, tendo que desbravar lugares de mata 

fechada, sem acesso a mantimentos e recursos. 

Em que pesem os exageros da retórica do pioneirismo que or-

ganiza tais narrativas, evidencia-se aí a descrição ilusória dos empre-

endimentos coloniais que os agentes de colonização faziam junto aos 

imigrantes e colonos. Descrição destinada a criar uma realidade virtual 

na qual as pessoas pudessem acreditar, fossem eles os imigrantes 

que estavam por vir, os agentes diplomáticos europeus, os próprios 

colonos que estavam lá, fossem ainda as demais autoridades estatais, 

como presidentes de província, deputados e senadores. Uma realida-

de virtual que propunha o sucesso e a eficácia, que propagandeava a 

capacidade de fazer com que as condições necessárias para o empre-

endimento colonizador, nos termos em que este era propagandeado, 

fossem de fato oferecidas. 

Este é o discurso ilusório dos agentes do Povoamento. Mas não 

só desses, como também da grande maioria dos agentes de vários 

outros empreendimentos coloniais. Há um descompasso, descrito 

na literatura sobre imigração e colonização, entre as condições pro-

metidas e as condições oferecidas aos imigrantes e colonos, do que 

resultava parcela das condições precárias de vida com as quais estes 

se deparavam. Disso resultou que o esforço de fixar o imigrante foi 

freqüentemente contrastado com a sua mobilidade concreta na forma 

de reimigração. E falar disso, é falar do “fracasso” dessas políticas de 
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to Povoamento, tal como este fracasso era concebido por seus próprios 

agentes.19

Creio, entretanto que cometeríamos um equívoco se ao subli-

nhar estes elementos que definem, num determinado plano, a ineficácia 

dessas políticas, descurássemos de outros planos nos quais estas 

políticas revelaram um outro tipo de eficácia. Para demonstrar isso, 

eu quero partir de uma observação que, creio, revela bem a existência 

desses outros planos. 

Ao tratar da colonização com imigrantes alemães, Seyferth 

mostrou a presença ali de princípios de atração dos imigrantes e de 

colonização que foram aplicados a outras populações. Em sua análise, 

a autora chamou a atenção para dois aspectos envolvidos nestas e 

noutras iniciativas de colonização: de um lado, a precariedade das 

ações, a ineficácia destas ações, tal como comentei acima; por outro 

lado, a forma como o padrão de colonização definido a partir do Es-

tado se generalizou entre os vários empreendimentos de colonização, 

mesmo quando eles não eram dirigidos diretamente pelo Estado. No 

conceito de complexo colonial, a autora descreveu a disseminação 

das técnicas e estruturas de montagem e funcionamento dos núcleos 

coloniais e revelou um outro dado fundamental, que é o modo como 

estas estruturas tiveram impacto sobre a formação, de fato, de redes 

de interação social, de padrões de interação social e de identidades 

sociais.20 

Uma expressão particularmente exemplar da disseminação 

dessas práticas pode ser encontrada nas técnicas examinadas no 

segundo e terceiro capítulos e que constituem aquilo que chamei de 

cadeia tutelar. 

Antes de prosseguir, é necessário deixar claro o que chamo de 

técnicas. Trata-se, basicamente, dos vários mecanismos empregados 

na definição da relação com as autoridades estaduais, com os colonos, 

com o espaço, com os nacionais e com os indesejáveis que constituem 

e fazem parte do acervo da tradição de experiências estatais sobre a 

gestão das populações de imigrantes. Tais mecanismos que poderiam 

ser descritos de modo ingênuo como mecanismos de aplicação de 

uma política são, na verdade, técnicas de construção de relações, 

aqui definidas como tutelares. São mecanismos por meio dos quais 

se buscava construir as interações entre agentes de Estado e demais 
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to agentes sociais. Buscava-se estabelecer conexões entre ambos, mas 

uma conexão específica, que conferia aos agentes de Estado um papel 

tutelar frente aos demais agentes sociais. 

Como estas técnicas foram expostas de maneira muitas vezes 

dispersa ao longo do livro, vou agora retomá-las de forma mais cir-

cunscrita em cinco recortes da multiplicidade destes mecanismos 

tutelares. É preciso ter em mente, contudo, que, em seu emprego pelos 

agentes do Povoamento, estes mecanismos apareciam encadeados 

uns aos outros.

O primeiro recorte das técnicas empregadas é aquele que identi-

fica as práticas relativas à concessão de auxílios e favores aos imigran-

tes e colonos. Entre estas, eu destacaria: a concessão ou reembolso 

das passagens internacionais, o transporte e alojamento gratuito até 

o núcleo colonial, a oferta de sementes e instrumentos de produção, a 

venda financiada do lote, os trabalhos pagos nos quais o colono podia 

se engajar enquanto não obtinha sua primeira colheita, os ensinamen-

tos sobre o cultivo etc. Estes auxílios e favores configuravam ações e 

investimentos estatais por meio dos quais os agentes do Povoamento 

buscavam, ao longo do tempo, atrair os imigrantes e colonos, fixá-los 

e induzi-los a adotarem determinados comportamentos.

Estes mecanismos de ação dos agentes do Povoamento sobre os 

subsidiados eram baseados na representação desses imigrantes como 

carentes de auxílio e favor. Portanto, o emprego desta técnica implica-

va a intervenção estatal em matéria de imigração, não em termos de 

sua restrição, mas em termos de seu suporte e, conseqüentemente, 

de sua indução. Ao mesmo tempo, essa técnica constituía os agentes 

do Povoamento em tutores cuja obrigação era conduzir a adaptação, 

o aprendizado e a assimilação de determinadas formas de conduta 

por parte dos imigrantes. Esta era a própria base da construção dos 

subsidiados, do esforço por construir imigração dirigida.

