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A literatura e a historiografia judaica brasileira das duas ultimas decadas salvou do 
esquecimento hist6rico a experiencia agrlcola ocorrida em Quatro lrmllos e Philipson1, 

o que nllo ocorreu em re~ a Ultima tentativa de coloniz~llo judaica em Rezende, 
no Estado do Rio de Janeiro2• 

A colo~llo judaica no Brasil da decada de 30 transcende a questllo em si. 
Basicamente ela questiona a <wllo da coloniz~llo agrlcola como solu~llo parcial aos 
judeus perseguidos na Europa e a postura do estado autoritmio de GetUlio Vargas na 
questllo judaica. Este ensaio vem fortalecer minhas conclusOes segundo as quais todas 
as tentativas de imi~ judaica organizada e legal da Europa ao Brasil fracassaram 
no perlodo 1937-19453• 

A ideia de colonizar Rezende resultou de dois processos hist6ricos diferentes. 
Por um lado a crise e falencia das colonias agrlcolas judaicas criadas pela ICA na 
Argentina e Brasil no final do sec. XIX e principio do XX4, e por outro, a tragica 
si~ que o judaismo alemllo vinha sofrendo ap6s a subida do partido nazista ao 
poder em 1933. 

Alem das tendencias assinaladas, e mister lembrar o incentivo dos govemos 
brasileiros na obra do povoamento e coloniz~llo de suas vastas terras inabitadas 
atraves da imigrarllo estrangeira. A constitui~llo de 1934 deixou patente seu anseio 
pela imi~ao agrlcola ao estabelecer uma alta percentagem (80%) de agricultores 
nas cotas imigrat6rias autorizadas as diversas nacionalidades estrangeiras. 

A ICA demonstrou grande preocupa~llo pelo destino dos refugiados judeus da 
Alemanha5, e ela estava decidida a encontrar uma solu~llo propicia nos paises do 
alem mar6. Em 1935, a ICA planejou um programa de coloniz~llo aos refugiados 
da Alemanha diferente na sua essencia daquela do Rio Grande do Su17• A nova 
colon~llo tinha que levar em conta as caracterlsticas do judeu alemllo acostumado 
a um nivel de vida elevado, alienado ao trabalho ffsico, etc. Ate Arthur Ruppin 
que nllo via futuro na empresa colonizadora da ICA na America do Sul, expressou 
otimismo e esperan~as a este tipo de colo~o na qual o elemento humano, o 
geografico, a estrutura economica, e seu prop6sito diferenciavam-se de forma fmpar 
do modelo anterior. 
Segundo Ruppin: 

Mientras existan para los judios de Sud America, posibilidades de exito en el 
comercio, ellos no se dedicaran al trabajo agrlcola en condiciones dificiles, 
climatericamente impropias, distanciados de cualquier ambiente cultural. Y en 
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el caso que lo hagan, no pennaneceran mucho tiempo en canicter de colonos. 
La Unica posibilidad de atraer a los judios a la agricultura en Sud America, 
consistiria a mi parecer, en una nueva forma de colonizaci6n. Una forma que 
permita a los judios colonizarse en zonas no alejadas de las ciudades a base de. 
una economla extensiva, sino cerca de las ciudades sobre la base de un cultivo 
intensivo (cultivo de verdura y flores, frutas, leche, aves, huevos, miel)8• 

Ao ler o texto, tem-se a impressao de que Ruppin fazia parte da dir~ao da ICA ta1 
a semelhan~ do seu parecer com os prop6sitos da companhia colonizadora. Portanto, 
nao foi acaso que Rezende foi o local eleito para ta1 empresa Distanciada 190 
kilometros da capital e pouco mais de Sao Paulo, o segundo centro mais importante 
da epoca. A linha de ferro que ligava as duas metr6poles passava por Rezende, e o 
lugar parecia apropriado para agricultura intensiva, com perspectivas de contribuir 
no suprimento das mbes que cresciam a olhos vistos. 

Em 28 de julho de 1936 a ICA assinou o contrato de compra de 1936 hectares, 
com seu proprietario Abilio Marcondes de Godoy9• A ICA planejara o assentamento 
de 30 familias divididas em duas etapas, sendo que as primeiras deveriam ocupar as 
terras ap6s o termino dos preparativos da infra estrutura da colonia. 

