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Na semana em que me ocupei desta resenha, duas notícias na imprensa carioca chamaram minha atenção pelas
afinidades corra alguns dos problemas tratados no livro de Maria Luiza. A primeira dizia respeito à prisão, nos Estados
Unidos, de cerca de 50 imigrantes brasileiros que para lá se dirigiram clandestinamente. A segunda referia-se ao
cancelamento da exibição de um filme sobre Hitler num dos mais conhecidos cineclubes do Rio - o Estação Botafogo.

No primeiro caso, deparamo-nos com um fato que tem suas leis draconianas definidas no século XX - isto é, a
política imigratória. Foi basicamente a partir da Primeira Guerra Mundial que várias nações européias e americanas
passaram a definir rígidos controles em termos da entrada de imigrantes em seus territórios. Várias razões explicavam
essas medidas, e podemos citar rapidamente algumas delas. A ideologia nacionalista renascera com força inédita nesses
tempos, e os temores ideológicos à esquerda e à direita começavam a ganhar vulto. Importantes problemas econômicos
estavam envolvidos nessas restrições. Um deles, sem duvida, dizia respeito à regulamentação do mercado de trabalho e
conseqüentemente ao tipo de mão-de-obra desejável em cada país.

Para não me alongar em demasia basta lembrar as várias iniciativas repressivas ocorridas no Brasil em relação à
mão-de-obra estrangeira, responsável, no dizer da polícia, pela "baderna" e pelas greves que ocorreram no início do
século. Expulsar estrangeiros e regular sua entrada no país passou a ser encarado, por várias razões, como uma questão
de segurança nacional. Em sendo assim fica bastante claro que a política adotada desde então nesse setor passou ao
largo dos ideais humanitários. Passaram a ser definidas cotas para cada país exportador de mão-de-obra, de acordo
com os interesses econômicos do país receptor.

Sem dúvida alguma, esses critérios foram orientados, a exemplo de qualquer ação humana, por valores e
preconceitos de vários matizes.

Exemplos trágicos de política imigratória são apresentados com freqüência nos dias que correm.
Assistimos ao drama dos boat people vietnamitas, continuamos a presenciar a dramática situação de mulheres e

homens que tentam furar o cerco policial e atingir os Estados Unidos pela fronteira com o México e começamos agora
a vivenciar esse mesmo tipo de problema. O Brasil, tradicionalmente um receptor de imigrantes, para alguns dos quais
impôs restrições severas, transformou-se, nos últimos anos, num exportador clandestino de seres humanos.

O problema da política imigratória com suas conseqüências tão desumanas é tipicamente um fenômeno do
século que ora se esgota.

Diferente é a problemática envolvida na notícia do cancelamento da exibição do filme biográfico intitulado
Hitler, uma carreira, que faz a leitura do totalitarismo alemão sob a ótica nazista (JB 10/8/88).

O filme passaria despercebido do grande público não fora o interesse de uma organização nazista intitulada
Juventude Nacional-Socialista de aproveitar a ocasião para promover a figura de Hitler, o que gerou protesto. Na voz
de um dos dirigentes do grupo, Hitler era um injustiçado pela história. Engrossando os diagnósticos de que o país se
encontra à beira do caos, esse jovem afirmava que apenas um outro Hitler poderia salvar o país. Ia além, dizendo que
já possuíamos dois líderes políticos que poderiam muito bem cumprir esse papel: referia-se a Lula e a Brizola.
Justificando suas posições nazistas, uma jovem enfeitada com uma suástica de baton na bochecha dizia ter sido casada
com um judeu, e "só quem passou por isso sabe o inferno que é". (JB 11/8/88)

Sandices, nada mais do que sandices, é o que parece à primeira vista este amontoado de coisas desconexas.
Visivelmente trata-se de sandices, mas assim também pensaram muitos dos que viram o anti-semitismo se revigorar na
República de Weimar. Essas demonstrações evidenciam que continuamos a conviver com o mito do "complô" judaico
tão magistralmente analisado por R. Girardet em Mitos e mitologias políticas (São Paulo, Cia. das Letras, 1987).
Vários outros "complôs" fazem parte de nossa mitologia ocidental mas nenhum teve conseqüências tão importantes no
sentido de abalar a opinião pública mundial. Uma ideologia milenar de discriminação do judeu teve no holocausto seu
momento de paroxismo. A história consegue analisar e explicar esse fenômeno, mas é difícil não nos sentirmos
culpados ou impotentes quando presenciamos arbitrariedade desse teor.