Estes favores e auxílios eram concebidos segundo a lógica do 

dom, sendo concedidos na expectativa de uma contrapartida que devia 

se desdobrar numa série de comportamentos dos colonos ao longo do 

tempo. Instrumento de uma condução, eles deveriam construir uma 

dívida, ao mesmo tempo material e moral, dos subsidiados diante do 

Estado brasileiro. Dessa concepção se deriva a descrição, presente em 

alguns relatórios dos inspetores do Povoamento, de tais favores como 
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to expressão da generosidade e do sacrifício do governo brasileiro em 

benefício dos imigrantes e colonos. 

O segundo recorte reúne as práticas empregadas pelos agen-

tes do Povoamento na constituição de um circuito que estabelecia 

conexões, desde a Europa até o núcleo colonial, de modo a induzir os 

imigrantes a dirigirem seus deslocamentos de determinadas manei-

ras e em determinadas direções. Retomando o que foi dito em alguns 

momentos de minha argumentação, a constituição de iniciativas de 

propaganda e contato com os potenciais imigrantes na Europa; o 

estabelecimento de contratos com as companhias de navegação em 

torno das passagens dos imigrantes; a recepção dos imigrantes por 

agentes do Povoamento localizados nos portos; seu encaminhamento 

via ferrovias e rodovias para núcleos previamente destinados ou para 

destinos familiares previamente comunicados; sua passagem, em 

vários momentos deste caminho por hospedarias, todas estas inicia-

tivas estatais visavam à construção de um circuito de circulação dos 

subsidiados, que deveria servir igualmente de referência à circulação 

dos espontâneos.

Este circuito tinha como contraponto a existência de um sem-nú-

mero de outros circuitos de circulação, como aqueles que levavam os 

imigrantes para a América do Norte ou para a Argentina. Havia outros 

ainda, que orientavam a migração para as cidades. Trata-se de outras 

tantas redes de relações construídas a partir de famílias, vizinhança 

e nacionalidade, organizadas tanto a partir da ação de recrutadores 

de mão-de-obra quanto da própria iniciativa dos emigrantes. Era em 

meio a esta diversidade de circuitos que os agentes do Povoamento se 

esforçavam para construir o seu próprio, de modo a induzir a ordena-

ção dos deslocamentos visando da formação de correntes imigratórias 

dirigidas aos núcleos coloniais federais.

Uma característica fundamental desse circuito é que a passagem 

por ele implicava, em certa medida, que os imigrantes se colocassem 

sob a tutela dos funcionários do Povoamento. Era este consentimento 

à relação tutelar que lhes concedia o acesso aos favores distribuídos 

ao longo do circuito, tais como o repouso em hospedarias e o deslo-

camento em trens e carroças. Do que resulta que aceitar se colocar 

sob a tutela dos agentes do Povoamento implicava aceitar direção e 

auxílios, que são faces do poder tutelar. 
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to Outro mecanismo utilizado na construção desse circuito era o 

recurso ao estabelecimento de redes de relações interpessoais que 

conectassem agentes do Povoamento e imigrantes. Vimos no terceiro 

capítulo que os funcionários do Povoamento não mobilizavam simples-

mente uma rede de relações primárias já existentes, eles se esforça-

vam por construir esta rede de relações, recorrendo a indivíduos que 

gozassem de algo de que os agentes do Povoamento não dispunham: 

credibilidade junto aos potenciais emigrantes.

O terceiro recorte que quero estabelecer é aquele que identifica 

as técnicas e atributos de comportamento necessários à construção 

de uma imagem dos agentes do  Povoamento supostamente capaz de 

inspirar confiança nos imigrantes e colonos. Vimos no segundo capí-

tulo as prescrições relativas a determinadas características morais 

que estes funcionários deveriam possuir, para que pudessem obter 

determinados estados de espírito por parte dos colonos. Em especial 

a preocupação com a construção de um ambiente moral a partir do 

qual o colono fosse levado a crer no prestígio e na capacidade dos 

funcionários em dirigi-los. Retomando o que foi dito naquela ocasião, 

exigia-se dos funcionários atributos morais que estavam relacionados 

ao papel que se imaginava que eles deveriam desempenhar induzindo 

os colonos a determinados estados de ânimo e a adotarem compor-

tamentos derivados da identificação com o projeto de colonização, 

bem como a desenvolverem atividades produtivas que supunham a 

fixação no espaço.

Os funcionários se colocavam diante dos colonos como repre-

sentantes de um centro de poder, identificado como o Estado brasileiro. 

Daí que suas ações e sua presença encenassem, em última instância, o 

prestígio e a capacidade do Estado brasileiro em conduzir imigrantes 

e colonos: sua capacidade de agir como tutor. Como vimos, a relação 

entre Estado e funcionário era circular, uma vez que entre os recursos 

de que dispunha o funcionário para construir o desejado ambiente 

de prestígio e confiança, estava, exatamente, o fato de ele não estar 

diante dos colonos e imigrantes como um indivíduo isolado, mas como 

representante do Estado brasileiro. E o resultado almejado com total 

encenação era fazer com que os colonos investissem seus capitais e 

trabalho no projeto colonial estatal e que, em última instância orien-
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to tassem suas ações pela crença na existência de um centro respeitável: 

o Estado brasileiro, com seu prestígio, recursos e capacidades. 