Enquanto isso, a noticia destes preparativos, hem como a possibilidade de compra 
de terrenos no norte do Parana10 chamou a aten~ao de institui~Oes, jornalistas e 
judeus em geral na Alemanha. A ICA criticara seriamente a tendencia crescente, a 
medida que a sit~o na Alemanha piorava, de representantes judeus virem estudar 
as perspectivas de uma coloni~ao in loco, num prus onde ela ja se encontrava 
ha 40 anos11 • A ICA que nao tolerava concorrencia no seu habitat, nao s6 que nao 
motivou estas atitudes, pelo contrario, demonstrou serias suspeitas, evitando qualquer 
envolvimento de sua parte. 

0 projeto da ICA despertou a aten~ao de judeus no exterior hem como de altos 
funcionarios do governo estatal (RJ) e federal. 

A principios de 1937 um artigo anti-semita era publicado num jornal, todo ele 
dedicado a colo~o judaica, a do passado e a do presente, cujo titulo dizia tudo: 
"Ondas de judeus invadem o Brasil"12• Eu nao daria importancia ao seu conteudo nao 
fosse o fato do informante demonstrar estar envolvido nas institui~Oes competentes 
responsaveis pela politica imigrat6ria do Brasil. Esta "informa~o" tinha como 
prop6sito combater esta categoria de imigrantes evitando a sua entrada no pafs. No 
perfodo do Brasil constitucional e democratico no qual a opiniao publica era levada 
em conta, a fonn~ desta era de extrema importancia. Logo mais, na ditadura do 
Estado Novo, a opiniiio publica seria dispensada pela burocracia que atuaria longe 
dela, com muito sucesso, conforme veremos. 

A troca de correspondencia entre a central da ICA e seus representantes no 
Brasil comprovou um alto grau de exigencia na sel~ao dos candidatos a coloniz~ao. 
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Critmos, tais como idade, si~ familiar, idade dos filhos, profiss!o, sallde e cartas 
de recome~ foram levados em conta na se1~13• 

0 grupo de Gross Gaglow 
Ap6s a compra do terreno, a ICA solicitou a vinda de 13 famflias e alguns solteiros 
da Alemanha. Esta gente ficou conhecida na documen~llo como o grupo de Gross 
Gaglow por sua origem da Baixa Silesia. Esta gente correspondia aos criterios da 
ICA por serem 'experts' em culturas intensivas. 0 projeto de Rezende deveria iniciar 
a partir de sua vinda. Estes preparativos estimularam tanto o otimismo da ICA, que 
ela planejou enviar 30 famfiias alem das 30 predestinadas para a primeira etapa14• 

A auto~ desta empresa deveria vir do Departamento Nacional do 
Povoamento cujo diretor era Dulphe Pinheiro Machado. Desde o principio, a ICA 
deparou-se com dificuldades na obten~ da licen~. Oliveira VJaDna, conselheiro 
do Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, era um dos que se opunham. Ele 
exigiu provas concretas sobre o indice de permanencia e ocup~llo agricola dos 
colonizadores judeus de Quatro lrmilos15• Este escritor, intelectual e alto funcionario 
desacreditava que o judeu era capaz de ligar-se a terra e viver dela. 

Tomei conhecimento das tendencias anti-semitas do Diretor do Departamento 
Nacional do Povoamento atravts da documen~llo por mim encontrada nos arquivos 
do Itamaraty. Este homem, era um dos funcionarios mais ativos que a burocracia 
brasileira conheceu no combate aos judeus do exterior que vinham ao Brasil atraves 
das cartas de chamada, ou como turistas permanecendo ilegalmente no pais. Devido a 
que estes meios utilizados pelos judeus para entrar no pafs estava alem da sua mea de 
responsabilidade, ele buscou formas de pressionar os chefes pela Seguran~ PUblica 
dos diversos estados da n~,16 o ministerio das RetacOes Exteriores e o ministerio 
do Trabalho (responsavel pelo seu departamento) no sentido de obstruir a entrada de 
judeus17• 

Os contatos entre os representantes da ICA no Rio de Janeiro e os ditos 
funcionarios caracterizaram-se pela demora e adiamento do expediente por parte 
dos Ultimos. 