Este longo intróito revitaliza a atualidade do livro O anti-semitismo na era Vargas. Trata-se de uma longa e



exaustiva pesquisa histórica apresentada originariamente como tese de doutorado na USP. O trabalho saiu rapidamente
do circuito acadêmico para a grande imprensa. O que esteve por trás dessa ampla divulgação não foi a popularidade do
tema ou a apresentação de uma revolucionária proposta teórica. A tese ganhava notoriedade porque demolia um dos
principais mitos da política e da diplomacia brasileiras: o trabalho traz a denúncia do anti-semitismo de Osvaldo
Aranha, tido como um dos grandes fundadores do Estado de Israel. A denúncia é bombástica e como tal mereceu ser
noticiada. Por ser bombástica, foi alvo de críticas e de polêmicas. Virou notícia.

Para um cientista social e para o público interessado em geral, o livro não se resume a esta denúncia. Trata-se
de uma ampla análise demonstrando 0 anci-semitismo que predominou em várias áreas da vida nacional no período de
1930 a 1945. Ênfase especial é dada às orientações do Itamarati quanto às restrições impostas à imigração judaica.
Nesse sentido, vários outros aspectos da política nacional são relegados. O recorte sempre se torna necessário ao
historiador, e neste caso ele foi bem delimitado. Se isso tem vantagens metodológica, pode, em contrapartida, gerar
outros problemas de interpretação. É um risco que temos de correr e de cujos efeitos é difícil escapar. Logo nas
primeiras páginas a autora nos coloca bem a par de seus objetivos. A intenção é explicar e demonstrar de que forma se
expressou entre nós o anti-semitismo da "era Vargas".Ou seja, de imediato o leitor fica informado que o anti-semitismo
fez parte ativa da política brasileira desse período. Passemos agora a acompanhar a autora na construção de suas
evidências e de seus pressupostos.

Da primeira parte do livro consta uma longa e erudita explanação acerca do anti-semitismo enquanto problema
histórico e teórico.

Vários autores clássicos são examinados, e a distinção entre anti-semitismo tradicional e anti-semitismo
moderno é estabelecida com precisão. A principal fonte de apoio é Hanna Arendt, de cujos estudos é retirado o
conceito de anti-semitismo como instrumento de poder É isso exatamente o que qualifica o anti-semitismo moderno
em contraposição ao tradicional. Modernamente, as segregações raciais tiveram a seu favor toda uma vasta literatura
tida .como científica que procurava, desde meados do século XIX, demonstrar a superioridade da "raça ariana".Com
esse recurso "científico" o anti-semitismo ganhava novo vigor e novas justificativas.

Essas teorias racistas tiveram ampla aceitação no Brasil, não precisamente no que tange à comunidade judaica,
mas pelo fato de o país concentrar um grande contingente de população negra e indígena. Esse caldo de racismo irá
ser, segundo a autora, um fator propício a consolidação do anti-semitismo brasileiro em seu componente moderno.

Repetidas vezes Maria Luiza se diz surpresa com a constatação de que tão contundente problema não tenha -
merecido o estudo mais sistemático de historiadores brasileiros. Com garra ,e muito empenho ela se detém em
apresentar inúmeras evidências para atestar que também entre nós o anti-semitismo foi usado como um instrumento de
poder Grande parte da bibliografia sobre o pensamento social no Brasil é passada em revista.

Os anos 30 são apontados, com razão, como um momento de recrudescimento desses valores acistas, ao mesmo
tempo em que uma forte ideologia nacionalista se fazia presente. O momento era de radicalização entre o integralismo
(AIB) e os aliancistas (ANL): é nesse contexto que emerge o Estado Novo numa conjuntura internacional favorável às
soluções de força.