O quarto recorte que proponho reúne os mecanismos relativos 

à encenação da eficácia dos comportamentos que os agentes do Povo-

amento propunham que imigrantes e colonos adotassem. Trata-se, em 

especial, da função pedagógica atribuída aos campos de demonstração 

e experiência, os quais eram concebidos como fontes de ensinamentos 

aos colonos. 

Como tentei demonstrar no terceiro capítulo, cabia a determi-

nadas ações que os funcionários do Povoamento desenvolviam neles 

o papel de fornecer exemplos práticos do sucesso de determinados 

modos de cultivos, e de determinados produtos, ao mesmo tempo em 

que forneciam os instrumentos necessários para que estes exemplos 

fossem seguidos. Portanto, o cerne dessa pedagogia era o exemplo, 

era por meio deles que os funcionários buscavam exercer um papel 

de orientação frente aos colonos,21 característico de sua condição 

tutelar. A eficácia de determinadas ações, demonstrada por exemplos 

concretos e para os quais os agentes do Povoamento buscavam a 

maior visibilidade possível, deveria testemunhar da viabilidade do 

empreendimento colonial, demonstrando igualmente a competência do 

Estado brasileiro em exercer um papel tutelar. E o alvo de todas essas 

demonstrações exemplares era o ânimo dos colonos: sua vontade, 

suas expectativas, seu engajamento no projeto colonial e sua crença 

nas imagens que os funcionários projetavam. 

Contudo, para maximizar a eficácia desse esforço pedagógico 

era necessário que os exemplos fossem dirigidos às necessidades 

reais dos colonos, como de fato era o caso a escolha dos produtos a 

serem plantados, de acordo com as condições do solo e dos mercados 

consumidores, e dos meios de cultivá-los. E os agentes do Povoamento 

se esforçavam por obter esse tipo de saber – este era um dos temas 

que os inspetores deveriam investigar, quando da fundação dos núcle-

os coloniais –, ou ao menos, aparentar diante dos colonos deter esse 

tipo de saber.22

Esses exemplos eram ainda acompanhados da distribuição, 

também necessária para os colonos, de insumos indispensáveis ao 

início da produção, tais como sementes para o cultivo, ou ferramentas 

para trabalhar a terra. Isso era feito logo na chegada dos imigrantes 
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to ao núcleo. Como vimos, este era o momento em que eles ainda não 

haviam feito investimentos no lote, logo na fixação naquele núcleo, 

mas também era o momento em que os colonos enfrentavam a situ-

ação desestruturante de se defrontar com um ambiente novo, sem 

ter experiência ou conhecimento acumulado acerca das condições 

de produção naqueles terrenos. Assim, havia uma demanda concreta 

por informações, técnicas e instrumentos de trabalho, na qual os 

funcionários se baseavam para oferecer seus exemplos.

O quinto recorte que proponho é aquele que identifica as prá-

ticas dirigidas à constituição de cadeias de autoridade através da 

apropriação das estruturas de auto-organização dos imigrantes e co-

lonos, em especial de suas estruturas familiares. Tais práticas punham 

as famílias de imigrantes e colonos no centro do empreendimento de 

atração de imigrantes e montagem de colônias. 

A importância conferida pelo Povoamento às famílias de imigran-

tes ou colonos se revela nas práticas que as constituíam como unidade 

estatística, ponto de apoio para a propaganda, unidade produtiva e elo 

numa cadeia de autoridades. Entre essas práticas se destaca o paga-

mento de passagens internacionais exclusivamente a famílias. Outra 

prática significativa consistiu na estruturação da relação entre Estado 

e imigrantes nos moldes de uma cadeia de autoridades, cujos elos ao 

nível da colônia eram constituídos pela relação entre funcionários do 

Povoamento e chefes de família. 

Esta relação se materializava em artefatos como a caderneta de 

devedor, documento produzido pelo Estado brasileiro com a relação de 

débitos e créditos da família do colono, que era colocado sob respon-

sabilidade desse personagem: o chefe da família. No comentário que 

fiz acerca desse documento, sublinhei o fato de que a caderneta servia 

de documento da relação que se pretendia estabelecer entre colonos 

e Estado brasileiro. Portanto, a caderneta dava materialidade a todo 

um conjunto de categorias abstratas, tais como: colono, Estado, dívida 

e propriedade, ao mesmo tempo em que construía este personagem, a 

um só tempo objeto e sujeito de poder, que era o chefe da família. Ele 

era o agente com o qual o Estado se relacionava e se comunicava. E 

esta mediação, definida não no interior da própria família mas a partir 

da relação com o Estado, tornava o chefe de família a unidade mínima 

de autoridade investida pelo Estado. Sua morte era a única que merecia 
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to destaque, porque com ela se quebrava a cadeia de autoridades que 

ligava o Estado brasileiro com cada família. 

Procurei chamar a atenção, ainda neste capítulo, para o fato de 

que a centralidade conferida às famílias na política do Povoamento 

estava relacionada a tipos diferentes de exercício de poder segundo as 

condições objetivas de sua aplicação sobre indivíduos ou pessoas. De 

fato, mecanismos como os acima descritos estruturavam relação entre 

Estado e família, e não entre Estado e cada indivíduo singularmente. 

Sugeri, assim, que o exercício de poder sobre indivíduos é indissoci-

ável da existência de estruturas sociais nas quais a complexidade 

crescente aproximou grupos sociais em cadeias de interdependência 

que emanciparam e civilizaram indivíduos ao mesmo tempo em que 

expandiam o poder estatal.