Em julho de 1937, ao receber resposta negativa no que se refere a vinda dos 
solteiros18, a~ da ICA no Rio de Janeiro foi orientada para recrutar 7-8 famflias 
locais19, a fim de ocupar as casas da colonia e dar andamento as iniciativas agricolas 
feitas pela ICA, do contrario o prejuizo do investimento realizado seria enorme. 

Nllo devemos ver neste recrutamento local um desvio da conce~llo original 
da ICA, segundo a qual, a nova coloni~ seria feita atraves de judeus alemaes 
capacitados para tal, se bem que este principio foi vazado em consequencia da posi~Ao 
intransigente das autoridades brasileiras e tambem para evitar maiores penlas como 
foi mencionado. Nos meses julho-agOsto de 1937, um ano ap6s a compra do terreno, 
com~ou de fato o povoamento da colOnia com famfiias locais que imigraram ao 
Brasil como a maioria dos imigrantes dos anos 3()20. 
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A incerteza da vinda das famfiias de Gross Gaglow fez com que a ICA buscasse 
outra allemativa. Em fins de 1937, dois representantes deste grupo desembarcariam 
na Argentina em busca de outra solu~ao21 • A ICA estava consciente da exist!ncia 
de uma atitude anti judaica por parte do governo brasileiro, porem, intimamente 
cultivava esperan~ de romper o impasse. 

Nos anos 1936 e 1937, a imagem negativa do judeu deixou de ser uma expressao 
e um sintoma de mu~ que ocorreriam na politica e nos meios intelectuais 
brasileiros, para transformar-se em fator ativo responsavel pela atitude antisemita 
oficial. 0 exemplo mais evidente que caracterizou esta fase foi a circular secreta n. 
1127 de 7 de junho 1937, orientando os diplomatas de carreira a negar o visto a 
semitas22• 

A transf~ do Brasil num estado autoritmio com caracteristicas fascistas 
sob a tutela de GetUlio Vargas, estimulou processos politicos e ideol6gicos latentes ou 
desativados, que nas novas circunstancias atuariam contra os judeus que desejavam 
fugir de regimes antisemitas. Surgiu uma nova legis~o imigrat6ria que veio 
estabelecer as leis e as nonnas legais para a entrada do estrangeiro. Este c6digo 
legal criou o Conselho de Imigra~io e Coloniza~io, 6rgao que tinha por finalidade 
organizar, orientar e planejar a polltica imigrat6ria do Estado Novo. Segundo Arthur 
H. Neiva, membro deste Conselho, a sessao inaugural do CIC foi dedicada a questlio 
judaica, o que era sem duvida uma demons~ao da importancia a que os judeus 
estrangeiros eram objeto23. 

Quando o Itamaraty despachou os dirigentes da ICA ao Conselho acima em maio 
de 1938, ou seja, 5 meses antes da sua cri~ao efetiva, nao havia mais duvidas de que a 
batalha em prol dos colonos de Gross Gaglow havia chegado ao seu fina124• Em ag6sto 
deste ano os colonos seguiram rumo a Argentina25• Nenhum deles obteve visto de 
entrada ao Brasil. Isto significou que daqui em diante o futuro da colonia de Rezende 
dependeria dos imigrantes locais, cujas caractensticas eram identicas aqueles que 
se estabeleceram anteriormente, ou seja, pessoas que desejavam abandonar o velho 
mundo mas nao sonhavam com o trabalho agricola. 

Pianos de coloniza~o de empresarios brasileiros 
A tentativa de colonizar refugiados judeus no Brasil em meados de 1938 deve ser 
vista a luz de dois processos: primeiro, 0 aparecimento de grandiosos pianos para 
trazer milhares de judeus com objetivo de povoar varias regioes no norte do pais; e 
segundo, pelos esf~s da ICA em romper as barreiras intransporuveis do governo 
brasileiro com a ajuda de governos europeus. 

0 prirneiro assunto refere-se as iniciativas dos latifundiarios brasileiros que 
queriam desenvolver suas propriedades no ramo da inddstria agricola, transportes 
e outros setores. Estes latifundiarios eram pessoas abastadas, que viajavam 
frequentemente a Europa, o que lhes pennitia conhecer de perto o que se passava 
Ia com os judeus. Eles entraram em contacto com organiz~Oes judaicas atraves das 
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quais pretendiam recrutar a mllo de obra necessfilia e os meios para promover o 
empreendimento. 