O Estado Novo é o momento privilegiado para as demonstrações dos argumentos da autora. Talvez por isso
mesmo o trabalho se ressinta de uma melhor fundamentação histórica para explicar o golpe de 1937. A ênfase no anti-
semitismo fez com que este tivesse mais peso do que o anticomunismo, este sim o grande "inimigo objetivo" desde
1935. O levante comunista foi, sem dúvida nenhuma, uma excelente oportunidade para que os preconceitos contra o
judeu fossem veiculados. Tudo podia ser visto como uma conspiração judaico-comunista. O móvel unificador entre as
elites civis e militares, entretanto, foi o temor do comunismo. Foi ele que tornou possível vencer as barreiras regionais
da política brasileira, assim como superar minimamente as disputas entre lideranças para que o golpe nas instituições
liberais se tornasse possível.

Dá mesma forma que parece excessivo fazer do anti-semitismo e do racismo o eixo explicativo para a
instauração do Estado Novo, parece também exagerado supor que sua legitimidade possa ser analisada por esse ângulo.
O anti-semitismo foi um recurso de poder na Alemanha nazista e esteve presente aqui na década de 30. Só que o grau
em que isso se manifestou foi muito variado. É uma questão de grau, mas isso faz muita diferença.

A perseguição aos judeus, as limitações da política imigratória brasileira, as várias formas de manifestação do
preconceito são exaustivamente narradas pela autora. Quando milhares de judeus, particularmente da Europa
continental, procuravam fugir dos -horrores nazistas, o Brasil lhes "fechou as portas". Ou seja, diante de uma situação
crítica e dramática como aquela, a exemplo de outros países, o Brasil se negou a rever suas cotas de imigração. Mais
do que isso, ele se negou em várias ocasiões a receber imigrantes pelo simples motivo de serem judeus.

Definitivamente o país escreveu uma Página negra de sua História, assim como o fizeram a Inglaterra e os
Estados Unidos. Todos se negaram a estabelecer uma política imigratória mais flexível que permitisse abrigar esse



contingente humano ameaçado de extinção física e que se viu obrigado a passar pelos maiores constrangimentos,
humilhações, perseguições e aviltamentos. A maior parte do livro se detém exatamente a descrever as várias
modalidades de expressão do anti-semitismo no Brasil. A este respeito deve-se fazer um destaque especial para as
fontes utilizadas.É louvável e exemplar o esforço da autora no sentido de compilar fontes históricas, muitas delas
inéditas. Apesar das limitações - condenáveis - do Itamarati no sentido de impedir o acesso à sua documentação, o
livro apresenta um material inestimável que permite conhecer os bastidores de nossa diplomacia naqueles anos críticos
de conflito mundial.

Vários diplomatas brasileiros espalhados pela Europa saem desta História com uma biografia no mínimo
questionável. Aqui no Brasil parte da classe política aproveitava o ensejo para pôr em prática seus preconceitos e dessa
maneira auxiliar Vargas na confecção de uma legislação imigratória nitidamente racista em relação ao judeu e ao
japonês. O próprio Osvaldo Aranha, embaixador em Washington e depois Ministro do Exterior durante o Estado Novo,
não fica fora desta rede. O Brasil, como mostra a autora, tinha fortes laços econômicos com a Alemanha, e também por
essa razão não era conveniente qualquer tipo de crítica ao nazismo.

Ao lado de nossa tradição racista, de nossa política imigratória restritiva, um outro elemento foi crucial para
compor este. Quadro anti-semita entre nós. Referimo-nos ao integralismo cuja produção intelectual foi também
submetida ao olho rigoroso da autora. Mais do que em qualquer outra esfera de ação ¡ ou de conhecimento, foi no I
integralismo que o anti-semitismo brasileiro mais se manifestou.

Aqui o racismo chega ao patético, principalmente em Gustavo Barroso. Acompanhando uma vasta onda
mundial de publicações anti-semitas, os integralistas se associam a essa "cruzada" de forma grotesca e elementar:
judeu passa a ser sinônimo de tudo 0 que possa ser danoso à espécie humana O judaísmo é algo assim como um mal
diabólico que desce sobre a humanidade para I seduzi-ia e vencê-la.

O discurso anti-semita explora ao extremo estas concepções medievais e modernas. A propaganda é seu grande
aliado.

Nesta perspectiva, o trabalho de um Lasar Segall é tido como uma "arte degenerada". Poucos intelectuais
brasileiros ousaram denunciar o que se passava. Por consentimento ou omissão, deixaram de registrar um
posicionamento mais claro em defesa desse grupo discriminado e perseguido.