Ora, da insuficiência de meios que garantissem a presença es-

tatal constante nas colônias decorria a impossibilidade de exercer a 

vigilância molecular que é característica do poder sobre indivíduos. 

Portanto, reafirmo, sobre indivíduos o Estado brasileiro podia exercer 

mais a violência que expulsa ou prende do que a autoridade que dá 

ordens com alguma expectativa de legitimidade da parte de quem or-

dena e da parte de quem recebe a ordem. Os agentes do Povoamento 

não possuíam meios que lhes assegurassem o exercício da autoridade 

sobre os imigrantes, a menos que recorressem a estruturas dotadas 

elas mesmas, previamente, de autoridade junto aos imigrantes. A prin-

cipal dessas estruturas era a família do imigrante que, em decorrência 

disso, desempenhava um papel central na estabilização da relação 

de dominação legítima dos funcionários sobre colonos e imigrantes.

Num mecanismo semelhante ao desdobramento de níveis de 

governo, todos articulados, que Foucault identificou nas teorias de 

governo, os agentes do Povoamento estimulavam a auto-organização 

dos colonos em famílias, ao mesmo tempo, em que definiam um dos 

membros da família, o chefe da família, como o único interlocutor dos 

agentes de Estado, logo, como responsável pelo comportamento de 

cada um de seus membros. De fato, tal como nos mecanismos de gover-

namentalidade descritos por Foucault, supunha-se a existência legítima 

de um governo do pai sobre mulher e filhos, ao mesmo tempo em que 

este poder era colocado em relação de continuidade ascendente com 

o poder centralizado nas autoridades estatais (FOUCAULT, 1986a).
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to Como já assinalei anteriormente, no funcionamento ótimo desta 

cadeia de autoridades, cada indivíduo devia integrar uma família para 

poder gozar dos auxílios e favores estatais. Mas a família não era con-

cebida como uma associação de indivíduos. Ela deveria existir como 

uma totalidade orgânica dotada de um chefe, um cabeça. Desse modo, 

cada indivíduo se ligaria a este centro, o chefe, que por sua vez se liga-

ria aos funcionários na sede do núcleo colonial, que se situavam eles 

mesmos no interior da cadeia hierárquica do Povoamento, fechando 

um circuito que ligava construção de autoridades locais e centrais.

A construção dessa cadeia de autoridade se baseava, assim, 

na apropriação de práticas sociais constitutivas das próprias redes 

de interação social que eram objeto da política do Povoamento. Ela 

articulava desde práticas que poderíamos chamar clientelísticas23 

por envolverem trocas assimétricas de favores e instituição de media-

dores até práticas relacionadas à forma família. Ao mesmo tempo, o 

recurso a estas práticas tinha por resultado a construção de laços de 

interdependência, entre famílias de imigrantes e autoridades estatais.

A análise dessas técnicas revela alguns dos mecanismos por 

meio dos quais as políticas públicas constroem interação social. 

Nesse caso específico, os laços de interdependência que os agentes 

do Povoamento se esforçavam por estabelecer eram estruturados na 

forma de uma cadeia tutelar, que se reapropriava de famílias de co-

lonos e imigrantes, identificando nelas interlocutores privilegiados e 

conectando-as à autoridade estatal. 

Nesse processo, os agentes do Povoamento buscavam, também, 

figurar a imagem de um centro exemplar repleto de mediadores que 

se materializava nos comportamentos dos próprios funcionários, na 

relação entre sedes e lotes coloniais, nas demonstrações de cultivo, 

na distribuição de insumos, e na concessão de favores e auxílios. Em 

última instância, o que se representava neste centro exemplar e por 

meio desses mediadores era o próprio Estado Nacional a servir de 

norte aos agentes sociais e às suas práticas.

Mais acima, chamei a atenção para o fato de que as técnicas 

aqui escritas e seus efeitos foram tornadas mais ou menos duradouras 

em virtude de sua apropriação como mecanismos de construção de 

administração pública. Quero agora me deter em um exemplo parti-

cularmente ilustrativo desta formulação
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to Em 1958, num texto em que não fazia qualquer referência mais 

detalhada ao modo como as técnicas acima comentadas haviam sido 

colocadas em ação nas políticas de colonização praticadas pelos gover-

nos imperiais ou pelos agentes do Povoamento, o coronel e engenheiro 

Menezes Cortes, que havia sido funcionário do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização, propôs um plano de colonização que parece 

uma expressão engenhosa e sistematizada das práticas colocadas em 

ação anos antes pelos agentes do Povoamento. Neste plano, o autor 

não distinguia entre imigração e migração interna, o que, por si mes-

mo é um indicador do modo como aquela aproximação progressiva, 

que analisei no quarto capítulo, entre imigrantes e nacionais como 

objetos de ação do Povoamento teve desdobramentos nas políticas 

e representações sobre colonização e migração de um modo geral. 

Em virtude da minúcia e engenhosidade do plano de Côrtes, 

quero citá-lo de forma mais extensa. O autor começa afirmando que:

Até hoje, não houve um planejamento global, de âmbito nacional, que 

procurasse desenvolver a colonização numa amplitude e profundida-

de tais, que de um lado fosse capaz de atrair consideráveis correntes 

imigratórias alienígenas e de outro lado aproveitar os contingentes 

nacionais migrantes para, como convém, acelerar o desenvolvimento 

econômico de certas regiões, a recuperação de outras e sempre num 

quadro capaz de evitar a formação de quistos raciais ou ideológicos 

(CÔRTES, 1958, p. 87).