Bram tres os denominadores comuns a estas iniciativas: 1. A inten~ de trazer 
centenas de milhares de familias. 2. 0 envolvimento de organiz~Oes judaicas. 3. A 
necessidade de obter vistos do Conselho de Imi~llo e Coloniz~llo como condiyllo 
sine qua non para sua concretiz~llo. Conhecemos tres casos, dos quais citaremos 
apenas dois. Em ag6sto de 1938, Jose JUiio de Andrade, latifundimo no Estado do 
Para, ex senador, influente nos meios govemamentais de seu estado e residente ora no 
Brasil ora na Franca, propos a S. Cleja Marcovici membro do Centre de Recherche 
de Solutions au Piobleme Juive, um programa de levar entre 50 e 60 mil famflias 
para coloni7.ar suas terras26• 0 representante judeu frand~s escreveu uma carta bem 
detalhada para o govemador do Para, Jose C. da Gama Malcher, na qual descreveu 
o problema, o objetivo do programa, as formas de conseguir o capital necessfilio 
para viabiliza-lo, e dados sobre a religiAo e a ocup~ dos candidatos potenciais27• 

Esta carta foi enviada ao presidente da republica acompanhada de outra escrita pelo 
govemador que deu todo seu apoio ao programa28• 0 assunto chegou ao Conselho de 
Imi~o e Colo~ em 9 de ag6sto de 1938 e a1 foi enterrado29• 

Este projeto bem como outros que apareceram nllo tinha nenhuma chance de ser 
aceito pelos brasileiros pelo fato dos candidatos serem judeus e refugiados. Alem do 
que, uma imig~llo massiva deste tipo estava em franca oposiyllo ao decreto lei n.406 
de maio de 1938 segundo o qual todo m1cleo de coloniz~llo deveria ser constituido 
por maioria brasileira30. 

0 segundo projeto foi proposto por J .R. Azeredo dono de terras no Estado de Goi~ 
nas quais haviam minas com diferentes tipos de metais que ele estava interessado em 
explorar utilisando-se de mllo de obra estrangeira. Sua proposta foi dirigida a ICA e 
ao German Jewish Aid Committee de Londres31 • 

A Central da ICA que nllo identificou nesta proposta um programa de colo~. 
orientou seus representantes no Brasil a encaminha-la a IIlCEM, na esperan~ que 
esta encontre a oportunidade de introduzir um determinado ntlmero de judeus no 
Brasil32• 

Pelo visto a ICA distinguia entre coloniz~llo e salva1rllo. Do seu ponto de vista 
havia uma divisllo clara entre estes dois 6rgllos. A ICA ocupar-se-ia da colon~llo 
e a IIlCEM da imi~llo. Esta concepyllo nllo mudaria durante os anos apesar dos 
fracassos na vinda de judeus a Rezende de modo legal e organizado. 

A ICA seguia seu caminho dirigida por concepyOes tradicionais em rel~ 
a produtiviz~ao do judeu num momento hist6rico no qual est<? tipo de imagens 
estavam associados a esteri6tipos negativos. A imagem do judeu trabalhador e util 
a sociedade estava em franca contradiyllo as suposi1r~s e imagens encontradas no 
universo antisemita da elite politica e intelectual do regime Estado Novista. 

Um exemplo evidente desta mentalidade e o paragrafo seguinte encontrado no 
relat6rio do primeiro secretario da Legayllo brasileira em Bucarest: 
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Ouvi falar daexistencia de um m1cleo agrlcola formado por judeus em Rezende 
no Estado do Rio. E possfvel que os organi7.adores e a ~ sejam judeus 
mas os trabalhadores rurais, custa a crer que eles sejam semitas pois e sabido 
que essa ~ mui raramente faz agricultura. E possfvel que se trate de uma 
experi&lcia organizada para atrair em favor dos semitas a benevol!ncia das 
nossas autoridades de modo a fazer crer que os judeus tambem podem ser 
agricultores33• 

Uma vez que os contactos diretos mantidos pelaICA com as autoridades brasileiras 
nlo obtiveram resultado algum, a Central em Paris decidiu obter os vistas por 
interm6dio dos govemos da Grll-Bretanha e Polonia. 