Ao fim das contas, o que fica muito claro neste trabalho é que os heróis são raros nesta história.
Em compensação, é abundante o número daqueles que se deixaram vencer pelos argumentos tão enfatizados à

época, de que era necessário zelar pela manutenção da "raça ariana". Por injunções diversas, a defesa da "raça"
transforma-se em questão de segurança nacional, e é nesse contexto que a política imigratória se torna tão crucial na
configuração de uma política anti-semita entre nós.

De uma maneira geral o livro se caracteriza por seu tom de denúncia. Há denúncias sobre os procedimentos
segregacionistas de então e há denúncias do fato de nunca se ter denunciado esses fatos. Os que não partilharam das
invenções anti-semitas aparecem como omissos, amedrontados ou então iludidos pelo mito da democracia racial
brasileira. Nem a própria comunidade escapa deste julgamento. Ela também silenciou.

Não obstante as fartas evidências documentais apresentadas, é preciso registrar a precariedade de se trabalhar
com a imprensa como fonte histórica nos momentos em que sabemos estar ela completamente sujeita aos rigores da
censura política. É público e notário que a elite política e intelectual da "era Vargas" partilhava de grandes simpatias
pelas doutrinas totalitárias e racistas. Com o presente livro isso fica ainda mais enfatizado. De qualquer forma seria
válido pensar em termos de um exercício contrafactual e imaginar como seria o anti-semitismo entre nós se não
houvesse a censura. Haveria outras vozes discordantes que se somariam àqueles poucos casos isolados de diplomatas e
intelectuais? Em outras palavras, podemos supor que a imprensa escrita daquele período estivesse refletindo qualquer
outro tipo de opinião que não o oficial? Será que podemos generalizar a omissão?

Estas indagações não têm outro objetivo a não ser instigar o leitor para alguns problemas. O livro é sério e a
pesquisa histórica foi criteriosa. De qualquer forma, há algumas passagens que me parecem pouco convincentes.

Há uma passagem, por exemplo, onde se diz que Aranha foi coerente ao votar a favor da criação do Estado de
Israel porque com isso obedecia aos interesses americanos e atendia a seu anti-semitismo, oferecendo aos judeus uma
"alternativa. fora do Brasil" (p. 295). Isto é, com a criação do Estado de Israel os judeus não mais precisariam pedir
visto de entrada no Brasil. Convenhamos que é um pouco simplista.

Finalmente, é interessante lembrar que a vasta documentação apresentada pela autora comprova exaustivamente
as restrições e os preconceitos em relação à imigração judaica, mas também à japonesa. Judeus e japoneses são, no
período, os principais elementos indesejáveis. Não deixa de ser irônico, portanto, que enquanto o livro oferece
paralelamente um amplo roteiro para a pesquisa do "antiniponismo" no Brasil, se esteja comemorando aqui este ano,
com pompa e circunstância, os 80 anos de imigração japonesa.



 
 
Trem Fantasma, a Modernidade na Selva
de Francisco Foot Hardman São Paulo, Cia. das Letras, 1988
por Fernanda Peixoto Massi
 

O livro de Francisco Foot Hardman, Trem Fantasma, a Modernidade na Selva (Cia. das Letras, SP, 1988) é
sem dúvida uma aventura no mais pleno sentido da palavra; envolve prazer, ousadia, surpresa, riscos.

O elemento prazeroso é o primeiro que se destaca. Impossível não sucumbir à beleza do texto, à força poderosa
das imagens. Já no prólogo, sentimos a presença de um escritor talentoso, inteligente, e quando no início do primeiro
capítulo ele anuncia "O trem vai partir", embarcamos imediatamente.

O percurso da viagem é sinuoso.
Começa nas grandes metrópoles européias do século XIX e termina em plena selva amazônica, no (s) momento

(s) de construção da ferrovia Madeira-Mamoré (1878-9, 1907-12).
 O final da linha - a Madeira-Mamoré - é na origem o objeto central de preocupação do autor. Não a sua

história, mas sua entrada precoce no imaginário como "ferrovia do diabo", "trem fantasma". Esta imagem é, de fato, o
eixo articulador dos seis capítulos que compõem o livro: é de fantasmas e de fantasmagorias que ele trata.