Revela-se aqui, ao mesmo tempo, a crítica das ações adminis-

trativas relativas à colonização praticadas no passado – a ausência 

de um “planejamento global” que atraísse “consideráveis correntes 

imigratórias” e, ao mesmo tempo, “aproveitasse os contingentes na-

cionais migrantes” – e a retomada de parcela dos objetivos e ambições 

que orientaram estas ações, ainda que seus contextos de aplicação 

fossem muito diferentes. 

No entanto, antes de expor seu plano, o autor adverte:

[...] é preciso não esquecer que o dirigismo absoluto jamais conseguirá 

grandes resultados em relação à imigração para atividades agrícolas. 

Não podemos esquecer que a força motora das migrações é sempre a 
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e, assim, o Estado deverá desempenhar um papel de orientador e no 

máximo de regulador, jamais de um dirigente discricionário (CÔRTES, 

1958, p. 101).

Nesta advertência, Côrtes atualiza a percepção, que os agentes 

do Povoamento já haviam explicitado, de que os migrantes eram dota-

dos de vontades e interesses próprios, os quais estavam na origem de 

sua decisão de migrar. Contudo, o autor reservava ainda um papel ao 

Estado: o de orientador, o que supunha que fosse possível e desejável 

que os agentes estatais agissem sobre interesses e vontades dos mi-

grantes. Portanto, as representações que o autor fazia dos migrantes 

supunham que suas vontades e interesses não lhes conferiam a capa-

cidade de definir de forma plenamente autônoma o que era melhor 

para si, nem os tornava capazes de agir por sua conta e risco diante 

das situações envolvidas na migração. 

O autor expõe, a seguir, seu plano, cujo objetivo era suprir as 

lacunas que ele identificava nas ações anteriores, ao agir de forma 

calculada sobre as vontades e interesses dos migrantes. A chave de 

seu plano era a construção de “[...] um sistema de cadeia capaz de 

funcionar normalmente, com o mínimo de interferência estatal. O 

poder público agirá somente para criar as bases que possibilitam o 

funcionamento dessa cadeia” (CÔRTES, 1958, p. 101). Reatualizava-

-se aqui, um dos objetivos que levou à instituição do mecanismo de 

subsídio às passagens internacionais, ao mesmo tempo em que estes 

subsídios eram vistos como um expediente temporário: fornecer 

os fundamentos da construção de circuitos de circulação que, uma 

vez formados, dispensassem a maior parte da interferência estatal e 

fossem capazes, por si mesmos, de atraírem espontâneos às áreas de 

colonização. 

Estabelecer estes circuitos foi um dos principais objetivos das 

políticas de colonização postas em prática desde o Império. Mas ve-

jamos quais as técnicas com as quais o autor propunha realizar este 

objetivo. Segundo o autor:

Suponhamos que “A” seja uma zona de emigração, onde, através 

de vários estudos e observações, tem-se a certeza de que a massa aí 

existente seja capaz de migrar para outras zonas nas quais contamos 
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a migração se processe com naturalidade, mas de acordo com os inte-

resses do Estado. Como criar uma tal cadeia? Escolhendo na zona “A” 

famílias e elementos de prestígio local, isto é, que gozem de confiança 

no meio em que vivem e que reúnam qualidades asseguradoras de êxito 

nas atividades que irão desenvolver em “B” (CÔRTES, 1958, p. 102).

Novamente o problema característico de uma política de mi-

gração orientada à atração dos migrantes: como dirigir as vontades 

particulares de acordo com os “interesses do Estado”? A partir da 

identificação de zonas de atração e expulsão de populações, as zonas 

A e B, e das possíveis relações de adequação entre ambas, o autor 

propõe uma técnica que reelabora uma resposta já dada anterior-

mente pelos agentes do Povoamento: escolher famílias e elementos de 

prestígio local cujo sucesso na área colonial repercuta positivamente na 

região de origem e mediar seu deslocamento. O que coloca mais uma 

pergunta conhecida: como atrair estas famílias e elementos? Segundo 

Côrtes (1958, p. 103): 

Sabemos que a maioria dos que migram para as atividades agrícolas não 

traz capitais vultosos, e na maior parte das vezes não possui mesmo os 

recursos materiais que lhe asseguram vencer sem auxílio financeiro, no 

primeiro ano de atividade num núcleo colonial.

É preciso proporcionar àquelas primeiras famílias oportunidades certas 

para que, com esforço de dois, três ou quatro anos de trabalho, façam 

seu pecúlio, de modo a poder vencer financeiramente, num núcleo 

colonial sem a ajuda substancial de terceiros [...] Trata-se para aquilo 

de escolher pelo planejador os satisfatórios lugares de emprego. O 

conjunto deles constituirá o que poderíamos chamar a base de opera-

ções da imigração para fins agrícolas. As melhores colocações serão 

encontradas em médias e grandes propriedades agrícolas, com boas 

terras e que operam no regime de meação.

Aqui encontramos uma reelaboração um pouco mais diferencia-

da da prática de conceder favores e auxílios. Os agentes estatais, aqui 

classificados como planejadores, não pagariam as custosas passagens 

internacionais, mas permaneceriam como mediadores do acesso a de-
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to terminados benefícios, os empregos, com  base nos quais os migrantes 

selecionados maximizariam suas possibilidades de “sucesso”. 

Por fim, a cadeia ganharia seu impulso definitivo quando fosse 

estabelecida a circulação de informações positivas e confiáveis entre 

as regiões “A” e “B”:

[Estes empregos – O AUTOR] constituem oportunidades para que 

alguns dos elementos recrutados na zona “A” também encontrem opor-

tunidades de sucesso e venham a ser ótimos elementos informantes e 

estimulantes do funcionamento da cadeia, que se deseja estabelecer. 