A resposta que o Foreign Office recebeu do Itamaraty sob a ~ao de Oswaldo 
Aranha foi categ6rica: ''O govemo brasileiro chegou a conclusAo que a admissao de 
famflias judias nlo es~ de acordo com as necessidades presentes do pafs"34• 

A outra tentativa da ICA comecou em fevereiro de 1939 quando esta decidiu 
enviar 30 famflias atraves das medi~oes do governo polon!s35• Estes contactos foram 
realizados discretamente e paralelamente em Londres e no Rio de Janeiro. No entanto 
a resposta negativa dos membros da embaixada polonesa em Londres nAo tardou 
em chegar36. Apesar desta negativa, a ICA iniciou a sel~llo de famflias oriundas da 
Polonia, adequadas a colo~ de Rezende. Desta vez, a ICA decidiu solicitar a 
sua vinda em can1cter individual e nao de forma coletiva como foi o caso com as 
famffias de Gross Gaglow37• 

Ao que tudo indica estas familias nunca chegaram a Rezende, e podemos supor 
que a invado da Polonia pos fim a esta tentativa tambem. 

Projeto Carvalho 
Carvalho era o nome do diretor da Companhia de Agricultura, Imi~ao e 
Colo~lk>. fundada pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro com o objetivo 
de povoar a regiao pela qual passariam as linhas de trem. 

Heitor Freire de Carvalho foi enviado a Europa em infcios de 1939 e negociou 
corn representantes dos governos da Sui~. Holanda e Noruega, a fim de organizar a 
vinda de grupos etnicos de tais pafses. 

Segundo o modelo dos latifundiruios brasileiros acima citados, Carvalho tambem 
estava ciente da tragica situacao dos judeus e da urgencia de sua imi~o. Durante 
sua expediclk> de recrutamento de pessoal estrangeiro, Carvalho chegou a Londres 
onde apresentou seus pianos a Anthony de Rotschild, ao Lord Beertstead e ao diretor 
geral da ICA Louis Oungre. 

Desde o infcio, esclareceram a Carvalho que o contacto com a ICA e sua 
partici~ nos pianos estaria condicionado a obten~ao de vistos aos judeus europeus, 
responsabilidade que ele tomou a seu encargo. Outra condi~ao era que as terras fossem 
legais e proprias para colon~ao38 • Oungre deixou claro ao representante brasileiro 
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que a ICA estava interessada em trazer primeiramente judeus alem!es e austriacos 
devido a sua si~io tragica39. 

Os resultados obtidos entre Carvalho e o diretor geral da ICA indicam uma 
mu~a significativa da ICA em rel~io a imi~ao ea colon~. 
1. A ICA concluiu da experiencia em Rezende que nlo se deve investir um tostao 

sequer antes de receber os vistos oficiais do Conselho de Imi~ao e Colo~. 
2. Desta vez a ICA estava disposta a envolver-se num amplo projeto de colo~ 

no qual ela estaria, na melhor das hip6teses, em segundo piano, nem que fosse 
apenas para introduzir um determinado m1mero de refugiados. Conforme vimos, 
num passado nio muito distante, a ICA negava esta conce~ao antes mesmo de 
conseguir quaisquer progressos na nova coloni~ao. 

3. Esta posi~ da ICA vem fortalecer a ideia de sal~ao atraves da coloni~ao 
como objetivo, o que nao ocorreu nas tentativas anteriores. Carvalho foi convidado 
a participar da sessio especial do CIC a 20 de abril na qual foram expostos aos 
presentes seus pianos em re~ a imi~o de judeus, sui~s e noruegueses. 0 
fato foi divulgado nos jornais, mas os judeus nem sequer foram mencionados, o que 
nio ocorreu com os noruegueses e os sul~os40• Com exc~ao do posicionamento 
favonivel de Arthur H. Neiva que alertou contra introdu~llo de correntes racistas 
na sociedade brasileira41 a maioria dos membros do CIC posicionaram-se contra 
a vinda de judeus42• 

A partir disto, nio e dificil de compreender O motivo dos jornais terem ignorado OS 

judeus. 0 Conselho acima mostrou-se coerente e decidido na sua posi~o anti-semita 
independente se a iniciativa de colonizar judeus provinha da ICA ou de Companhia 
brasileira que agia em nome de um dos estados da Republica. 