A primeira parte (capítulos 1 e 2) discute o universo da modernidade como a era do espetáculo: espetáculo
urbano-industrial, da mercadoria, da máquina, em suma, o exibicionismo burguês, claramente expresso nas famosas
exposições universais. O novo cenário urbano montado para exibir suas criações, seus produtos, possui dupla face: é
luminoso por seu aspecto de "vitrine"; obscuro, pois cercado de fantasmas por todos os lados. Estes aparecem nas
lanternas mágicas que encantam as massas, nos labirintos urbanos, nas "criaturas saídas do moderno sistema da
fábrica" e, fundamentalmente, nas "ruínas arqueológicas precoces", fruto da destruição de formas recém-construídas,
que originam verdadeiras "cidades-fantasmas".

As estações ferroviárias ocupam lugar de destaque na paisagem urbana do século XIX. Além de ser o transporte
urbano por excelência, o trem está cercado de elementos novos, misteriosos.

Envolto em fagulhas, névoas, cores e velocidade, ganha feição sobrenatural e se inscreve no inconsciente
coletivo da sociedade industrial como trem fantasma: "Esta máquina incrível que já significou o fio condutor das
mudanças revolucionárias é passada, agora, para trás. É expulsa do terreno da história. Dinossauro resfolegante e
inclassificável, a locomotiva está condenada a vagar incontinente pelos campos e redutos aflitos da solidão. Iluminada
de modo surreal, suas aparições serão repentinas, no meio de noites escuras e imprevistas, inteiramente alheia à tabela
de horários.

Núcleos de habitantes mais isolados terão boas chances de surpreender o espetáculo de sua rápida passagem.
Trilhos nos sertões. Comboios vazios. Cidades mortas, estaçõezinhas abandonadas. Cemitérios de trens. Máquinas nas
selvas, trabalhadores desterrados de todo o planeta em novas babéis. Fantasmagorias, dispersão".

O universo espetacular da máquina, segundo Foot Hardman, transpõe fronteiras e mares, chega à América do
Sul: "A vertigem fantasmagórica do homem moderno possui um mesmo fundo, tanto nos `centros' quanto nas
`periferias' do sistema". O Brasil se inscreve, nesta perspectiva, plenamente no universo moderno. Desde 1861, por
exemplo, participa das exposições universais, vendendo a imagem de nação contemporânea. A febre progressista e
modernizadora atinge os lugares mais insuspeitados. Nem a selva escapa, é também recriada. A ferrovia Madeira-
Mamoré origina-se deste surto civilizatórío, ao qual aderem as elites dirigentes brasileiras. Porém, mal nasce e já é
fantasma, obra inconclusa que carrega em seus vagões, tristes histórias.

Mas se a primeira parte do livro está marcada por insights luminosos, é no momento da travessia do Atlântico,
quando deixamos a Europa e chegamos ao Brasil, que os riscos da viagem se colocam mais explicitamente. .A
passagem do "espaço da exhibition urbana e cosmopolita para o espetáculo na selva" se dá abruptamente. É inegável
que o autor reconhece as tensões e descompassos da "modernidade" que se constrói em um país atrasado (o espetáculo
na selva é, antes de mais nada, tragédia).

Porém, as fraturas originárias desta passagem são pouco tematizadas, mal exploradas.
A ferrovia Madeira-Mamoré, exemplo privilegiado da "modernidade na selva", é anunciada desde o princípio

do livro. O cenário é cuidadosamente preparado, durante todo o relato, para a sua aparição. O último parágrafo do
capítulo quarto noticia o desembarque na selva. O autor adverte: "Tenho consciência do relativo excesso documental
presente nos textos seguintes deste trabalho"; pede desculpas ao leitor pelos possíveis "enjôos" causados pela
abundante documentação.

Mas qual não é a nossa surpresa quando, ao erguer-se o pano, constatamos que a ferrovia já passou. O material



apresentado é insuficiente - ao contrário da advertência feita - para a reconstrução da Madeira-Mamoré; aliás, apóia-se
fundamentalmente nos relatos de M. R. Ferreira, A Ferrovia do Diabo, e de Neville Craig, Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré: história trágica de uma expedição. Não conseguimos realizar o drama da empresa fracassada, o cotidiano do
trabalho, o rosto dos homens e mulheres nela envolvidos. A ferrovia é, de fato, fantasma. Passa numa velocidade tal
diante de nossos olhos que não conseguimos reter sua figura. "Catch me who can", diz o epílogo. We can't.
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