[...]

Na fase em que o futuro colono está empregado para reunir recursos, 

naturalmente estará escrevendo para seus parentes e amigos ainda na 

zona “A”, informando sobre a vida, os costumes e as perspectivas de 

êxito, condições essenciais para que venham novos imigrantes confian-

tes no que lhes espera e conscientes do esforço a despender. O sistema 

não tem só a virtude de criar um clima de confiança na zona “A”, mas 

também na zona “B”. Sabe-se que uma das dificuldades no desabrochar 

de um tal planejamento é que os empregadores sempre temem os con-

tratos com pessoas que não conhecem, sobre as quais as informações 

são vagas e sem garantias.

Os empregadores passarão a avaliar os futuros contratados através 

da experiência com os primeiros, e adquirirão a confiança para novos 

contratos em função daquela experiência (CÔRTES, 1958, p. 104-5).

Aqui reaparecem as mesmas expectativas dos agentes do Po-

voamento acerca da propaganda epistolar a ser desenvolvida espon-

taneamente pelos migrantes, como mecanismo de estruturação de 

uma cadeia de conexões que estruturasse correntes migratórias em 

determinadas direções de “interesse do Estado”.

Se retomamos, também de uma forma sistemática, as ações 

definidas no projeto do Povoamento o que encontramos?

O esforço por construir ações e resultados exemplares, a partir 

dos quais as ações dos subsidiados e dos espontâneos deveriam ser 

orientadas. O uso da propaganda para os imigrantes e através dos 

imigrantes na divulgação dos favores, oportunidades e experiências 

de sucesso. O uso das redes de interação dos próprios imigrantes 
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to como instrumento de circulação da propaganda e da autoridade. A 

construção de estradas e caminhos vicinais, que visava construir a 

centralidade e a comunicação do núcleo colonial. A instauração de 

pontos de um circuito por onde deveriam circular: comportamentos 

“civilizados”, tais como hábitos de produção, higiene e poupança; 

homens – dos imigrantes atraídos desde a Europa até os núcleos colo-

niais no interior do país – e mercadorias – dos núcleos até as cidades. 

Mesmo esta descrição não esgota o conjunto de técnicas prescritas 

e parcialmente implementadas a partir do projeto do Povoamento.

A comparação entre esta descrição e a breve leitura de um plano 

apresentado como sendo fruto de uma reflexão racional acerca dos 

meios adequados à condução de políticas de migração e colonização, 

revela, de fato, a sistematização recorrente de um acervo de técnicas 

oriundas da tradição de experiências estatais sobre a gestão dos deslo-

camento de populações.24 De fato, este plano, que era de autoria de um 

agente estatal, reelaborava práticas e princípios tornados duradouros 

pela sua inscrição na administração pública, ao mesmo tempo em que 

propunha a montagem de novos mecanismos de ação estatal. E as 

práticas e princípios aí presentes entrelaçavam exercícios de poder e 

saber que tinham por objetivo construir a população, e especialmente 

seus deslocamentos, enquanto objeto de intervenção estatal e, ao 

fazê-lo, construíam o próprio Estado brasileiro. 

Por fim, nunca é demais ressaltar que cada reelaboração deste 

acervo não apenas constrói um Estado brasileiro como também recons-

trói experiências de triste memória. Experiências que materializam “o 

poder de domar do fraco”. E com esta expressão, procuro identificar 

dois elementos centrais que caracterizam as ações e representações 

que constituíram a política de Povoamento do Solo Nacional. 

A primeira delas diz respeito à possibilidade de identificarmos 

um papel ativo por parte do Estado brasileiro em relação à mobilidade 

dos imigrantes que consiste menos na capacidade de impor limites a 

esta mobilidade, o que configura o exercício do poder como interdi-

ção, que na utilização de uma série de mecanismos que possibilitam 

induzir a mobilidade dos imigrantes numa determinada direção, o que 

configura o exercício do poder como indução. 

E, em grande medida, este esforço de indução foi duplamente 

determinado pelo papel dominado que o Estado brasileiro gozava nas 
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to relações internacionais e pela condição secundária do país em matéria 

de destino preferencial dos imigrantes. 

Esta dupla determinação tinha como conseqüência a escassez 

de recursos de controle coercitivo que permitissem aos agentes do 

Estado brasileiro imporem aos imigrantes que chegavam determinados 

comportamentos. Um exemplo desta fragilidade pode ser identificado 

nas constantes reclamações sobre a re-imigração para a Argentina dos 

imigrantes trazidos ao Brasil por meio do pagamento de passagens 

internacionais. Tendo em vista que a liberdade de movimento tinha de 

ser garantida aos imigrantes sob pena da ocorrência de conflitos diplo-

máticos que, no limite, poderiam impedir a imigração européia para o 

Brasil, a capacidade de dirigir os movimentos e comportamentos de 

imigrantes e colonos não poderia jamais repousar sobre mecanismos 

de interdição, mas sim de indução.

Nesses termos, as práticas e categorias que constituíam a po-

lítica de Povoamento eram concebidas e conduzidas a partir de uma 

dimensão estratégica cujo objetivo era induzir imigrantes e colonos a 

adotar determinados comportamentos. E todo esse esforço de indu-

ção, que confere à propaganda, aos auxílios e aos exemplos um papel 

central, configura, creio, uma resposta à seguinte indagação: como 

impor direções no interior de uma interação na qual não se ocupa 

um lugar dominante? Em outras palavras, como pode o fraco domar?