Este affair terminou em fins de 1939 quando a ICA comunicou a Carvalho que 
devido aos acontecimentos na Europa ela foi desconectada da Alemanha e dos paises 
da Europa oriental - regioos das quais os emigrantes seriam recrutados - sendo 
obrigada a paralizar todas suas atividades43• Bste comunicado liberou Carvalho do 
compromisso de obter vistos aos candidatos da ICA. A interru~llo das negoc~eies 
sob este argumento foi visto pelos brasileiros como um fracasso da ICA e nlo deles44. 

A crise em Rezende e a decep~ao da ICA 
As negoc~ entre a ICA e Carvalho foram feitas ao mesmo tempo em que 
uma crise ocorria em Rezende. Em abril de 1939, quatro famflias abandonavam a 
Colonia45• Segundo a~ de Rezende os motivos provem de dificuldades comuns 
presentes em qualquer experiencia agricola; principalmente em se tratando de pessoas 
desprovidas de qualquer conhecimento neste campo e com expectativas de nipido 
enriquecimento. Esta expli~ era correta mas pecava pela generalidade. 

Os colonos por outro lado justificavam o abandono com argumentos que diziam 
respeito a ma qualidade da terra, a guerra interminavel contra as formigas, ma 
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admini~ da ~. pre~o baixo e m1 qualidade do leite que deveria ser o ramo 
mais irnportante e outros argumentos mais. 

Estes colonos pediram para fi.nalizar o affair de forma amena aproveitando-se dos 
possfveis danos que esta info~o poderia causar caso chegasse ao conhecimento 
pllblico. Segundo eles, isto IUlo seria do interesse dos judeus brasileiros em geral 
nem tampouco da colo~ judaica em particular46. 0 fato das familias terem 
abandonado Rerende irritou a Central em Paris que em resposta exigiu maior 
severidade na sel~ao dos candidatos. 

Entre as duas posi~ antag6nicas, encontramos uma terceira mais ponderada 
entre as llltirnas cartas enviadas de Rezende a Paris em 1939. Este irnportante 
documento nos auxilia a compreender a complexa realidade tecida durante dois anos 
e alguns meses, 0 perlodo de grandes esperan~as mas tambem de profunda frus~ao 
quanto as possibilidades de uma agricultura judaica no Brasil. 

Segundo os autores do relat6rio a situ~ao nao era boa e nem poderia ser pelos 
seguintes motivos: 
1. As pessoas que nao tinham experi~ncia agrfcola, nao estavam acostumadas as 

dificuldades provindas da mudan~a de vida, e o clima quente piorava a situ~o. 
2. A constitui~ familiar nao era adequada uma vez que os fi.lhos eram pequenos, 

fato que os impediria de prestar ajuda nos afazeres do dia a dia 
3. 0 alto nfvel de vida ao qual estavam acostumados no passado dificultou sua 
adap~ no novo habitat. 

4. 0 colono de Rezende, cuja mulher nao auxiliava o marido nos trabalhos da 
col6nia, ao contrario da mulher judia de Quatro Irmlios, foi obrigado a trazer mlio 
de obra assalariada aumentando os gastos. 

5. 0 fato da terra ter estado desativada muito tempo exigiria vMios anos de cultivo 
para melhorar seu rendimento e isto atingiu o moral dos colonos. 

6. Mesmo em melhores condi1tOes (constitui1tac> familiar adequada e conhecimento 
profissional} num pals novo com clima dificil, seriam necessMios alguns anos 
para o colono chegar a manter uma vida de nivel e tambem investir em melhorias 
e progresso de sua atividade economica. 

7. Rerende foi programada para outra categoria de colonos, ou seja, para as familias 
de Gross Gaglow, as quais possuiam amplo preparo e conhecimento agrlcola. 
Al6rr do mais programou-se que cada familia traria uma pessoa a mais, um 
s6cio, a fim de garantir a constitui\lk> necessma. As circunstancias obrigaram o 
recrutamento de um elemento local que teve dificuldades na sua adap~ao47• 
Outro fator que prejudicou e colocou em risco o futuro de Rezende foi a tentativa 

de nacionalizar as terras da ICA em favor da Academia Militar fundada num terreno 
pr6xirno a colo~o judaica no ano de 193848• As autoridades militares exigiram a 
desapro~ao de 794 hectares, os quais constituiam 41%dototalda1rea pertencente 
a ICA49• A questao sea desapropria~ao tinha rel~ao com a politica antisemita oficial 
ou nao 6 uma questao a qual a documenta\OO nao nos possibilita responder. 
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Passados apro:ximadamente 4 anos do infcio da renov~a.o da coloniz~a.o judaica, 
a dece~ da ICA em re~a.o aos 6rgaos brasileiros por uma lado e aos colonos por 
outro nllo deixou margens a duvidas sobre o futuro desta coloniz~a.o no Brasi150• 