A segunda característica que gostaria de sublinhar com esta 

expressão identifica um aspecto das ações dos agentes do Povoamento 

sobre imigrantes e colonos que é o fato de o “poder de domar do fraco” 

implicar numa direção que se realiza a longo prazo com efeitos por 

vezes perversos, e que pode ser melhor compreendida a partir das 

figuras do pastor e do militar. 

Apesar dos militares estarem, algumas vezes envolvidos nas 

práticas de colonização, as relações que eles estabeleciam com as 

populações migrantes não eram relações disciplinares.25 As ações 

postas em jogo na interação com os imigrantes e colonos são mais 

bem compreendidas a partir da figura do pastor, que lida com uma 

massa que tem um volume muito superior aos seus recursos de 

controle, e que é mais ou menos móvel e flexível nos seus arranjos e 

deslocamentos. Sobre este “rebanho” o pastor se esforça por eliminar 

certas possibilidades, ao mesmo tempo em que lhes oferece outras.26 
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to Assim, “o poder de domar do fraco” era exercido através de 

técnicas por meio das quais estes “pastores de homens” ofereciam 

caminhos a migrantes e imigrantes. E porque esses caminhos eram 

tornados mais factíveis e prováveis que outros, porque eram feitos 

certos investimentos nesses caminhos, porque os que eram objeto 

dessa ação se encontravam diante de possibilidades limitadas, e, ao 

mesmo tempo, sua sobrevivência estava vinculada ao sucesso do 

empreendimento, migrantes e imigrantes que foram objeto dessas 

técnicas chegaram, por vezes, a arriscar suas próprias vidas pelos 

caminhos indicados por estes “pastores de homens”.

Contudo, é na distância entre o prometido e o oferecido, no fato 

de que este “pastor” é um fraco que doma se fazendo passar por forte, 

prometendo o que não pode oferecer, que se revela a perversidade 

de tais empreendimentos, que é a perversidade de conduzir o outro 

em empreendimentos muito arriscados, quando não se tem meios 

de garantir o sucesso da jornada ou quando mesmo se suspeita do 

risco de que esta condução não leve a bom termo, pelo menos não 

para todos. Este fraco que doma, se distancia aí do pastor, que deve 

velar por cada um dos indivíduos de seu rebanho, e se reaproxima 

do cálculo militar, no qual o que conta são os avanços coletivos do 

exército sobre o território. 

Como objeto do “poder de domar do fraco”, o rebanho de ho-

mens é concebido como uma totalidade, e o percurso que ele segue 

e constrói é mais importante que sua sobrevivência e bem-estar. Daí 

levá-lo a lugares arriscados, perdidos no meio do mato, no meio da 

luta. Pois, para este condutor é mais importante a ocupação dos espa-

ços pela presença das ovelhas que seu bem estar individual, e haverá 

sucesso se algo frutificar desta jornada, mesmo que algumas ovelhas 

morram pelo caminho.

Notas

1  Para uma análise dos debates em torno do jus soli e do jus sanguini como princípios 
de definição da nacionalidade e do tratamento dado aos imigrantes na França, ver 
Brubaker (1993).

2  Cf. Tucker (1994), para uma análise do debate sobre imigração no Congresso norte-
-americano, e para o papel, ai desempenhado, pelas noções de raça e degenerescência.  
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to 3  Para uma análise dos mecanismos de encaminhamento dos migrantes nordestinos 
para a Amazônia, operados desde o governo federal nos anos 30 e 40, ver Morales 
(1999).

4  Para uma análise da mobilidade espacial como uma característica das concepções 
escravas de liberdade ver Mattos de Castro (1995).

5  A dimensão moral é parte integrante das disposições contidas no decreto 9.214 que 
regulava a instalação dos centros agrícolas. Seu artigo 23 estabelecia que os nacionais 
a serem ali localizados seriam escolhidos entre aqueles “[...] que por sua capacidade 
de trabalho e absoluta moralidade possam merecer os favores consignados para este 
fim” (Decreto 9214, de 1911 apud SOUZA LIMA, 1999, p. 244)

6  Para o impacto da conjuntura de guerra sobre o orçamento do MAIC, ver Souza Lima 
(1995, p. 109) e Mendonça (1997).

7  Segundo Martins (1983, p. 26): “A maior guerra popular da história contemporânea do 
Brasil foi a Guerra do Contestado, uma guerra camponesa no sul do país, nas regiões 
do Paraná e Santa Catarina, de 1912 a 1916. Abrangeu 20 mil rebeldes, envolveu me-
tade dos efetivos do exército brasileiro em 1914, mais uma tropa de mil ‘vaqueanos’, 
combatentes irregulares. Deixou um saldo de pelo menos três mil mortos”.

8  Uso o termo no sentido atribuído por Louis Dumont (1992).
9  Lesser (1995) e outros mostram como o caráter restritivo da política imigratória 

se acentua a partir do fim dos anos 20. Contudo, muito do que vai ser colocado em 
prática já está presente desde o fim da primeira guerra.

10  Ao fazer, em um texto publicado em 1929, um balanço do acirramento das caracte-
rísticas restritivas nas legislações nacionais acerca dos direitos de emigrar e imigrar, 
desde 1917, o diplomata Carlos Martins, um especialista nas convenções interna-
cionais em torno da emigração/imigração e um estudioso da política e/imigratória 
dos países europeus, afirmava: “A guerra de 1914 desenvolveu em toda a parte uma 
consciência de unidade nacional e o temor de uma imigração demasiado heterogênea 
e demasiado densa para ser facilmente absorvida. Determinada, deste modo uma nova 
regulamentação restritiva à idéia de liberdade individual absoluta, intransigentemente 
respeitada no século XIX, viu-se substituída por um ideal mais belo – e o interesse do 
indivíduo desaparece diante do interesse mais alto da nação” (MARTINS, 1929, p. 24).