A ICA e a coloniza~o de refugiados na Argentina e no Brasil 
Creio ser interessante fazermos notar as diferencas e semelhan~ nas atividades 
da ICA nestes pa.lses baseadas neste trabalho e na obra do Prof. Haim Avni j8 
mencionada. Em ambos paises a ICA decidiu reativar a colo~ agrfcola em 
funcllo dos judeus alemlles em 1935, ou seja, mais de dois anos ap6s a subida de 
Hitler ao poder. Ignorando a urg!ncia do momento hist6rico, a ICA manteve-se rfgida 
na escolha dos candidatos e presa a conceP\:OeS colonizadoras advindas do passado. 

Se bem que a ICA tratou de adaptar as caracterfsticas do elemento colonizador 
as necessidades e possibilidades econOmicas presentes (colon~o suburbana e 
intensiva) a finalidade da empresa continou sendo a coloniz~o e a produti~llo 
judaica ao inv~ da prom~ da imi~a.o como resposta a destruicllo do judaismo 
alema.o, e posteriormente dos da Austria e Tchecoslovaquia. 

Na minha opini!o, o empenho demonstrado pela ICA no projeto Carvalho, o 
qual nao condizia em nada aos padrOes colonizadores da ICA, talvez venha provar 
um esfo~ mental e objetivo da ICA em inverter a ordem das prioridades; ou seja, 
a colo~ como um meio para atingir a imi~a.o. As tend!ncias anti-semitas 
brasileiras nllo permitiram a demonstraca.o total desta tese. 

Porem, nllo 6 esta a questa.o que far.1 a diferenca entre os modelos colonizadores 
na Argentina e no Brasil. O sucesso relativo oconido na Argentina em contraposica.o 
ao fracasso da ICA no Brasil deve-se a diferenca nas atitutes dos govemos argentinos 
e brasileiros. Segundo Avni, a ICA conseguiu em 1936, 400 licencas de ingresso para 
1267 pessoas destinadas as colOnias agrfcolas. Alem destes, haviam ingressado at6 
fins de 1937, 99 famOias de colonos judeus alemlles na colonia Avigdor51• Em outras 
palavras, as tendencias, metodos e finalidades da ICA eram identicas em ambos os 
pa.lses porem o resultado oposto deveu-se a diferenca no grau de radicalismo no trato 
da questa.o judaica nos dois paises. 

Conclus6es 
1. A ICA nllo conseguiu introduzir nem mesmo uma famflia de colonos. Mas isto foi 

a regra, pois conforme vimos companhias particulares e estatais nan obtiveram 
melhores resultados. 

2. Dois fatores levaram o projeto ao fracasso. Primeiro e principal, a politica 
antisemita do Estado Novo; consequentemente, Rezende passou a ser a ultima 
o~ para judeus que naquele momento n!o tinham altemativa melhor. 

3. A ICA atuou no marco da legisiaca.o brasileira quando a mesma foi desrespeitada 
pela burocracia que a criou, ministros e o pr6prio presidente. Quando a ICA 
percebeu que o discurso era um e a praxis outra, era tarde demais. 
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4. A colo~ judaica poderia ter servido como um meio para a introdu~ de 
judeus no Brasil caso esta fosse sua preocup~ desde seu inicio. A colon~. 
segundo o modelo da ICA ea salv~Ao chegaram a contradizerem-se. 

5. Devido ao pequeno n11mero de famfiias e a experiencia limitada do projeto, este 
assunto nao chegou a penetrar na consciencia coletiva do judafsmo brasileiro, 
e dai talvez o motivo de seu desconhecimento na literatura, ao inverso do que 
ocorreu com as colOnias do Rio Grande do Sul. 
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