11  Para uma análise da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública nos marcos 
da expansão do esforço regulador do Governo Central, ver Hochmam (1998, 183 et 
seq.).

12  Para as críticas à imigração alemã e a representação do perigo alemão, ver Seyferth 
(1982 e 1997); para as críticas à possibilidade da imigração afro-americana ver Ramos 
(1996); para as críticas à imigração japonesa ver Carneiro Leão (1989); para as críticas 
à imigração judaica, ver Lesser (1995); e para um texto recente que apresenta, além 
de algumas dessas críticas, também aquelas dirigidas aos imigrantes sírio-libaneses, 
ver Lesser (1999).

13  O decreto 528, de junho de 1890, interditava a imigração tanto de indivíduos que 
se achassem sujeitos à ação criminal no seu país de origem, quanto de mendigos, 
indigentes e “indígenas da Ásia ou da África”, estes últimos, salvo sob autorização 
expressa do Congresso Nacional. 

14  Sobre a apresentação de projetos à Câmara que visavam a restrição à entrada de 
populações racialmente definidas nos anos 1920 e a sua derrota, ver Ramos, 1996.

15  Para uma análise minuciosa do debate na constituinte, ver Carneiro Leão (1989).
16  No texto referido, reconstituo o debate em torno de dois projetos de lei apresentados 

à Câmara dos Deputados no começo da década de 1920, os quais visavam restringir, 
parcial ou absolutamente, a imigração de “negros” e “amarelos” ao Brasil. Em espe-
cial, o projeto apresentado pelo deputado Fidélis Reis propunha a restrição total à 
entrada de imigrantes “negros” e a restrição parcial à imigração de “amarelos”, na 
forma de uma quota anual de 5% relativa ao total de imigrantes “amarelos” que já 
haviam entrado no país. A análise do debate me permitiu identificar o impacto das 
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classificações raciais nas disputas travadas pela definição das políticas públicas de 
imigração

17 Figuras de destaque do meio médico, Miguel Couto e Arthur Neiva acusavam os imi-
grantes japoneses de se aculturarem com dificuldade e de representarem o ponto de 
partida para uma futura colonização japonesa de terras sul-americanas (NOGUEIRA, 
1973, p. 207).

18  A identificação desse descompasso está presente, em especial, em Renk (1997) e 
Seyferth  (2000), entre outros. 

19  Como procurei mostrar no terceiro capítulo, a mobilidade dos imigrantes expressa nas 
estatísticas de re-emigração era freqüentemente tomada como indicativa do fracasso 
da política de atração de imigrantes. Daí o Diretor do Povoamento se esforçar por 
demonstrar que os que reemigravam não eram imigrantes recém-chegados, benefi-
ciados pelas passagens pagas pelo Estado brasileiro, mas sim imigrantes antigos.

20  Ao analisar a colonização do sul do país com imigrantes alemães, Seyferth (1988, p. 
7) afirma: “Nesse sentido, foi uma colonização dirigida e patrocinada por órgãos do 
governo brasileiro... Os imigrantes assimilaram esta identidade de colonos e afirma-
ram seu caráter pioneiro. A colonização foi controlada por uma legislação rígida, as 
colônias administradas por indivíduos designados pelo governo e, no caso das cha-
madas ‘colônias particulares’, administradas por empresas de colonização na Europa 
ou no Brasil, havia uma clara subordinação às legislações federal e estadual sobre 
o assunto. Os imigrantes/colonos, portanto, não tinham qualquer controle sobre o 
processo – eram simplesmente conduzidos às áreas coloniais, onde recebiam, por 
compra, um lote de terras destinado ao trabalho agrícola, que raramente ultrapassava 
os 25 hectares”.

21  Em sua análise das propostas relativas ao ensino agrícola que foram institucionali-
zadas em algumas agências do MAIC, Mendonça identificou técnicas semelhantes a 
estas que configuravam o que nomeou como pedagogia do exemplo (MENDONÇA, 
1997). 

22  O exemplo do fracasso da colocação das frutas produzidas em Visconde de Mauá 
deve nos alertar para o quanto esta aparência podia se revelar falsa, às vezes com 
dramáticos efeitos sobre as condições de vida dos colonos. 

23  Para um balanço do uso do conceito de clientelismo na análise das relações de poder 
no Brasil, ver Carvalho (1988).

24  A mesma recorrência e reelaboração dessas técnicas aparece no belo estudo de Lucia 
Morales sobre a batalha da borracha (Morales, 1999). Encontramos ali descritas toda 
uma série de técnicas e de princípios de ação que também estiveram em jogo nas 
ações do Povoamento. E que não eram, insisto, criação desta agência e nem lhe eram 
exclusivas. E quais são elas: a concentração da população em espaços determinados, 
a construção de circuitos de circulação através da construção de hospedarias, o uso 
da propaganda para dirigir o deslocamento já existente de populações, a combinação 
entre transporte e propaganda, e o projeto de fixação do migrante na destinação final.

25  Penso aqui na definição de de Weber, segundo a qual a disciplina envolve a expecta-
tiva de obediência imediata à ordens recebidas, em virtude dos costumes arraigados 
daqueles que obedecem (WEBER, 1980, p. 42).

26  Sobre o tema do poder pastoral, ver Foucault (1990).
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